
Restos
mortais são

achados junto
a antiga
escola

indígena no
Canadá

Um cemitério com sepul-
turas anônimas de 751 pesso-
as foi encontrado próximo a
um antigo internato para crian-
ças indígenas na província de
Saskatchewan, no Canadá. A
descoberta ocorre apenas um
mês depois ter sido identifica-
da uma vala comum com os
restos mortais de 215 crianças
em Kamloops, na província de
Colúmbia Britânica. Os even-
tos recentes geram onda de de-
núncias e testemunhos por par-
te de antigos alunos e sobrevi-
ventes dessas escolas.

O líder de um grupo indí-
gena canadense confirmou, na
quinta-feira (24), a descoberta
de centenas de sepulturas não
identificadas próximas a uma
antiga escola para crianças in-
dígenas. Trata-se do internato
de Marieval, aberto entre 1899
e 1996, uma de mais de 130
escolas do país gerida pelo
governo e a Igreja Católica
com o objetivo de atender à
população jovem indígena na
sociedade.

“Não é uma vala comum.
São sepulturas sem identifica-
ção”, disse Cadmus Delorme,
chefe da Primeira Nação Co-
wessess.                      Página 3

Na segunda fase da refor-
ma tributária, o governo pro-
pôs a redução de Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) dos atuais 15% para
10%. A mudança na alíquota
deve ocorrer em duas etapas:
para 12,5%, em 2022 e para
10% em 2023. O texto da re-
forma foi entregue na sexta-fei-
ra  (25) ao Congresso Nacio-
nal pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes.

A medida vale para empre-
sas de todos os setores, com
exceção daquelas aderentes ao
Simples Nacional, que têm re-

gime de tributação diferencia-
do. Além da alíquota geral, hoje
as empresas pagam um adicio-
nal de 10% para lucros acima
de R$ 20 mil por mês. Pelo
projeto, esse adicional vai per-
manecer.

Com a redução dos impos-
tos para empresas, a expecta-
tiva do governo é favorecer os
investimentos e a geração de
novos postos de trabalho.

Pela proposta, deixa de exis-
tir a possibilidade de isentar o di-
nheiro do empresário investido na
sua empresa, o chamado juro
sobre capital próprio.  Página 3
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A segunda fase da reforma tribu-
tária, enviada  na sexta-feira (25) à
Câmara dos Deputados, prevê alíquo-
ta única de 15% de Imposto de Ren-
da para aplicações em renda fixa e

variável. De acordo com a Receita Fe-
deral, a proposta pretende estimular
o investimento na bolsa de valores.

Atualmente, os investidores
pagam de 15% a 22,5% de Im-

posto de Renda sobre os ganhos
em aplicações de renda fixa, como
títulos do Tesouro Direto, debên-
tures e Certificados de Depósito
Bancário (CDB).            Página 4

Três milhões de doses de
vacinas da Janssen contra a
covid-19, doadas pelo gover-
no norte-americano, desem-
barcaram no Aeroporto Inter-
nacional de Viracopos, em
Campinas (SP), na manhã da
sexta-feira (25). O lote é ava-
liado em R$ 145 milhões.

O  ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, acompanhou a
chegada dos imunizantes, ao lado
do embaixador dos Estados Uni-
dos no Brasil, Todd Chapman.
Queiroga agradeceu a colabora-
ção do governo americano.

“Nesse momento recebemos
essa doação, mas, no futuro, Bra-

Lote com 3 milhões de doses
da vacina da Janssen chega

 ao Brasil
sil e Estados Unidos farão,  jun-
tos, muito mais pelos países da
América Latina e pelos países
mais pobres que também enfren-
tam essa doença”, afirmou o mi-
nistro.

O embaixador Todd Chapman
disse que “esses 3 milhões de do-
ses representam a maior doação
que nós já fizemos para qualquer
nação”.

O imunizante, de dose única,
está aprovado pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) para uso emergencial e
é produzido pela farmacêutica
Johnson & Johnson. (Agencia
Brasil)

Bolsa cai 1,97% com
apresentação de proposta de

tributar dividendos
Num dia de turbulências no

mercado financeiro, a bolsa caiu
quase 2% e reverteu a alta acumu-
lada na semana. O dólar fechou
em leve alta, depois de encostar

em R$ 5 no meio da sessão.
O índice Ibovespa, da B3, en-

cerrou a sexta-feira (25) aos
127.256 pontos, com recuo de
1,97%.                            Página 4

Nª 24.939 Preço banca: R$ 3,50

 Boletim da Saúde mostra aumento
em mortes e diagnósticos

Paulo Guedes: reforma vai tributar
rendimentos de capital e dividendos
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Imposto de renda de empresas será
reduzido para 10% a partir de 2023

www.jornalodiasp.com.br
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Governo propõe alíquota
 única de 15% para renda

fixa e variável

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,95
Venda:       4,95

Turismo
Compra:   4,88
Venda:       5,11

Compra:   5,91
Venda:       5,91

Esporte

Tiggo 3x nas
concessionárias

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

15º C

Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

27º C

16º C

Domingo: Sol
com algumas nu-
vens. Não chove.

Manhã Tarde Noite

24º C

15º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens
durante o dia. À
noite o céu fica
nublado e pode
chuviscar.

Mundial de Motovelocidade
faz última etapa antes

das férias

Queda de Marquez

Assen, na Holanda, consi-
derada a Catedral do Motoci-
clismo, receberá nesse final
de semana a última etapa da
Motogp antes das férias de
verão dos pilotos. É o único
circuito que hospedou o Mun-
dial de Motovelocidade desde
o início das competições em
1949, sendo cancelado apenas
em 2020 devido à pandemia
do Corona vírus. Até o ano de
2016 a prova era disputada aos
sábados, porque os moradores
da cidade diziam que a chega-
da dos espectadores ao even-
to atrapalhava os cultos reli-
giosos que aconteciam aos
domingos.                 Página 7

Raphael Reis estreia no TCR
South America de olho em mais

um título com a equipe W2
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Depois de vencer com auto-
ridade no domingo, liderando a
corrida da Stock Light desde a
largada na pole e cravando a me-
lhor volta da prova, Raphael Reis
já mirava seu próximo desafio.
Ainda ensopado com a champa-
nhe recebida no degrau mais alto
do pódio no Velocitta, o piloto
brasiliense já projetava o desafio
desta semana com a equipe W2: a
abertura da temporada do TCR
South America em Interlagos. Reis
foi o primeiro brasileiro confirma-
do no grid do novo campeonato
sul-americano.                    Página 7

O final de semana de Inter-
lagos terá o encontro de duas
categorias extremamente com-
petitivas do automobilismo na-
cional, com pilotos renoma-
dos, mas que tem tamanhos
bem distintos: os gigantes da
Copa Truck, com caminhões
que pesam até quatro toneladas,
e os compactos carros da Copa
Shell HB20, principal divisão
de acesso de carros de turis-
mo no Brasil.

O encontro foi promovi-
do pelo Grupo Universal Au-

Caminhão e compacto lado
a lado em Interlagos: Grupo

Universal reúne Truck e
Copa Shell HB20

tomotive Systems, presen-
te nas duas categorias,
com Beto Monteiro na
Truck e Gustavo Magna-
bosco na HB20.

“Foi muito interessante
ver os Truck e o HB20 lado
a lado, foi a primeira vez que
fizemos isso e confesso que
lá do caminhão a gente qua-
se não enxerga o carro, que
é bem mais próximo ao
chão”, brincou Monteiro,
que é tetracampeão entre os
caminhões.               Página 7
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Rede Municipal de São Paulo atende
mais de 7 mil estudantes migrantes

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade:  Diária
Exemplar do dia: R$  3,50

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

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

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Na sexta-feira (25), foi ce-
lebrado o Dia do Imigrante. Des-
de 2016, a cidade de São Paulo
conta com uma Política Muni-
cipal para Imigrantes, instituída
pela Lei 16.478, que inclui os
refugiados e garante e promove
o direito à educação, desburo-
cratizando o processo de matrí-
cula garantindo acesso, perma-
nência e conclusão dos estudos.

A Rede Municipal de São
Paulo (RME) possui 7.777 es-
tudantes migrantes matricula-
dos, vindos de cerca de 100
países diferentes. Entre as na-
cionalidades dos estudantes
da RME, a mais representati-

va é a boliviana, seguida da
haitiana; há também um núme-
ro significativo de estudantes
originários da Venezuela, An-
gola, Paraguai, Peru, Argenti-
na, Japão, Colômbia e Estados
Unidos da América.

No ano passado, o número
de alunos migrantes na rede era
de 7.350. No total, eles repre-
sentam cerca de 0,7% dos ma-
triculados na rede. Embora o
número seja pequeno proporci-
onalmente, a realidade muda de
escola para escola, chegando,
em alguns casos, a representar a
maioria dos estudantes – como
ocorre no CIEJA Perus I, na Di-

retoria Regional de Educação
(DRE) Pirituba-Jaraguá.

Sobre o CIEJA Perus I
Além de ser a escola com o

maior número de alunos vindos
de outro país, a unidade possui
um projeto político pedagógico
acolhedor para esses estudantes.
Vendo a necessidade de integrar
brasileiros e haitianos, a unida-
de desenvolveu o projeto “O
Haiti é aqui … em Perus!”, que
realizou uma festa com tema de
cultura haitiana e a inclusão de
comidas típicas no cardápio da
merenda.

“Quando a gente cozinha al-

guma coisa haitiana aqui é mui-
to legal, porque eles entram e
já falam: cheiro do Haiti!”,
comenta Franciele Busico
Lima, coordenadora geral do
CIEJA Perus I. Essa e outras
práticas podem ser conhecidas
através do documento “Orien-
tações Pedagógicas – Povos
Migrantes”, que reuniu relatos
de boas práticas e orientações
de acolhimento e integração
para a rede municipal e pode ser
conferido pelo link:

Uma das frentes do Núcleo
para a Educação das Relações
Étnico- corresponde aos Mi-
grantes, que desenvolve ações e

projetos de prevenção e comba-
te ao preconceito, discrimina-
ção, racismo e xenofobia e de
fortalecimento de múltiplas
identidades étnico-raciais e cul-
turais. O grupo também planeja
e promove formação continua-
da dos profissionais da rede
municipal.

Portas Abertas: Portugu-
ês para Imigrantes

Além de ter uma política fo-
cada na inclusão e apoio a esses
estudantes, desde setembro de
2017, a cidade de São Paulo
conta com um curso de portu-
guês permanente gratuito desti-

nado aos adultos. A formação é
oferecida de forma descentrali-
zada nas escolas municipais de
todas as regiões de São Paulo e
com professores da rede.

O projeto tem o objetivo de
promover os direitos para a po-
pulação migrante, assegurando
seu acesso, permanência e
aprendizagem na escola, propi-
ciando sua inserção no merca-
do formal de trabalho e promo-
vendo sua regularização migra-
tória. Podem participar da ini-
ciativa pessoas com idade igual
ou superior a 18 anos, indepen-
dentemente de sua situação do-
cumental.

Patrocínio da Ciclofaixa de Lazer
é renovado por mais um ano

O prefeito Ricardo Nunes
assinou na sexta-feira (25) o
novo Termo de Cooperação
com a empresa Uber para a ope-
ração da Ciclofaixa de Lazer
na cidade aos domingos e fe-
riados.  A Uber assumiu o patro-
cínio da Ciclofaixa de Lazer em
junho de 2020 e agora, a empre-
sa renova seu compromisso
por mais 12 meses, sem cus-
tos para o poder público.

“Esta é uma parceria muito
importante que a Prefeitura de
São Paulo tem com a Uber, que
irá nos ajudar a gerenciar estes
117 quilômetros de ciclofaixas,
nestes circuitos que já fazem

parte da vida dos paulistanos”,
disse o prefeito.

A Uber vai bancar a operação
dos 117 quilômetros da Ciclo-
faixa de Lazer, respeitando to-
das as condições de segurança
exigidas pela Prefeitura, além
das medidas de proteção e higi-
ene para a equipe de campo nes-
te período de pandemia.

“Nesse cenário da pandemia,
percebemos que a ciclofaixa tem
sido fundamental para estimular
uma mudança de hábitos nos pau-
listanos, na direção de atitudes
mais saudáveis e sustentáveis. A
Uber também compartilha essa
missão, então ficamos muito sa-

tisfeitos em patrocinar o retor-
no da ciclofaixa em 2020 e, ago-
ra, renovar esse compromisso
com a cidade por mais um ano”,
disse a gerente de Operações da
Uber no Brasil, Silvia Penna.

O secretário municipal de
Mobilidade e Transportes, Levi
dos Santos Oliveira, também fa-
lou sobre a importância desta re-
novação com a Uber. “É a manu-
tenção de uma conquista, pois
permite que a Prefeitura siga
oferecendo à população uma al-
ternativa de lazer e mobilidade
segura neste momento em que
ainda estamos enfrentando a pan-
demia. A Ciclofaixa de Lazer é

um programa já aprovado pelo
público e vai continuar benefi-
ciando a cidade”, afirmou o se-
cretário

Nesta parceria, serão manti-
dos os circuitos já realizados. “O
paulistano se habituou à existên-
cia da ciclofaixa de lazer e a pe-
dalar aos domingos e feriados.
Já é uma atividade tradicional. A
parceria com o Uber consolida
São Paulo como uma cidade aco-
lhedora para os ciclistas, tanto
para os que usam a bicicleta
como meio de transporte, quan-
to para aqueles que pedalam para
se divertir” explicou o presiden-
te da CET, Jair de Souza Dias.

Fórum da Educação Profissional
debate desafios do ensino noturno

O Centro Paula Souza (CPS)
está com as inscrições abertas
para a 26ª edição do Fórum da
Educação Profissional do Esta-
do de São Paulo. O evento onli-
ne será realizado na próxima ter-
ça-feira (29), a partir das 10 ho-
ras, e terá como tema Educação
profissional no período noturno:
cenários, desafios e perspecti-
vas. A transmissão será ao vivo
pelo canal da Unidade do Ensi-
no Médio e Técnico (Cetec) do
CPS no Youtube.

De acordo com o coordena-
dor da Cetec, Almério Melquía-
des de Araújo, o objetivo do en-
contro é discutir propostas para
aprimorar o atendimento foca-
do nos estudantes do período
noturno entre as instituições de

ensino que integram o fórum. “O
público dos cursos noturnos é
diferente do período diurno.
São trabalhadores que buscam
aperfeiçoamento ou novas op-
ções de carreira. Por isso, a
importância de trocar experi-
ências e pensar em soluções
que possam se adaptar melhor
aos anseios dos estudantes,
como a introdução de novas
tecnologias e a ampliação de
atividades remotas”, ressalta.

Promovido semestralmente,
o evento favorece a integração
de professores e gestores de di-
ferentes instituições de educa-
ção profissional que atuam no
Estado, em torno de temas rele-
vantes ao aprimoramento da for-
mação para o mundo do trabalho.

O fórum é composto pelo CPS,
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP), Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial
(Senac-SP) e Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Se-
nai-SP). Também fazem parte o
Sindicato dos Técnicos Industri-
ais de Nivel Médio do Estado de
São Paulo (Sintec-SP), o Sindi-
cato dos Tecnólogos de São Pau-
lo (Sintesp) e o Conselho Regi-
onal de Química – IV Região
(CRQ-IV).

Além do coordenador da
Cetec, o encontro virtual conta-
rá com a participação do coor-
denador-geral de Instrumentos e
Medidas Educacionais do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), Gustavo Hen-
rique Moraes; do diretor-edu-
cacional do Senac de São Ber-
nardo do Campo, Jurandir San-
tos; da gerente de Educação
do Senai-SP, Cassia Cruz; e do
pró-reitor de Ensino do IFSP,
Carlos Procópio.

 Serviço
 26º Fórum da Educação Pro-

fissional do Estado de São Pau-
lo (Fepesp)

Data: 29 de junho (terça-feira)
Horário: das 10h às 11h30
Transmissão online
*Os interessados em receber

certificado de participação de-
vem fazer a inscrição até dia 28
pelo site do evento.

Governo anuncia R$ 12 mi para
Hospital Municipal e unidade
do Poupatempo em Bertioga

O Vice-Governador e Secre-
tário de Governo Rodrigo Garcia
confirmou na sexta-feira (25) a li-
bração de R$ 12 milhões do Go-
verno do Estado para a ampliação
do Hospital Municipal de Bertio-
ga. Foram anunciados uma unida-
de do Poupatempo no município e
o aporte de R$ 16 milhões para
obras nas rodovias da região.

“Nossa prioridade vai conti-
nuar sendo a saúde. Muita gente
deixou de ser atendida nesse pe-
ríodo da pandemia, mas nós va-
mos virar a chave do nosso siste-
ma de saúde já no dia 1º de outu-
bro para que os equipamentos pos-
sam atender outras doenças que
ficaram represadas. Estamos pre-
parados e temos recursos para
isso. E o que estamos fazendo é
ajudar Bertioga a realizar seu
grande sonho, que é ter um gran-
de hospital”, disse Garcia.

Através de um convênio fir-

mado entre a Secretaria de De-
senvolvimento Regional e a pre-
feitura de Bertioga, o Governo do
Estado repassará R$ 12 milhões
para a conclusão do Hospital
Municipal da cidade, que contará
com 72 novos leitos, sendo 10
leitos de UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva). O município atu-
almente possui 49 leitos de bai-
xa complexidade e sem UTI.

Em 2014, o Governo do Es-
tado transferiu R$ 4 milhões para
executar a primeira fase da obra.
Com esse novo investimento
anunciado, o Hospital Municipal
de Bertioga amplia sua capaci-
dade de atendimento para paci-
entes de toda a região.

O Vice-Governador também
confirmou a implantação de uni-
dade do Poupatempo. Com mo-
delo de atendimento inovador,
mais moderno e inteligente, o
Poupatempo de Bertioga terá o

sistema Balcão Único, que con-
ta com atendentes multitarefas
e ampla oferta de serviços ele-
trônicos. A estrutura já foi tes-
tada e aprovada pela população
nas unidades de Aguaí, Lençóis
Paulista, Jales e Salto, escolhi-
das para o projeto piloto.

O futuro posto da Baixada San-
tista terá capacidade para realizar
160 atendimentos por dia. Os no-
vos postos do Poupatempo con-
tarão com os serviços do órgão
estadual de trânsito (Detran.SP)
integrados ao atendimento.

“O novo conceito de atendi-
mento do Poupatempo é mais
integrado e permite que o cida-
dão resolva suas pendências com
agilidade, eficiência, comodida-
de, autonomia em um só lugar. O
plano de expansão garante ainda
que a marca registrada do progra-
ma, o padrão de qualidade Poupa-
tempo, atinja grande parte da po-

pulação e chegue até as cidades de
menor porte”, explica Murilo
Macedo, diretor da Prodesp.

Na visita a Bertioga, o Vice-
Governador autorizou R$ 16
milhões para obras em rodovias
e estradas da região. Cerca de R$
12 milhões vão para o Progra-
ma Estrada Asfaltada, com a con-
tratação de serviços de recupe-
ração em trechos alternados da
Rodovia SP-055, do km
247+640 ao km 130, nos muni-
cípios de São Sebastião, Berti-
oga e Santos, com 4 km.

Outros R$ 4,2 milhões serão
investidos em obras de moder-
nização em estradas vicinais no
municípios de São Sebastião
pelo Programa Novas Estradas
Vicinais. Garcia também fez a
entrega de vouchers dos progra-
mas Vale Gás e Alimento Soli-
dário às famílias carentes de
Bertioga.

CÂMARA  (São Paulo)
O que diz o vereador-presidente Milton Leite sobre possível

entrada do ex-governador Alckmin (ainda no PSDB) no seu DEM
(ex-PFL) ?

.
PREFEITURA  (São Paulo)
43º dia : quando Ricardo Nunes (MDB) chegar ao 100º dia no

cargo de prefeito de São Paulo, saberá bem mais que alguns ex-
gestores

.
ASSEMBLEIA  (São Paulo)
O jornalista José Carlos Bernardi - que é cristão de verdade -

fez história na TV ALESP e agora tá fazendo história na rádio
“Jovem Pan”

.
GOVERNO  (São Paulo)
João Doria comemora muito mais seus quase 3 anos de ‘fun-

dação’ do seu PSDB ‘liberal de centro’ e não os 33 do tucanato
‘do muro’

.
CONGRESSO  (Brasil)
A CPI (Covid 19) do Senado segue como Inquisição. Até um

deputado federal - que se dizia Bolsonarista - peitou senadores
governistas

.
PRESIDÊNCIA  (Brasil)
Ministro Onix (deputado federal DEM licenciado) segue afir-

mando que o governo do Bolsonaro completou 30 meses sem
corrupções

.
PARTIDOS
Nos 30 anos do PSDB, tem quase 3 anos de PSDB ‘liberal de

centro’ do governador (SP) Doria, que trouxe o vice-governador
Rodrigo ...

.
POLÍTICOS
...  Garcia (era do DEM) pra disputar a sua sucessão 2022. O

partido que teve FHC Presidente da República (1995-2002) pode
perder ...

.
(Brasil)
... o ex-governador Alckmin, que tem as portas abertas do

DEM (ex-PFL) e do PSD do ex-prefeito Kassab pra disputar o
governo 2022

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

da na imprensa de 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
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Restos mortais são achados
junto a antiga escola indígena

no Canadá
Um cemitério com sepulturas anônimas de 751 pessoas foi en-

contrado próximo a um antigo internato para crianças indígenas na
província de Saskatchewan, no Canadá. A descoberta ocorre apenas
um mês depois ter sido identificada uma vala comum com os restos
mortais de 215 crianças em Kamloops, na província de Colúmbia
Britânica. Os eventos recentes geram onda de denúncias e testemu-
nhos por parte de antigos alunos e sobreviventes dessas escolas.

O líder de um grupo indígena canadense confirmou, na quinta-
feira (24), a descoberta de centenas de sepulturas não identificadas
próximas a uma antiga escola para crianças indígenas. Trata-se do
internato de Marieval, aberto entre 1899 e 1996, uma de mais de
130 escolas do país gerida pelo governo e a Igreja Católica com o
objetivo de atender à população jovem indígena na sociedade.

“Não é uma vala comum. São sepulturas sem identificação”, dis-
se Cadmus Delorme, chefe da Primeira Nação Cowessess. Ele adi-
antou ainda que não se sabe se todos os restos mortais são de crian-
ças ou se há adultos também no local.

Alguns moradores locais disseram que as lápides foram remo-
vidas. “Não removemos essas lápides. Isso é crime neste país. Esta-
mos tratando o local como uma cena de crime”, afirmou o líder do
grupo indígena.

Delorme disse ainda que este é, até hoje, o local “mais signifi-
cativo” de sepulturas não identificadas encontrado no Canadá e que
a descoberta “reabre a dor” de muitos ex-alunos que sofreram em
escolas como aquela.

“Sabes que te vão agredir”
Robert Kakakaway, sobrevivente da escola de Marieval em Saska-

tchewan, foi forçado a frequentar o internato a partir dos seis anos.
Ao receber a notícia nessa quinta-feira, chorou enquanto cumpria
os rituais diários, ligados à cultura indígena de que foi afastado quan-
do criança. “Muitos desses túmulos são provavelmente de familia-
res”, afirmou.

Em entrevista à televisão canadense CBC, ele citou as famílias
das quais crianças pequenas foram retiradas para que frequentassem
essas escolas. “Sabiam que o fim estava próximo e não havia nada
que pudessem fazer quanto a isso”.

“Sabes que te vão agredir, sabes que te vão dar murros, sabes que
vão fazer alguma coisa”, lembrou. O ex-aluno recordou-se de ver
um colega ser imobilizado pelo responsável pela escola, um padre.
“Foi amarrado 15 vezes em uma mão, 15 vezes na outra. As mãos do
pobre menino estavam vermelhas por ter sido espancado por aquele
homem adulto”.

Muitos indígenas têm denunciado as marcas e o legado que as
escolas deixaram e que ainda hoje se refletem nas comunidades,
com alcoolismo e dependência química como principais exemplos.

“Muita da dor que vemos no nosso povo vem daqui. Eles fize-
ram-nos acreditar que não tínhamos alma”, afirma Florence Floren-
ce Sparvier, uma antiga aluna de um internato para indígenas.

Há apenas um mês, uma descoberta semelhante abalou o Cana-
dá: foram encontrados os restos mortais de 215 crianças numa vala
comum próxima a um antigo internato em Kamloops, na província
de Colúmbia Britânica.

Entre 1883 e 1996, cerca de 150 mil crianças canadenses de co-
munidades indígenas foram forçadas a viver em 139 desses centros
espalhados pelo país, administrados pelo governo e a Igreja Católica.

Nessas escolas, milhares de crianças foram forçadas a conver-
ter-se ao catolicismo e estavam proibidas de falar idiomas indíge-
nas. Muitas sofreram negligência na doença, abusos físicos e ver-
bais. Milhares acabaram por morrer.

Um relatório divulgado em junho de 2015 classifica o que se
passou nessas instituições como “genocídio cultural” e que pelo
menos 3.125 menores morreram nesses centros.

Primeiro caso de covid-19
pode ter surgido na China em

outubro de 2019
O vírus que causa a covid-19 pode ter começado a se espalhar na

China em outubro de 2019, dois meses antes de o primeiro caso ofi-
cial da doença ser identificado na cidade chinesa de Wuhan, mostrou
um novo estudo divulgado na sexta-feira (25).

Pesquisadores da Universidade de Kent, no Reino Unido, usaram
métodos da ciência da conservação para estimar que o Sars-CoV-2
apareceu pela primeira vez entre o início de outubro e meados de
novembro de 2019, de acordo com artigo publicado no jornal cientí-
fico PLOS Pathogens.

A data mais provável para o surgimento do vírus é 17 de novembro
de 2019, e ele provavelmente já havia se espalhado globalmente em
janeiro de 2020, estimam.

O primeiro caso oficial de covid-19 na China surgiu em de-
zembro de 2019 e foi vinculado ao mercado de frutos do mar de
Huanan, em Wuhan.

No entanto, alguns dos primeiros casos não tinham conexão co-
nhecida com Huanan, o que implica que o Sars-CoV-2 já estava circu-
lando antes de chegar ao mercado.

Estudo conjunto publicado pela China e pela Organização Mundi-
al da Saúde (OMS) no final de março reconheceu que podem ter ocor-
rido infecções esporádicas em humanos antes do surto de Wuhan.

Em artigo publicado nesta semana, o pesquisador Jesse
Bloom, do Fred Hutchinson Cancer Research Center, em Seat-
tle, nos Estados Unidos, recuperou dados de sequenciamento
genômico dos primeiros casos de covid-19 na China, que havi-
am sido deletados de uma base de dados.

Os dados mostraram que as amostras retiradas do mercado de
Huanan “não eram representativas” do Sars-CoV-2 como um todo e
eram uma variante de uma sequência progenitora que circulava anteri-
ormente, que se espalhou para outras partes da China.

O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos confirmou à
Reuters que as amostras usadas no estudo foram submetidas ao Se-
quence Read Archive (SRA) em março de 2020 e, posteriormente,
excluídas a pedido de pesquisadores chineses, que disseram que seri-
am atualizadas e enviadas a outra base de dados.

Críticos afirmam que a exclusão é mais uma evidência de que a
China estava tentando encobrir as origens da covid-19. (Agencia Brasil)

Na segunda fase da reforma
tributária, o governo propôs a
redução de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) dos atu-
ais 15% para 10%. A mudança na
alíquota deve ocorrer em duas
etapas: para 12,5%, em 2022 e
para 10% em 2023. O texto da
reforma foi entregue na sexta-
feira  (25) ao Congresso Nacio-
nal pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes.

A medida vale para empresas
de todos os setores, com exce-
ção daquelas aderentes ao Sim-
ples Nacional, que têm regime
de tributação diferenciado.
Além da alíquota geral, hoje as
empresas pagam um adicional de
10% para lucros acima de R$ 20
mil por mês. Pelo projeto, esse
adicional vai permanecer.

Com a redução dos impos-
tos para empresas, a expectativa
do governo é favorecer os in-
vestimentos e a geração de no-
vos postos de trabalho.

Pela proposta, deixa de exis-
tir a possibilidade de isentar o
dinheiro do empresário investi-
do na sua empresa, o chamado
juro sobre capital próprio. De
acordo com o subsecretário de
Tributação e Contencioso do
Ministério da Economia, Sandro
Serpa, essa possibilidade foi cri-
ada em 1996, quando era difícil
ter acesso a crédito e as empre-
sas precisavam se autofinanciar
com recursos dos sócios.

“Após todos esses anos, foi-
se perdendo o objetivo dessa
medida, com a quantidade de
bancos, fintechs, as várias pos-

sibilidades de crédito que as
empresas têm, os juros mais re-
duzidos. Com as mudanças no
mercado de crédito, se avaliou
não ser mais necessário dar
esse benefício aos sócios”,
disse, durante entrevista virtu-
al para apresentar a proposta de
reforma.

Pagamento em ações
Os pagamentos de gratifica-

ções e participação nos resulta-
dos a sócios e dirigentes feitos
com ações da empresa também
não poderão mais ser deduzidos
como despesas operacionais na
declaração de IRPJ. Para o go-
verno, a empresa não deve ter
benefício por remunerar seus
executivos com bônus em ações.
Entretanto, os pagamentos a
empregados ainda poderão ser
deduzidos.

“Hoje, é um benefício para
essas pessoas que têm a condi-
ção privilegiada de ser sócia ou
dirigente”, disse Serpa. “Com a
nova medida, entendemos que o
sistema ficará mais justo. O só-
cio ou dirigente tem outras con-
dições econômicas e outras for-
mas de ganho direto. O empre-
gado só tem o salário e, eventu-
almente, essa participação de re-
cebimento em ações”, explicou.

Também fazem parte da re-
forma do Imposto de Renda,
mudanças na reorganização de
empresas, que, de acordo com o
Ministério da Economia, visam
impedir que se aproveitem de
créditos indevidos quando com-
pram ações ou ativos de outras

empresas.
O texto trata ainda de regras

claras para apuração do ganho de
capital em alienações indiretas
de ativos no Brasil por empre-
sas no exterior; apuração trimes-
tral do IRPJ e da Contribuição
sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Hoje há duas opções, trimestral
e anual, e aproximação das ba-
ses de cálculo do IRPJ e da
CSLL, o que deve reduzir cus-
tos e aumentar a eficiência do
trabalho de apuração dos tribu-
tos pelas empresas.

Investimentos financeiros
A proposta de reforma tribu-

tária atinge também o Imposto
de Renda de Pessoa Física e a
tributação de investimentos fi-
nanceiros.

De acordo com o Ministério
da Economia, as mudanças no
Imposto de Renda para investi-
mentos têm como principais ob-
jetivos facilitar a vida do investi-
dor, igualar os benefícios dos
grandes para os pequenos, cortar
subsídios dos grandes investido-
res e fazer com que a tributação
não defina mais a escolha da apli-
cação. A caderneta de poupança
não será atingida pela reforma e
segue isenta de impostos.

Os ativos de renda fixa,
como Tesouro Direto e CDB,
terão alíquota única de 15%.
Hoje, há o escalonamento de
22,5% a 15%, dependendo do
prazo de aplicação.

Pela proposta, os fundos
abertos também terão a mesma
alíquota, de 15%. Os fundos fe-

chados (multimercados) serão
tributados da mesma maneira e
passam a ter o mesmo tratamen-
to dos fundos abertos para
“come-cotas”, que passará a ser
recolhido uma única vez no ano
(atualmente são duas). No caso
dos fundos exclusivos, utiliza-
dos por pessoas com mais recur-
sos, eles passarão a pagar como
os demais.

Para os Fundos de Investi-
mento Imobiliário (FIIs), não
haverá mais a isenção sobre os
rendimentos distribuídos a pes-
soa física, no caso de Fundo de
Investimento Imobiliário (FII)
com cotas negociadas em bolsa
a partir de 2022. A tributação dos
demais cotistas cai de 20% para
15% na distribuição de rendi-
mentos, na amortização e na ali-
enação de cotas dentro e fora de
bolsa de valores.

Pela proposta, as operações
em bolsa de valores passarão a
ter apuração trimestral e não
mais mensal e a alíquota será de
15% para todos os mercados.
Hoje, ela é de 15% em merca-
dos à vista, a termo, de opções e
de futuro, e de 20% no day trade
(negociação baseada na oscila-
ção de preços ao longo do dia).

De acordo com o Ministério
da Economia, a compensação
de resultados negativos pode-
rá ocorrer entre todas as ope-
rações, inclusive day trade e
cotas de fundos negociadas em
bolsa. Atualmente, essa com-
pensação é limitada entre ope-
rações de mesma alíquota.
(Agencia Brasil)

Paulo Guedes: reforma vai tributar
rendimentos de capital e dividendos

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na sexta-
feira (25), em Brasília,  que a
reforma tributária planejada pelo
governo vai tributar os rendi-
mentos de capital e dividendos
para reduzir os impostos que in-
cidem sobre os assalariados.

Durante audiência na Co-
missão Temporária da Covid-19
do Senado, ele afirmou que o
atual sistema tributário é “per-
verso” e foi construído buscan-
do caminhos “mais fáceis”, em
vez de mais justos para a arreca-
dação.

Antes de participar da audi-
ência, o ministro entregou ao pre-

sidente da Câmara dos Deputa-
dos, Arthur Lira, a proposta da
segunda fase da reforma tributá-
ria, prevendo que a faixa de isen-
ção do Imposto de Renda da Pes-
soa Física (IRPF) subirá dos atu-
ais R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil.

“Estamos fazendo a reforma
tributária onde vamos reduzir os
impostos dos assalariados. Es-
tamos tributando rendimentos de
capital porque o Brasil é um país
de renda média baixa, e os im-
postos estavam concentrados
em cima dos assalariados, em
vez de tributarmos quem vive de
dividendos, que são os rendi-
mentos do capital”, explicou o

ministro.
Ele disse que “há uma perver-

são em nosso sistema tributário,
que é muito complexo e foi di-
rigido por uma matriz de facili-
dades de arrecadação da receita,
por um lado, e, por outro, por
interesses corporativos”.

“Quanto à tributação sobre
rendimento de capital, é uma
necessidade. Os maiores países
do mundo tributam o rendimen-
to de capital e os dividendos. É
o caso dos Estados Unidos e In-
glaterra, por exemplo. Não tem
nada de errado com isso. Esta-
mos eliminando uma perversida-
de do sistema, porque hoje a gen-

te tributa o trabalhador assalari-
ado porque é fácil”, argumentou.

“Da mesma forma, a gente
tributa combustível e eletricida-
de, porque também é fácil tribu-
tar. Só que isso sobe por toda a
cadeia produtiva e acaba encare-
cendo tudo para a população bra-
sileira. Então, a lógica tem de ser
favorecer a população e o traba-
lhador brasileiro. A lógica não
pode ser baseada em onde é que
é fácil arrecadar e que interes-
ses se pode favorecer com isen-
ções. Se o Brasil crescer mais
rápido, tributando dividendos,
não tem problema porque os
mercados já sabem que vem a
tributação sobre dividendos,
com uma alíquota de 20%.”,
acrescentou.

Tributação de dividendos
O ministro da Economia

ponderou que o governo terá um
cuidado especial para que a tri-
butação de dividendos não pre-
judique os profissionais autôno-
mos que recebem dividendos
por meio da pejotização - situa-
ção na qual a relação de empre-
go é substituída pela prestação
de serviços via pessoas jurídicas
(PJ). “Estamos atentos para pro-
teger essas pessoas. O inadmis-
sível é que, em grandes empre-
sas, bilionários paguem 0% so-
bre dividendos”.

A expectativa apresentada
por Paulo Guedes é a de, no fu-
turo, a Receita fazer uso de tec-
nologias que possibilitem unifi-
car diferentes fontes de renda.
É o caso de contribuintes que,
conforme exemplo apresentado
pelo ministro, têm seus rendi-
mentos obtidos um pouco com
aluguéis de imóveis, um pouco
com bolsa de valores, um pouco
com dividendos.

“Dessa forma vamos unificar
tudo e entrar no progressivo. A
reforma é uma abertura de porta
nessa direção. Estamos sinali-
zando que as empresas vão pa-
gar menos. As pessoas físicas
que vivem de rendimento de ca-
pital, ou seja, quem realmente é
rico no país ou é classe média
alta, tem de começar a pagar. E
estamos desonerando os assala-
riados que ganham R$ 1 mil, R$
9 mil e já estão pagando impos-
to, enquanto quem é bilionário
paga zero nos dividendos. Isso é
um absurdo. Estamos sinalizan-
do que a música vai mudar e ire-
mos agora em outra direção”,
finalizou o ministro. (Agencia
Brasil)

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.)

CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30

COMUNICADO AO MERCADO
Ref. Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissão”). PLANETA SECURITIZADORA S.A., 
sociedade por ações, com sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 01, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP 04544-051, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Securitizadora”), na qualidade de emissora da 113ª Série da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Securitização”), em cumprimento ao 
disposto na Instrução CVM nº 358/02, com as alterações nos termos das instruções CVM nº 369/02, 449/07, 547/14, 552/14, 568/15, 590/17, 604/18 e 620/20 vem divulgar, a quem possa interes-
sar, que houve um equívoco na verifi cação dos Titulares de CRI inscritos nos registros da Emissão na assembleia realizada em 02 de junho de 2021 (Anexo), de modo que a reunião não dispunha da 
presença de 100% (cem por cento) dos Titulares de CRI. Desta forma, fi ca prejudicada a instalação, bem como as deliberações realizadas pelos Titulares de CRI presentes na assembleia do dia 02 de 
junho de 2021, já que a reunião não possuía a totalidade de Titulares de CRI presentes para a dispensa da convocação por edital. Sendo assim, a Securitizadora informa que irá providenciar a publi-
cação do edital de convocação em observância do artigo 7.4. do Termo de Securitização da Emissão. O presente comunicado é realizado para reportar o cancelamento da assembleia realizada no dia 
02 de junho de 2021 em virtude do equívoco na verifi cação de Titulares de CRI inscritos na Emissão, visando a proteção dos interesses da totalidade dos Titulares dos CRI.

São Paulo 25 de junho de 2021. PLANETA SECURITIZADORA S.A.
ANEXO - PLANETA SECURITIZADORA S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

DA 113ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO LANETA SECURITIZADORA S.A., REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2021
1. DATA, HORA e LOCAL: 02 de junho de 2021, às 10:00, de forma integralmente digital, nos termos da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 
14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), coordenada pela PLANETA SECURITIZADORA S.A. (nova denominação da Gaia Seguritizadora S.A.), com sede na cidade de São Paulo, estado 
de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051 (“Emissora” e “Assembleia”, respectivamente), com a dis-
pensa de videoconferência em razão da presença dos Titulares dos CRI (conforme abaixo defi nido) representando 100% (cem por cento) dos CRI (conforme abaixo defi nido) em circu-
lação, com os votos proferidos via e-mail que foram arquivados na sede da Emissora. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação por edital, tendo em vista a presença da totalida-
de dos titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e “CRI”, respectivamente), nos termos da Cláusula 7.12 do 
“Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Planeta Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), 
celebrado, em 14 de março de 2019, entre a Emissora e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Economia sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fi duciário (“Agente Fiduciário”), conforme lista de presença constante no Anexo A desta ata. 3. PRESENÇA: Presen-
tes (i) o Titular dos CRI, representando a totalidade dos CRI emitidos; (ii) os representantes do Agente Fiduciário; e (iii) os representantes da Emissora. 4. MESA: Os trabalhos foram 
presididos por Lucas Drummond Alves e secretariados por Jorge Felipe Damm Prado. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) eventual declaração de vencimento antecipado das 
Debêntures e, consequentemente, dos CRI, em decorrência da não disponibilização dos Índices Financeiros, pela Devedora, dentro do prazo estabelecido na Cláusula 6.1.2 (vi) do Ter-
mo de Securitização; (ii) aprovar a alteração da defi nição de “Dívida Líquida”, conforme consta dos Documentos da Operação, adotada para fi ns de apuração dos Índices Financeiros 
da Devedora, para que sejam expressamente excluídos do valor correspondente ao Endividamento Total, que compõe a Dívida Líquida, a ser apurado entre o 1º (primeiro) trimestre de 
2021 (inclusive) até o 1º (primeiro) trimestre de 2022 (inclusive), os fi nanciamentos à construção da AHS denominados ‘Permanent Loan’, de modo que a defi nição de “Dívida Líquida” 
passará a vigorar com a seguinte redação: “corresponde (i) a soma dos empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, arren-
damento mercantil / leasing fi nanceiro e os títulos de renda fi xa frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional; e (ii) exclusivamente entre o período com-
preendido entre o 1º (primeiro) trimestre de 2021 (inclusive) até o 1º (primeiro) trimestre de 2022 (inclusive), a soma dos empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazos, incluí-
dos os títulos descontados com regresso, arrendamento mercantil / leasing fi nanceiro e os títulos de renda fi xa frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou interna-
cional, excluídos os fi nanciamentos à construção da AHS denominados Permanent Loan” (“Endividamento Total”), acrescido das fi anças ou avais prestados pela Devedora e/ou suas 
controladas para garantir dívidas de empresas do grupo (“Fianças”), os quais devem ser mencionados nos balanços auditados anuais e revisados trimestrais, e menos as disponibili-
dades em caixa, bancos e aplicações fi nanceiras da Devedora e de empresas do grupo cujas dívidas estejam sob garantia da Devedora (“Aplicações”), exceto aplicações retidas e/ou 
cedidas em garantia de obrigações que não estejam contempladas no Endividamento Total acima referido (“Aplicações Retidas”), sendo certo que o valor das Aplicações Retidas de-
verão ser mencionadas nos balanços auditados e revisados trimestrais e anuais. No que se refere às Fianças, para evitar dúvidas, as Partes concordam que as fi anças ou avais pres-
tados para garantir obrigações de controladas ou coligadas devem ser excluídos do conceito de Dívida Líquida, caso as dívidas afi ançadas ou avalizadas já estejam consolidados no 
balanço; e (iii) aprovar a disponibilização dos Índices Financeiros referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2021, pela Devedora, dentro do prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data 
de realização desta Assembleia, em prejuízo ao prazo previsto na Cláusula 6.1.2 (vi) do Termo de Securitização, sem aplicação de qualquer multa ou penalidade. Caso seja aprovada 
a matéria do item (ii) acima, o cálculo dos Índices Financeiros referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2021 deverá considerar a defi nição atualizada de “Dívida Líquida”; e (iv) autori-
zar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se limitando, a celebração dos com-
petentes aditamentos aos Documentos da Operação. 6. DELIBERAÇÕES: Inicialmente o Agente Fiduciário questionou o Titular dos CRI acerca de quaisquer hipóteses que poderia se 
caracterizar com confl ito de interesses em relação a Emissora e demais partes da operação, sendo informado que tal hipótese inexiste. Instalada a presente Assembleia, o Titular dos 
CRI, representando a totalidade dos CRI em circulação, sem ressalvas e sem reservas: (i) deliberou pela não declaração de vencimento antecipado das Debêntures e, consequente-
mente, dos CRI, em decorrência da não disponibilização dos Índices Financeiros, pela Devedora, dentro do prazo estabelecido na Cláusula 6.1.2 (vi) do Termo de Securitização; 
(ii) aprovou a alteração da defi nição de “Dívida Líquida”, conforme consta dos Documentos da Operação, adotada para fi ns de apuração dos Índices Financeiros da Devedora, para 
que sejam expressamente excluídos do valor correspondente ao Endividamento Total, que compõe a Dívida Líquida, a ser apurado entre o 1º (primeiro) trimestre de 2021 (inclusive) 
até o 1º (primeiro) trimestre de 2022 (inclusive), os fi nanciamentos à construção da AHS denominados ‘Permanent Loan’, de modo que a defi nição de “Dívida Líquida” passará a vigo-
rar com a seguinte redação: “corresponde (i) a soma dos empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, arrendamento mercan-
til / leasing fi nanceiro e os títulos de renda fi xa frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional; e (ii) exclusivamente entre o período compreendido entre o 
1º (primeiro) trimestre de 2021 (inclusive) até o 1º (primeiro) trimestre de 2022 (inclusive), a soma dos empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazos, incluídos os títulos des-
contados com regresso, arrendamento mercantil / leasing fi nanceiro e os títulos de renda fi xa frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional, excluídos os 
fi nanciamentos à construção da AHS denominados Permanent Loan” (“Endividamento Total”), acrescido das fi anças ou avais prestados pela Devedora e/ou suas controladas para ga-
rantir dívidas de empresas do grupo (“Fianças”), os quais devem ser mencionados nos balanços auditados anuais e revisados trimestrais, e menos as disponibilidades em caixa, ban-
cos e aplicações fi nanceiras da Devedora e de empresas do grupo cujas dívidas estejam sob garantia da Devedora (“Aplicações”), exceto aplicações retidas e/ou cedidas em garan-
tia de obrigações que não estejam contempladas no Endividamento Total acima referido (“Aplicações Retidas”), sendo certo que o valor das Aplicações Retidas deverão ser mencio-
nadas nos balanços auditados e revisados trimestrais e anuais. No que se refere às Fianças, para evitar dúvidas, as Partes concordam que as fi anças ou avais prestados para garan-
tir obrigações de controladas ou coligadas devem ser excluídos do conceito de Dívida Líquida, caso as dívidas afi ançadas ou avalizadas já estejam consolidados no balanço; e 
(iii) aprovou a disponibilização dos Índices Financeiros referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2021, pela Devedora, dentro do prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de rea-
lização desta Assembleia, em prejuízo do prazo previsto na Cláusula 6.1.2 (vi) do Termo de Securitização, sem aplicação de qualquer multa ou penalidade. Caso seja aprovada a ma-
téria do item (ii) acima, o cálculo dos Índices Financeiros referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2021 deverá considerar a defi nição atualizada de “Dívida Líquida”; e (iv) autorizou 
a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se limitando, a celebração dos compe-
tentes aditamentos aos Documentos da Operação. Fica consignado que não houve voto contrário ou abstenção. 7. DISPOSIÇÕES FINAIS: O Titular dos CRI exime a Emissora e o 
Agente Fiduciário de quaisquer responsabilidades relacionadas às deliberações acima. O Titular dos CRI, por seus representantes presentes, declara para todos os fi ns e efeitos de di-
reito reconhecer que todos os atos aqui deliberados serão tomados pela Emissora na qualidade de administradora do Patrimônio Separado dos CRI, em observância às orientações e 
deliberações do Titular dos CRI, conforme descritas na ata desta Assembleia, razão pela qual o Titular dos CRI assume integralmente a responsabilidade por tais atos e suas conse-
quências perante a Emissora, respondendo, integralmente, pela validade, legalidade e efi cácia de tais atos, mantendo a Emissora e o Agente Fiduciário integralmente indene e a sal-
vo de quaisquer despesas, custos ou danos que esta venha eventualmente a incorrer em decorrência dos atos praticados nos termos desta Assembleia. As deliberações da presente 
Assembleia ocorrem por mera liberalidade do Titular dos CRI, não importando em renúncia de quaisquer direitos ou privilégios previstos no Termo de Securitização e demais Docu-
mentos da Operação, bem como não exoneram as partes dos referidos documentos quanto ao cumprimento de todas e quaisquer obrigações neles previstas, exceto pelo deliberado 
na presente Assembleia. Os termos iniciados em letras maiúsculas que não se encontrem aqui expressamente defi nidos terão o signifi cado que lhes é atribuído no Termo de Securiti-
zação. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, que após lida e aprovada, foi assinada eletronicamente, por todos os pre-
sentes, fi cando autorizada a sua divulgação, com a omissão da qualifi cação e assinatura do Titular dos CRI, no website da Emissora. A Assembleia é regular nos termos do Art. 3º, §3º 
da ICVM 625, sendo que a presente ata será encaminhada à CVM por meio de sistema eletrônico, nos termos da regulação aplicável. São Paulo, 02 de junho de 2021.

Concessionária das Linhas 8 e 9 do 
Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A.

CNPJ nº 42.288.184/0001-87 - NIRE 35.300.570.588
FATO RELEVANTE

Para fi ns do disposto na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e, 
em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e demais disposições le-
gais e regulamentares aplicáveis, a Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo 
S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que em Assembleia Geral Ex-
traordinária realizada em 24 de junho de 2021, às 10h, aprovou a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures sim-
ples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fi dejussória adicional, em série única, com valor 
nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, totalizando um montante de R$ 1.600.000.000,00 (um 
bilhão e seiscentos milhões de reais) na data de emissão (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), com vencimen-
to em 2 (dois) anos, contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 24 de junho de 2023. A Emissão das De-
bêntures será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 
(“Oferta Restrita”), com garantia fi rme para a totalidade das Debêntures. São Paulo, 24 de junho de 2021.

Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A. 
Francisco Pierrini - Diretor Presidente



 Boletim da Saúde mostra
aumento em mortes e diagnósticos
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As mortes em decorrência
de complicações relacionadas à
covid-19 registradas por autori-
dades de saúde tiveram acrésci-
mo de 6% na Semana Epidemi-
ológica 24, de 13 a 19 de junho,
em comparação com a semana
anterior. As informações estão
no mais recente Boletim Epide-
miológico do Ministério da Saú-
de, publicado na sexta-feira (25).

No período da semana epi-
demiológica 24, as secretarias
de saúde confirmaram 14.528
mortes, enquanto o boletim epi-
demiológico do Ministério da
Saúde na semana anterior trou-
xe 13.741 óbitos.

O resultado representa um
avanço no movimento de reto-
mada do crescimento da curva
de óbitos, após uma estabiliza-
ção em semanas anteriores. A
média móvel de mortes na se-
mana epidemiológica 23 ficou

em 2.075.
Os novos diagnósticos posi-

tivos de covid-19 confirmados
por autoridades de saúde aumen-
taram 9% na semana de 13 a 19
de junho. Nesse período, foram
registrados 508.932 novos ca-
sos, contra 467.393 na semana
anterior. A média móvel de ca-
sos (total no período dividido
por sete dias) ficou em 72.705.

O resultado da semana epi-
demiológica 24 amplia a traje-
tória de crescimento da curva de
casos após queda na semana re-
trasada. A redução dos novos di-
agnósticos positivos de covid-
19 foi iniciada em março, com
um revés na semana epidemio-
lógica 13.

Estados
Na semana de 13 a 19 de ju-

nho, 12 estados mostraram
acréscimo de casos; cinco e o

DF ficaram estáveis e nove tive-
ram redução. Os crescimentos
mais intensos ocorreram no Ce-
ará e Amapá (78%). Já as quedas
mais efetivas se deram no Pará
(-20%) e Acre (-18%).

No caso dos novos óbitos, o
número de estados com aumen-
to desse índice foi de cinco, en-
quanto nove ficaram estáveis e
doze mais o DF tiveram menos
mortes novas em relação ao ba-
lanço da semana anterior. Os
maiores incrementos acontece-
ram em Paraná (72%) e Ceará
(39%). As reduções mais efeti-
vas foram registradas no Rio
Grande do Norte (-27%) e Es-
pírito Santo (-25%)

Mundo
A Índia seguiu no topo de

mortes por semana. Lá foram
registrados 16.324 novos óbi-
tos. O Brasil mantém a 2ª colo-

cação. Em seguida vêm Colôm-
bia (4.143), Argentina (3.667) e
Rússia (2.800). Quando consi-
derados números absolutos, o
Brasil segue na 2ª posição, atrás
dos Estados Unidos (601.741).
Quando consideradas as mortes
por 1 milhão de habitantes, o
Brasil fica na 7ª colocação.

O Brasil voltou a ser o país
com mais novos casos nesta se-
mana, seguido por Índia
(441.738), com a Colômbia em
terceira posição (192.643), Ar-
gentina (147.247) e Rússia
(103.909) em 4º e 5ª, respecti-
vamente.

Na comparação em números
absolutos, o Brasil fica na 3ª
posição, atrás dos EUA (33,5
milhões) e Índia (29,8 milhões).
Na comparação proporcional,
por 1 milhão de habitantes, o
Brasil ocupa a 17ª posição.
(Agencia Brasil)

Bolsa cai 1,97% com apresentação
de proposta de tributar dividendos

Num dia de turbulências no
mercado financeiro, a bolsa
caiu quase 2% e reverteu a alta
acumulada na semana. O dólar
fechou em leve alta, depois de
encostar em R$ 5 no meio da
sessão.

O índice Ibovespa, da B3,
encerrou a sexta-feira (25) aos
127.256 pontos, com recuo de
1,97%. O indicador iniciou o
dia com leve alta, mas passou
a desabar após a apresentação
da proposta da segunda fase da
reforma tributária, enviada
hoje pela equipe econômica à
Câmara dos Deputados.

O indicador, que acumula-

va alta de 0,86% de segunda-
feira (21) até a quinta-feira
(24), fechou a semana com
queda de 0,9%.

O dólar comercial fechou o
dia vendido a R$ 4,938, com alta
de R$ 0,033 (+0,67%). A moe-
da começou o dia próxima da
estabilidade, mas passou a subir
após o anúncio da decisão de ta-
xar dividendos em 20%. Na má-
xima do dia, por volta das
15h30, a cotação chegou a R$
4,97, mas desacelerou perto do
fim da sessão.

Apesar da alta de sexta-fei-
ra, a divisa encerrou a semana
com queda de 2,58%. Em ju-

nho, o recuo acumulado che-
ga a 5,5%.

A proposta de tributar em
20% de Imposto de Renda a dis-
tribuição de dividendos (parce-
la dos lucros das empresas dis-
tribuídas aos acionistas e sóci-
os) e de encerrar a distribuição
de juros sobre capital próprio
provocou instabilidade no mer-
cado local. A tributação levará o
mercado a rever os preços dos
ativos nas próximas semanas.

O cenário externo também
pressionou o mercado global. A
divulgação de que a inflação ao
consumidor nos Estados Unidos
atingiu 3,4% em maio na base

anual (quando o índice de um
mês é projetado para os 12 me-
ses seguintes) dividiu os inves-
tidores. Apesar de o número ter
vindo abaixo das projeções, a
inflação registrou a elevação
mais rápida para meses de maio
desde 1990.

A inflação alta nos Estados
Unidos aumenta a possibilida-
de de que o Federal Reserve
(Banco Central norte-america-
no) eleve os juros antes do fim
de 2022. Taxas mais altas em
economias avançadas pressio-
nam o dólar e a bolsa em paí-
ses emergentes, como o Bra-
sil. (Agencia Brasil)

Covid-19: média móvel de
 mortes cai e de casos aumenta

O número de casos diários
de covid-19, segundo a média
móvel de sete dias, atingiu na
quarta-feira (23) e na quinta-fei-
ra (24) seu maior patamar desde
o início da pandemia, com
77.327,57 e 77.264,71 novos
casos diários, respectivamente.
Esses números superam, inclu-
sive, o ápice de casos da segun-
da onda, em 27 de março, com
77.129 casos diários.

Os dados do Monitora Co-
vid-19, da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), registraram na
quarta-feira e quinta-feira da se-
mana passada, dias 16 e 17 de
junho, a média de 72.244,43 e

70.237,29 casos diários, res-
pectivamente.

As mortes, por outro lado,
apresentaram tendência de que-
da nos últimos dias. Nos dias 23
e 24 de junho, foram 1.916, 57
e 1.876,71 mortes diárias, res-
pectivamente, frente a 2.025,43
e 1.997,86 mortes diárias dos
dias 16 e 17 de junho. O ápice
de óbitos da segunda onda ocor-
reu no dia 12 de abril com
3.123,57 mortes diárias.

O pesquisador do Instituto de
Comunicação e Informação em
Saúde (Icict), da Fiocruz, Chris-
tovam Barcellos, disse que hou-
ve aumento do número de casos

em torno de 8% na última se-
mana. “Infelizmente o que a
gente está prevendo é que o au-
mento do número de casos
puxa mais ou menos duas se-
manas depois o aumento do
número de óbitos também. Pri-
meiro sobem os casos, depois
sobem os óbitos com umas duas
semanas de atraso”.

O pesquisador afirmou que o
descolamento do número de ca-
sos e de óbitos também pode ser
resultado do avanço da vacina-
ção, principalmente dos idosos
com mais de 70 anos, que já es-
tão com uma cobertura de se-
gunda dose bastante expressiva.

“Muita gente está tendo a infec-
ção, mas felizmente morrendo
menos”.

Barcellos destacou a neces-
sidade de ampliar a testagem
para evitar a superlotação dos
hospitais, pois com o inver-
no, aumentam os casos de do-
enças respiratórias para além
da covid-19. “É uma compe-
tição perversa por leitos. Por
isso, antes de chegar ao hos-
pital, a pessoa tem que ser
testada. Por exemplo, a mai-
or parte das pneumonias pode
ser tratada em casa, sem ne-
cessidade de internação”.
(Agencia Brasil)

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) entregou na sexta-
feira (25)  4,1 milhões de do-
ses da vacina Oxford/AstraZe-
neca ao Programa Nacional de
Imunizações (PNI). Parte da
remessa - 217 mil imunizantes
- ficará no estado do Rio de
Janeiro, a outra parte seguirá
para o Ministério da Saúde, em

Fiocruz entrega lote
com 4,1 milhão de
doses de vacinas
contra a covid

Brasília.
Com este lote, a Fiocruz já

entregou 62,9 milhões de do-
ses, sendo 58,9 milhões pro-
duzidos pelo Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos/Fiocruz) e
quatro milhões importadas
pelo Instituto Serum, da Índia.
(Agencia Brasil)

Anatel, parlamentares e entidades
discutem desafios do leilão do 5G

Parlamentares e represen-
tantes da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel),
do setor empresarial da área de
redes e dos trabalhadores dis-
cutiram na sexta-feira (25) os
desafios do leilão para a explo-
ração de serviços de conecti-
vidade móvel da tecnologia 5G.
O debate foi promovido pela
Federação Nacional de Call
Center, Instalação e Manuten-
ção de Infraestrutura de Redes
de Telecomunicações e de In-
formática (FenInfra).

O conselheiro da Anatel
Carlos Baigorri informou que
a minuta do edital aprovada
pela agência está em análise
pelo Tribunal de Contas da
União e que hoje termina o pra-
zo para os esclarecimentos
que a área técnica do tribunal
pode fazer à Anatel.

Baigorri acrescentou que a
expectativa é que “em sema-
nas” o processo poderá ser en-
viado ao relator no TCU para
que, em seguida, seja aprecia-
do pelo conjunto da diretoria
colegiada do tribunal. A deci-

são poderá aceitar a minuta,
rejeitá-la ou apresentar reco-
mendações à Anatel.

Após o acórdão do TCU, a
agência tem 30 dias para ajus-
tar a minuta, caso o tribunal
emita recomendações de mu-
danças. De acordo com Bai-
gorri, esse prazo pode ser mai-
or se as orientações forem
mais profundas.

“Depende do tamanho dos
ajustes que forem apresenta-
dos pelo TCU. Se forem pon-
tuais será mais rápido. Se en-
volver novas quantificações e
questões estruturais isso pode
exigir até mais tempo. Se hou-
ver mudanças significativas
não se pode afastar a possibi-
lidade de uma nova consulta
pública”, disse.

A deputada Perpétua Almei-
da (PCdoB-AC), da comissão
da Câmara dos Deputados que
acompanha o debate do 5G,
apresentou preocupações so-
bre os valores a serem arreca-
dados pelo leilão. Ela compa-
rou o Brasil à Itália. Enquanto
aqui a previsão é que o leilão

custe R$ 35 bilhões, no país
europeu ele envolveu custos
de € 20 bilhões, o que equiva-
le a quase R$ 120 bilhões, em
um país de população menor.

“Preocupação é que esses
valores não fiquem no Estado,
mas se transfiram em inves-
t imento.  Temos hoje  dois
Brasis, um que tem uma in-
ternet  melhor e outro que
não tem internet nenhuma.
Podemos ter um pedaço do
Brasil que terá o 5G. Penso
que o governo brasileiro e a
Anatel não estão com a visão
que o Brasil precisa ter ao
tratar da necessidade de fazer
com que o 5G seja seguro, uni-
versal e garanta a soberania na-
cional” avaliou.

Vivien Suruagy, da FenInfra,
colocou preocupações com os
prazos estabelecidos e a posi-
ção do setor sobre o que con-
siderou serem muitas obriga-
ções às empresas que irão ex-
plorar os serviços a partir da
tecnologia do 5G previstas na
minuta da Anatel.

“Vamos ter que conectar to-

das as cidades com fibra ópti-
ca em municípios não atendi-
dos nas regiões Norte e Nor-
deste. Vamos ter obrigação de
colocar 4G em 27 mil quilô-
metros de rodovias. Vamos ter
que instalar redes 4G em mu-
nicípios com menos de 3 mil
habitantes até 2026. Vamos ter
que instalar 5G em todas as
capitais”, exemplificou.

O presidente da Federação
Interestadual dos Trabalhado-
res e Pesquisadores em Servi-
ços de Telecomunicações,
João de Moura, chamou a aten-
ção para a importância de con-
siderar a situação dos trabalha-
dores das empresas que atuam
no setor.

“Sabemos que tecnologia é
desejada por todos nós, mas sa-
bemos que ela desemprega.
Não podemos deixar os traba-
lhadores que serão impactados
órfãos dos seus empregos por
conta dessa modernização. Te-
mos quantitativo grande de tra-
balhadores que não pode ser
menosprezado”, pontuou.
(Agencia Brasil)

A segunda fase da reforma
tributária, enviada  na sexta-feira
(25) à Câmara dos Deputados, pre-
vê alíquota única de 15% de Im-
posto de Renda para aplicações em
renda fixa e variável. De acordo
com a Receita Federal, a propos-
ta pretende estimular o investi-
mento na bolsa de valores.

Atualmente, os investidores
pagam de 15% a 22,5% de Im-
posto de Renda sobre os ganhos
em aplicações de renda fixa,
como títulos do Tesouro Dire-
to, debêntures e Certificados de
Depósito Bancário (CDB). A alí-
quota varia conforme o prazo da
aplicação. Quanto mais cedo o
resgate, maior o imposto. A par-
tir de 720 dias (dois anos), a tri-
butação passa a ser 15%.

Nas aplicações em rendas
variáveis, como ações, derivati-
vos e day trade (operações liqui-
dadas no mesmo dia), hoje exis-
tem duas alíquotas sobre ganhos
de capital. Investimentos em
ações à vista, mercado a termo,
futuro e de opções pagam 15%
de Imposto de Renda. Aplica-
ções em day trade e em cotas de
fundos de investimentos imobi-
liários pagam 20%.

O texto enviado à Câmara
mantém a isenção sobre as Le-
tras de Crédito Imobiliárias

Governo propõe
alíquota única de
 15% para renda
fixa e variável

(LCI) e as Letras de Crédito do
Agronegócio (LCA). Nessas
aplicações, o investidor empres-
ta recursos a bancos que finan-
ciam projetos no mercado imo-
biliário e empreendimentos re-
lacionados ao agronegócio, sem
pagar Imposto de Renda quando
as instituições devolvem o di-
nheiro com acréscimo.

Segundo a Receita Federal,
o governo pretende facilitar o
acesso do cidadão ao mercado
financeiro. “O potencial de in-
vestimento na bolsa de valores
é enorme. A simplificação faci-
lita o acesso ao mercado e traz
segurança para que mais brasi-
leiros possam investir”, infor-
mou o órgão.

A segunda fase da reforma
tributária também propõe a mu-
dança da apuração de Imposto de
Renda sobre ganhos de aplica-
ções financeiras de mensal para
trimestral. O texto enviado ao
Congresso também prevê a com-
pensação de resultados negativos
(uso de prejuízos em um investi-
mento para abater o imposto a
pagar em outro que registrou gan-
hos) para todos os tipos de ope-
ração financeira. Atualmente, o
mecanismo pode ser usado ape-
nas em operações que pagam a
mesma alíquota. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1004470-06.2018.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, Juíza de Direito 
da 2ª Vara Cível Foro Regional IX - Vila Prudente, na forma da Lei. Faz Saber a Roberto Reis de Oliveira, CPF 350.089.808-40, 
que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca Fiat, modelo Toro Freedom, 1.8, 16v, cor preta, ano de fabricação/modelo 
2017/2018, chassi 98822611XJKB37976, placa GDC 6287, renavam 1133079250, requerida pelo Banco Bradesco S/A, foi 
convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 105.160,39 (jan/2020). Estando o executado em 

                                    B 25 e 26/06

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036325-84.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Flávia de Almeida Magalhães, CPF 269.142.078-79, que o Colégio Dante Alighieri, ajuizou uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial, tendo como coexecutado Camilo César Magalhães, CPF 742.943.938-15, para cobrança 
de R$ 65.770,72 (janeiro/2021), referente ao inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais. Estando 
a executada em lugar ignorado, foi deferida a 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, prazos 

conta bancária via sistema Bacen-Jud, no valor de R$ 57.208,88, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2021.                                        B 25 e  26/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006974-18.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o)Joelder do Rosario Ramos 415.073.948-02 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por MADEFOLHA COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 57.409.120/0001- 64. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 

de R$ 1.787,98 (referente a 01/03/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 

     B 25 e 26/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0115821-29.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador 
Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONFEITARIA REMA LTDA, CNPJ 50.618.875/0001-20,  
na pessoa de seu representante legal, que nos autos de Cumprimento de Sentença, requerida pela Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, procedeu-se o bloqueio on-line em sua conta 

 

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I  SANTANA 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013103-64.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na 
forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) KAMILLA MARIA DE ALENCAR NOBRE, Brasileira, RG 57.546.529-3, CPF 
041.856.183-44 e FRANCISCO TONNYS SILVA ROCHA, Brasileiro, RG 5.523.897-6, CPF 959.557.713-87, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A  
FILIAL PRO MATRE PAULISTA, alegando em síntese: Cobrança de R$ 8.032,45 (05/2017), referente aos serviços 
médico hospitalares prestados a requerida. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. 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 16 de abril de 2021.  

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021422-44.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Roberto Figueiredo Homem de Melo CPF: 296.217.358-66, que Fundação de Rotarianos de
São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis)
ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 37.082,28 (Fevereiro/
2019), representada pelo inadimplemento das mensalidades de Fevereiro à Dezembro de 2018 e parcelas das
segundas chamadas de prova de Maio, Julho, Setembro e Dezembro de 2018, do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais firmado entre as partes em 19/12/2012 com renovação automática. Estando o requerido
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de junho de 2021.
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

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

São Paulo,  11/06/2021
ARY ANDRE NETO

11 - 16 - 28/06/2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 24 de junho de 2021, às 10h00, na sede da Concessionária 
das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A. (“Companhia”), loca-
lizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 4º andar, sala 8, Vila Olímpia, São Paulo/SP. 2. 
PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpri-
das as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). 3. CON-
VOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo compareci-
mento das acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, conforme per-
mitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: Luís Augusto Valença de 
Oliveira e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (A) a capta-
ção de recursos por meio da realização da sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie quirografária com garantia fi dejussória adicional, em 
série única, no valor de R$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) (“De-
bêntures” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública com esfor-
ços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e de-
mais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); e (B) a autorização para que 
os diretores e/ou representantes legais da Companhia, incluindo, sem limitação, procuradores 
devidamente constituídos nos termos do Estatuto Social da Companhia, elaborem e fi rmem 
todos os documentos e instrumentos contratuais e eventuais aditivos, conforme o caso, e pra-
tiquem todos os atos necessários para a formalização dos atos indicados na ordem do dia des-
crita no item (A) acima. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas detentoras da totalidade do capi-
tal social da Companhia, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA. 6.2. 
Conforme atribuições previstas no artigo 59 da LSA e artigo 6º, inciso (iv) do Estatuto Social 
da Companhia, aprovar a Emissão, de acordo com as seguintes características e condições prin-
cipais, que serão detalhadas e reguladas por meio da celebração do “Instrumento Particular 
de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espé-
cie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Públi-
ca com Esforços Restritos, da Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropoli-
tanos de São Paulo S.A.” (“Escritura de Emissão”): (a) Data de Emissão: a data de emissão 
das Debêntures será defi nida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão das Debêntures”). 
(b) Número da Emissão: a emissão das Debêntures constitui a 1ª (primeira) emissão de de-
bêntures da Companhia. (c) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de 
R$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais), na Data de Emissão. (d) Valor 
Nominal Unitário: as Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na 
Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (e) Quantidade: serão emitidas 1.600.000 (um 
milhão e seiscentas mil) Debêntures. (f) Séries: a Emissão será realizada em série única. (g) 
Conversibilidade e Forma: as Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações 
de emissão da Companhia, nominativas e escriturais, sem a emissão de certifi cados ou caute-
las. (h) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária com garantia fi dejussória adi-
cional, nos termos do artigo 58, caput, da LSA. (i) Prazo e Vencimento: observado o dispos-
to na Escritura de Emissão, o prazo de vencimento das Debêntures será de 2 (dois) anos, con-
tados da Data de Emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado facultativo total, em 
caso de adesão dos Debenturistas a uma oferta de resgate antecipado e/ou de vencimento an-
tecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão. (j) Comprovação de 
titularidade: a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures 
emitido pelo Escriturador (conforme defi nido na Escritura de Emissão) e, adicionalmente, será 
expedido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) extrato em nome do Debenturista, que ser-
virá de comprovante de titularidade de tais Debêntures, conforme as Debêntures estiverem cus-
todiadas eletronicamente na B3. (k) Colocação e Procedimento de Distribuição: as De-
bêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos ter-
mos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia fi rme de colocação da totalidade das De-
bêntures, com a intermediação de instituições fi nanceiras integrantes do sistema de distribui-
ção de valores mobiliários brasileiro, na qualidade de instituições intermediárias da Oferta 
(“Coordenadores”), nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pú-
blica com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da Primeira Emis-
são de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garan-
tia Fidejussória Adicional, em Série Única, da Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de 
Trens Metropolitanos de São Paulo S.A.” a ser celebrado entre a Companhia, os Fiadores (con-
forme defi nido abaixo) e os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”). (l) Distribuição 
Parcial: não será admitida a distribuição parcial das Debêntures. (m) Preço de Subscrição, 
Integralização e Forma de Pagamento: a integralização das Debêntures no mercado pri-
mário será realizada de acordo com os procedimentos da B3, à vista, em moeda corrente na-
cional, no ato de subscrição, admitindo-se uma ou mais subscrições e integralizações. Na Data 
da Primeira Integralização (como defi nido na Escritura de Emissão) a integralização das De-
bêntures será realizada pelo seu Valor Nominal Unitário. As demais integralizações das Debên-
tures serão realizadas pelo Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios, calcu-
lados pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização até a respectiva data de subs-
crição e integralização. Todas as subscrições e integralizações serão realizadas dentro do pe-
ríodo de distribuição na forma dos artigos 7ª–A e 8ª da Instrução CVM 476. (n) Destinação 
dos recursos: os recursos obtidos pela Companhia por meio da integralização das Debêntu-
res serão destinados para o pagamento da outorga, no âmbito do Contrato de Concessão, em 
virtude do procedimento licitatório promovido pelo Poder Concedente e nos termos do Edital 
de Concorrência Internacional nº 01/2020, e outros custos ordinários para os negócios da con-
cessão. (o) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário não será atualizado moneta-
riamente. (p) Juros Remuneratórios das Debêntures: as Debêntures farão jus a juros re-
muneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00% (cem por cento) das taxas 
médias diárias dos depósitos interfi nanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI over extra-
grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua pá-
gina da Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de uma so-
bretaxa ou spread de 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (du-
zentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração” ou “Juros Remuneratórios”). A Remu-
neração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis 
decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes 
sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a 
Data da Primeira Integralização das Debêntures, ou da última data de pagamento da Remu-
neração e pagos ao fi nal de cada Período de Capitalização das Debêntures (conforme defi ni-
do na Escritura de Emissão). Os Juros Remuneratórios serão calculados pela fórmula prevista 
na Escritura de Emissão. (q) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário: sem 

prejuízo das disposições aplicáveis aos pagamentos em decorrência de resgate antecipado fa-
cultativo total ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos 
termos previstos na Escritura de Emissão, o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures será amortizado em uma única parcela, devida na Data de Vencimento. (r) Paga-
mento dos Juros Remuneratórios: sem prejuízo das disposições aplicáveis aos pagamen-
tos em decorrência de resgate antecipado facultativo total ou de vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o paga-
mento dos Juros Remuneratórios será realizado em uma única parcela, devida na Data de Ven-
cimento (“Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”). (s) Encargos Moratórios: ocor-
rendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos Debentu-
ristas nos termos da Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento dos Juros Remune-
ratórios, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo 
pagamento, sobre todos e quaisquer valores devidos e em atraso, incidirão, independentemen-
te de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial: (i) multa moratória, não com-
pensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calcula-
dos pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; am-
bos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”). (t) Vencimen-
to Antecipado: o agente fi duciário poderá considerar, observado o disposto nas Cláusulas 
6.27.1 e 6.27.2 da Escritura de Emissão, antecipadamente vencidas todas as obrigações obje-
to da Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento pela Companhia do Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remunera-
tórios aplicável às Debêntures, calculados pro rata temporis a partir da Data da Primeira Inte-
gralização ou da data do último pagamento dos Juros Remuneratórios até a data do efetivo 
pagamento, e dos Encargos Moratórios, se houver, na ocorrência de quaisquer dos eventos in-
dicados nas Cláusulas 6.27.1 e 6.27.2 da Escritura de Emissão (“Eventos de Inadimplemen-
to”). (u) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a seu exclusivo 
critério, a qualquer momento, realizar o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o res-
gate parcial) das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”), observadas as condições es-
tabelecidas na Cláusula 6.17 da Escritura de Emissão. (v) Amortização Extraordinária Fa-
cultativa: a Companhia não poderá realizar a amortização extraordinária facultativa parcial 
das Debêntures. (w) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia não poderá realizar 
oferta de resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures. (x) Aquisição Facultativa: a 
Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures, condicionado ao aceite do res-
pectivo Debenturista vendedor e desde que observe o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da 
LSA, e na regulamentação aplicável editada pela CVM, devendo tal fato constar do relatório 
da administração e das demonstrações fi nanceiras da Companhia, na medida em que a aqui-
sição seja por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário. (y) Garantia Fidejussória: 
para assegurar o fi el e integral cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, principais e 
acessórias, assumidas pela Companhia perante os Debenturistas na Escritura de Emissão, a 
CCR S.A. e a Ruasinvest Participações S.A. (“Fiadoras”) outorgarão fi ança não solidária entre 
si, prestada na proporção estabelecida na Cláusula 6.25.1 da Escritura de Emissão e em con-
formidade com o artigo 818 e 822 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alte-
rada (“Código Civil” e “Fiança”, respectivamente) em favor dos Debenturistas, representados 
pelo agente fi duciário, conforme os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. A 
Fiança é prestada pelas Fiadoras em caráter irrevogável e irretratável e entrará em vigor na 
Data de Emissão, permanecendo válida em todos os seus termos e vinculando seus respecti-
vos sucessores até a Data de Vencimento ou até a quitação do Valor Garantido, o que ocorrer 
por último. (z) Local de Pagamento: os pagamentos a que fazem jus os Debenturistas se-
rão efetuados pela Companhia: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não es-
tarem custodiadas eletronicamente na B3, por meio do Escriturador ou, com relação aos pa-
gamentos que não possam ser realizados por meio do Escriturador, na sede da Companhia, 
conforme o caso. (aa) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorro-
gados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação relativa às Debêntures pre-
vista nesta Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento 
coincidir com qualquer dia que não seja considerado um Dia Útil. Portanto, para os fi ns desta 
Escritura de Emissão, considera-se “Dia(s) Útil(eis)” (i) com relação a qualquer obrigação pe-
cuniária (inclusive para fi ns de cálculos nos termos desta Escritura de Emissão) realizada por 
meio da B3, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (ii) com 
relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja realizada por meio da B3, qualquer dia 
no qual, concomitantemente, haja expediente nas instituições fi nanceiras na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo e que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional. 
(bb) Demais Características: as demais características das Debêntures serão descritas na 
Escritura de Emissão. 6.3. Autorizaram expressamente a diretoria e/ou os procuradores cons-
tituídos pela Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a elaborar e celebrar todos e quais-
quer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, incluindo, mas sem 
limitação, praticar os atos necessários à elaboração e celebração: (i) da Escritura de Emissão, 
do Contrato de Distribuição e demais documentos necessários à efetivação da Oferta, (ii) de 
eventuais aditamentos que se façam necessários à Escritura de Emissão e ao Contrato de Dis-
tribuição, desde que mantidas as características da Emissão ora aprovadas, (iii) da contratação 
de (a) instituições fi nanceiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para 
serem responsáveis pela estruturação, coordenação e intermediação da distribuição das De-
bêntures, nos termos da Instrução CVM 476, (b) assessores jurídicos, (c) banco liquidante e es-
criturador, (d) agente fi duciário, e demais instituições cuja contratação eventualmente se faça 
necessária para a realização da Oferta, fi xando-lhes os respectivos honorários, bem como as-
sinatura de aditamentos a tais instrumentos ou documentos que deles derivem. A diretoria e/
ou procuradores da Companhia também poderão realizar a publicação e o registro dos docu-
mentos de natureza societária ou outros relativos à Oferta perante os órgãos competentes, in-
clusive o respectivo pagamento de eventuais taxas que se fi zerem necessárias. 7. ENCERRA-
MENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata, 
que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por suas acionistas, sendo que 
a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do ar-
tigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e le-
vada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo, 24 de junho de 2021. Assi-
naturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, Secre-
tário Acionistas: CCR S.A., pelos Srs. Luís Augusto Valença de Oliveira e Marcio Yassuhiro 
Iha; e Ruasinvest Participações S.A., pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis 
Ruas Vaz. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no livro próprio. Luís Augus-
to Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil; Mar-
cio Yassuhiro Iha - Secretário da Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil.

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ nº 42.288.184/0001-87 - NIRE nº 35300570588 - Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021

Balanços patrimoniais - Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
  Empréstimos intercompany 1.268.341 -
  Fornecedores 182.213 -
  Obrigações tributárias 161 -
Total do circulante 1.450.715 -
Patrimônio líquido
  Capital social 40.000 40.000
  Capital social a integralizar - (40.000)
Total do patrimônio líquido 40.000 -
Total do passivo e patrimônio líquido 1.490.715 -

JETSMART AIRLINES SPA
CNPJ/MF nº 35.185.597/0001-70

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 e Demonstrações dos Resultados dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Balanços patrimoniais - Ativo 31/12/2020 31/12/2019

Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 146.039 -
 Intercompany sucursal 1.155.631 -
 Outras contas a receber 43.806 -
Total do circulante 1.345.476 -
Não circulante
 Depósito judicial 145.239 -

Total do não circulante 145.239 -
Total do ativo 1.490.715 -

Demonstrações dos resultados
31/12/2020 31/12/2019

Receita bruta da prestação de serviços - -
  Impostos sobre prestação de serviços - -
Receita líquida - -
Despesas operacionais
  Gerais e administrativas (1.045.158) -
  Despesas financeiras (98.356) -

(1.143.514) -
Receitas não operacionais
  Reembolso de despesas 1.143.514 -

(1.143.514) -
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - -

Luisa Medina - Representante Legal
 CPF: 083.962.907-92

Apriori Accounting Brasil Assessoria Contábil 
e Empresarial Ltda - CRC 2SP036708/O-6

Shashikant Sharma - Sócio
Técnico Contábil - CRC 1SP310.993/O-4

EDITAL DE CITAÇÃO -  PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1010810-50.2019.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO QUARTIM
BARBOSA DE FIGUEIREDO, Bras i le i ro ,  CPF
934.475.908-15, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Mosteiro São
Geraldo de São Paulo,  a legando em síntese:
objet ivando o recebimento de R$ 34.368,22
(Fevereiro/2019), representada pelo inadimplemento
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edi ta l ,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 08 de junho de 2021. 25 e 26/06

EDITAL DE CITAÇÃO -  PRAZO DE 20  DIAS.
PROCESSO Nº 0026521-83.2017.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da
Lei,  etc.  Faz Saber a Gi lson Teneubaum CPF:
409.858.657-68 e  Deborah Tenembaum CPF:
664 .022 .127-  68 ,  que  nos  au tos  da  Ação  de
Cumprimento de Sentença ajuizada por Colégio
Palmares Ltda CNPJ:  05.824.890/0001-70,  fo i
de fe r i da  a  i n t imação  po r  ed i ta l  da  penhora
rea l izada sobre  a  quant ia  de R$ 154.543,81,
transferida judicialmente pela 52º Vara do Trabalho
de  São  Pau lo /SP do  p rocesso  0001308-
16.2012.5.02.0052,  conforme f ls .  254/257 dos
autos. Estando os executados em lugar ignorado,
foi deferida a intimação por edital, para que no
prazo de 05 dias, a fluir após os 20 dias supra,
ofereçam impugnação, sob pena de levantamento.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 18 de junho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº. 1007397-91.2017.8.26.0004. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a).
LÚCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) R. ALVES FREITAS
CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ 21.524.935/
0001-47, na pessoa de seu representante legal, que
lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária por parte de Money Plus
SCMEPP Ltda., relativa aos veículos: I)
Retroescavadeira H940C, 4x4 – série:
HHKHU60IPD0000132, 12.5/80-18 – 12PR 480/80,
nota fiscal nº 33972 (não localizado); II)
Retroescavadeira H940C, 4x4 – série:
HHKHU60IJD0000280, 12.5/80-15 – 12PR 480/80,
nota fiscal nº 33578, apreendida em 16/10/2017; e III)
Um (01) automóvel marca Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex,
preto, ano/modelo 2016/2017, placa GII1756, chassi
9BRBDWHE3H0318411, Renavam 01088681198,
apreendido em 07.07.2020, haja vista o inadimplemento
da cédula de crédito bancário nº 21524935, cujo débito,
em 08.05.2017, totalizava R$ 409.540,57.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da
dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer
resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 30
dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de
junho de 2021. 26 e 29.06

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ nº 
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de AGE Realizada em 19/11/20. 19/11/20, às 15h, na sede. Presença: Totalidade 
do capital social. Mesa: Presidente: Fauze Barreto Antun; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. Foi 
aprovado aumentar o capital social, de R$13.192.500,00, representado por 13.192.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, para R$43.192.500,00, representado por 43.192.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, um aumento efetivo, 
de R$30.000.000,00, com a consequente emissão de 30.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo 
idênticas às anteriormente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 por cada ação. 1.1. As ações ora emitidas são totalmente subscritas 
pelo acionista Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações, CNPJ/ME nº 10.912.885/0001-
59, representado por sua administradora, a Pátria Investimentos Ltda., representada, por sua vez, pelos seus diretores, os Antonio 
Fernando Checchia Wever e Fauze Barreto Antun, e serão integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 12 meses, a partir 
da presente data, conforme o Boletim de Subscrição. 1.2. A subscrição ocorreu com a devida anuência da acionista Real Estate V 
Investimentos Imobiliários e Participações S.A., representada, pelos seus diretores, os Fauze Barreto Antun e Rafael Freitas de 
Aguiar, que renunciou ao seu direito de preferência de subscrição das novas ações. 1.3. O caput do Artigo 5º do Estatuto Social fica 
alterado, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de 
R$43.192.500, representado por 43.192.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. JUCESP nº 549.721/20-4 
em 23/12/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de RCA Realizada em 5/12/19. 5/12/19, às 11h45, na sede. Presença: Totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: 
Por unanimidade: 1. Aprovar e ratificar a renúncia, com efeitos imediatos, do Luís Henrique da Silveira Franciozi, ao cargo que exercia de 
Diretor Presidente, conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 2. Eleger, 
para compor a Diretoria, para um mandato de 1 ano, até 5/12/20, o Fauze Barreto Antun, que ocupará o cargo de Diretor Presidente. 3. De 
forma a uniformizar o prazo do mandato dos Diretores, reeleger os demais membros remanescentes da Diretoria, para um novo mandato 
de 1 ano, até 5/12/20, a saber (i) Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e (ii) Rafael Freitas de Aguiar - Diretor Financeiro. 
Os Diretores ficam, investidos nos seus cargos na Diretoria, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado no Livro 
de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do 
artigo 147 da Lei das S.A. a qual declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração Nada mais. 
JUCESP nº 33.398/20-3 em 16/1/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ nº 
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de AGE Realizada em 18/12/20. 18/12/20, às 9h30, na sede. Presença: Totalidade 
do capital social. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. 
Consignar que, os atuais membros do Conselho de Administração, cujos mandatos venceram em 18/3/20, permaneceram investidos em 
seus respectivos cargos até a presente data. 2. Aprovar e ratificar a renúncia, com efeitos imediatos, do Fauze Barreto Antun, ao cargo que 
exercia de Conselheiro Vice-Presidente, conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Reunião do Conselho 
de Administração. 3. Eleger, para compor o Conselho de Administração, para um mandato de 1 ano, até 18/12/21, o Rafael Freitas de Aguiar, 
que ocupará o cargo de Conselheiro Vice-Presidente. 4. Reeleger os demais membros remanescentes do Conselho de Administração, para 
um novo mandato de 1 ano, até 18/12/21, a saber: (i) Olimpio Matarazzo Neto - Conselheiro Presidente; e (ii) Antonio Fernando Checchia 
Wever - Conselheiro sem designação específica. 4.1. Os Conselheiros ficam, investidos nos cargos mediante assinatura do respectivo 
termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura de declaração de desimpedimento, 
nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, a qual declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos 
por lei de exercerem a administração. Nada mais. JUCESP nº 99.225/21-9 em 18/2/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de RCA Realizada em 18/11/20. 18/11/20, às 11h45, na sede. Presença: Totalidade 
dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Fauze Barreto Antun; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: 
Por unanimidade, reeleger os atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 1 ano, até 5/12/21, a saber: (i) Fauze Barreto 
Antun, brasileiro - Diretor Presidente; (ii) Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e (ii) Rafael Freitas de Aguiar - Diretor 
Financeiro. Os Diretores ficam, mantidos nos seus cargos na Diretoria, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado 
no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos 
termos do artigo 147 da Lei das S.A. a qual declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração. 
Nada mais. JUCESP nº 537.453/20-9 em 17/12/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ nº 
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de AGE Realizada em 8/1/21. 8/1/21, às 15h, na sede. Presença: Totalidade do 
capital social. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. Foi 
aprovada a retificação e a ratificação da ata da AGE de 19/11/20, para: 1.1. Retificar valor do aumento de capital social, que constou 
erroneamente como sendo de R$16.807.500,00, quando, na realidade, o aumento foi de R$30.000.000,00, consequentemente, retificar o 
número de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas pela Companhia em razão de referido aumento de capital social, 
que constou erroneamente como sendo de 16.807.500, quando, na realidade, foi de 30.0000.000. Fica consignado que a retificação ora 
deliberada visa refletir na ata da AGE de 19/11/20 o efetivo valor do aumento de capital realizado à época, nos termos dos livros contábeis 
da Companhia. 1.1.1. Fica retificada a redação do item “1” do tópico “Deliberações” da ata da AGE de 19/11/20, para constar a seguinte 
redação: 1. Foi aprovado aumentar o capital social de R$13.192.500,00, representado por 13.192.500 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, para R$43.192.500,00, representado por 43.192.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, um aumento 
efetivo, de R$30.000.000,00, com a consequente emissão de 30.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em 
tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 por cada ação. 1.1.2. Fica também retificada a redação do item 
“1.3” do tópico “deliberações” da ata da AGE de 19/11/20, para constar a seguinte redação: 1.3. O caput do Artigo 5º do Estatuto Social 
fica alterado, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, 
é de R$43.192.500, representado por 43.192.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 1.1.3. Fica retificado também o 
Boletim de Subscrição que integrou a ata da AGE de 19/11/20 como “Anexo I”, para que passe a refletir a correta subscrição realizada pelo 
acionista. O Boletim de Subscrição retificado e ora ratificado pelos acionistas integram a presente ata como Anexo I. 2. Ratificar as demais 
deliberações previstas na AGE de 19/11/20, bem como todos os atos societários dela decorrentes. Nada mais. JUCESP nº 101.676/21-9 
em 19/2/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME 
nº 12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de RCA Realizada em 18/12/20. 18/12/20, às 9h45, na sede. Presença: 
Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. 
Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovar e ratificar a renúncia, com efeitos imediatos, do Fauze Barreto Antun, ao cargo que exercia 
de Diretor Presidente, conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 2. 
Eleger, para compor a Diretoria, a Fernanda Barreiros Rosalem, que ocupará o cargo de Diretora Presidente.  2.1. A Diretora ora eleita 
fica, investida no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, 
com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., a qual 
declarará, sob as penas da lei, que não está impedida por lei de exercer a administração. 3. O mandato da Diretora expirará em 5/12/21, 
data de término do mandato atual da Diretoria, nos termos da ata de RCA em 18/11/20, registrada perante a JUCESP nº 537.453/20-9, em 
17/12/20. Nada mais. JUCESP nº 99.226/21-2 em 18/2/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1009649-05.2019.8.26.0002  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro. Estado de  
São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Adriano Ferreira  
Alves, CPF 216.460.128-95, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação de Procedimento 
Comum, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 370.369,20 (fev/2019), corrigidos 
monetariamente e acrescidos dos encargos legais, referente ao inadimplemento do serviço 
Supersimples, Operação n° 4205000048180320155, bem como ao pagamento de custas, honorários 
e demais cominações. Estando o requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 

será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2021.    B 25 e 26/06

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1134661-31.2016.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, Juiz 
de Direito da 5ª Vara Cível Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a CR Serviços e Administração Ltda-ME,  
CNPJ 13.776.303/0001- 42, na pessoa de seu representante legal e a Maria de Fatima dos Santos Mota, CPF 089.854.118-29, 
que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 269.001,12 
(nov/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 0833000001260300424. Estando as executadas em 

Citação - Prazo 20 dias Processo nº 0020669-36.2012.8.26.0008. O Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, 
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional VIII Tatuapé, na forma da lei, etc. Faz Saber a Juliana 
Aparecida Eleutério, CPF 141.944.688-64, herdeira de Ana Maria de Souza, que nos Autos da  
Ação de Procedimento Comum, requerida por Balbas Construção e Empreendimentos Imobiliários 

em cinco dias na Habilitação de Herdeiros de Ana Maria de Souza, nos termos do NCPC 690. 2.2., 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será  

COONAGRO - COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUTORES
AGRICOLAS E DO AGRONEGÓCIO

CNPJ 08.434.937/0001-87 NIRE/JUCESP NR. 35400083891.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRÓRDINÁRIA
O Diretor Administrativo da COONAGRO - COOPERATIVA NACIONAL DE
PRODUTORES AGRICOLAS E DO AGRONEGÓCIO –, convoca seus 143(cento e
quarenta e três) associados, em gozo de seus direitos, para reunirem-se em Assembléia
Geral Extraordinária que se realizará no auditório da COONAGRO situado na Rua
Nelson Fernandes, 301 – Cidade Vargas – Jabaquara na cidade de São Paulo – SP, no
dia 26 de JULHO de 2.021,  obedecendo aos horários e “quorum” para sua instalação,
sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01 – em
primeira convocação às 12:00 h . com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do
número total de sócios; 02 – em Segunda convocação às 13:00 h. com a presença da
metade mais um do número total de sócios; 03 – em terceira e última convocação às
14:00 h. com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: I)Eleição e posse dos 3 (três) membros da Diretoria de
Administração, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social - II) Eleição e  posse dos
6 (seis)  membros do Conselho Fiscal sendo 3 (três) efetivos e 3 (três) suplentes,
nos termos do artigo 42 do Estatuto Social–  Para o Biênio 2.021/2022 – III)Prestação
de Contas compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Geral; c)Demonstrativo
das Sobras e perdas; d)Plano de atividades para o exercício seguinte; e)Parecer do
Conselho Fiscal; f) Destinação das sobras; g) rateio das perdas; h) fixação do valor
dos honorários da diretoria e conselho; e - IV) outros assuntos de interesse social da
COONAGRO. Santana de Parnaíba,  18 de Junho de 2021

NEWTON TAMASHIRO - Diretor Administrativo

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA 
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROCESSO Nº 1039877-04.2019.8.26.0053, PROMOVIDA PELA COMPANHIA DO METROPOLITANO 
DE SÃO PAULO - METRÔ EM FACE DE MARLI PEREIRA VITALE e outros. O DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA DA FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO, FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que nos autos da ação de desapropriação processo nº 1039877-04.2019.8.26.0053, promovida pela Companhia do Metropolitano 
de São Paulo - Metrô em face de Marli Pereira Vitale; Margareth Pereira Sombini casada com Wilson Roberto Sombini; Paulo Márcio Vitale 
casado com Luciene Cardoso Vitale; Marco Aurélio Vitale casado com Vanessa Gonçalves da Rocha Vitale; Felipe Eduardo Vitale casado 
com Kátia Cilene Aandrade Vitale; Roberta Rúbio Alves casada com Ricardo Diniz Alves; Raquel Rúbio Ruiz; Ccésar Hamilton Pereira 
casado com Débora Hubert Pereira; Audrey Pereira Gasparini casada com José Maurício Gasparini; Cassio Eduardo Pereira casada com 
Fernada Miranda Pereira; Larissa de Cassia Pereira Miguel casada com Paulo César Miguel, por esse Juízo, objetivando a desapropriação 
do imóvel localizado na objetivando o imóvel localizado na Rua Lindóia, 23, Quinta da Paineira, na cidade de São Paulo, CEP 03150-040, 

pública destinado à implantação da linha prata 15 do metrô, pelo Decreto Estadual nº 63.618 de 01 de agosto de 2018, foi feito o depósito 
prévio de R$ 664.728,00, e, para que chegue ao conhecimento de todos e não possam, no futuro, alegar ignorância, foi expedido o presente 

3.365/41. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2020.                                          B 26 e 29/06
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(Atual denominação social da ISEC SECURITIZADORA S.A.)

COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 98ª série da 4ª Emissão da Virgo Companhia de 
Securitização (“Emissora” e “Emissão”), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente Fiduciário”), e 
os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI 
(“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 16 de julho de 2021, às 14 horas, de modo remoto através da 
plataforma unifi cada de comunicação microsoft teams (“Teams”) a ser enviado o link para conexão pela Emissora, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizadora”), 2 (duas) horas antes da reunião, a fi m de, 
deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: (i) Autorização ou não para transferência do valor 
de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) do Fundo de Reserva para o Fundo de Obras, sob pena de waiver 
fee no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em razão desta transação, a ser descontado do Fundo de 
Reserva; e, (ii) Aprovação ou não para que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, possa praticar todos os atos 
necessários para a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração 
de Aditamentos se necessário. Quórum: O quórum de aprovação desta assembleia em primeira convocação e em segunda 
convocação é de 75% dos CRI em circulação, nos termos do item 12.14 do Termo de Securitização. Tendo em vista que a 
assembleia será sediada de forma remota com o Teams, acima mencionado, pedimos aos Titulares de CRI que apresentem, 
por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e assembleias@vortx.com.br ou agentefi duciario@
vortx.com.br e apresentem todos os documentos de representação para a participação na assembleia (vide abaixo exemplos 
de documentos), com a indicação da(s) pessoa(s) naturais que representarão cada investidor e os endereços eletrônicos 
correspondentes para envio do link de acesso para a participação na assembleia. Exemplo de documentos de 
representação: procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de 
identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas 
não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser 
apresentadas com o reconhecimento de fi rma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. 

São Paulo, 25 de junho de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Avenida Brasil Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/
ME nº 12.251.086/0001-04 - NIRE 35.300.381.301 - Ata de RCA Realizada em 5/12/19. No 5/12/19, às 7h45, na sede. Presença: 
Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. 
Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovar e ratificar a renúncia, com efeitos imediatos, do Luís Henrique da Silveira Franciozi, ao cargo de 
Diretor Presidente, conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 2. Eleger, 
para compor a Diretoria, para um mandato de 1 ano, até 5/12/20, o Fauze Barreto Antun, que ocupará o cargo de Diretor Presidente. 3. De 
forma a uniformizar o prazo do mandato dos Diretores, reeleger os demais membros remanescentes da Diretoria, para um novo mandato 
de 1 ano, até 5/12/20, a saber (i) Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e (ii) Rafael Freitas de Aguiar - Diretor Financeiro. 
Os Diretores ficam, investidos nos seus cargos na Diretoria, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado no Livro 
de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do 
artigo 147 da Lei das S.A. qual declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração. Nada mais. 
JUCESP nº 34.063/30-1 em 17/1/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Avenida Brasil Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME 
nº 12.251.086/0001-04 - NIRE 35.300.381.301 - Ata de AGE Realizada em 18/12/20. Aos 18/12/20, às 7h30, na sede. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por 
unanimidade: 1. Aprovar e ratificar a renúncia, do Fauze Barreto Antun, ao cargo que exercia de Conselheiro Vice-Presidente, conforme 
termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Reunião do Conselho de Administração. 2. Eleger, para compor o 
Conselho de Administração, o Rafael Freitas de Aguiar, que ocupará o cargo de Conselheiro Vice-Presidente. 2.1. O Conselheiro ora 
eleito fica, investido no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de 
Administração, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas 
funções, a qual declarará, sob as penas da lei, que não está impedido por lei de exercer a administração. 3. O mandato do Conselheiro 
expirará em 22/10/21, data de término do mandato atual dos Conselheiros, nos termos da ata da AGO em 22/10/20, registrada perante 
a JUCESP nº 537.516/20-7, em 17/12/20. Nada mais. JUCESP nº 101.535/21-1 em 19/2/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Avenida Brasil Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME 
nº 12.251.086/0001-04 - NIRE 35.300.381.301 - Ata de RCA Realizada em 18/11/20. Aos 18/11/20, às 7h45, na sede. Presença: 
Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Fauze Barreto Antun; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. 
Deliberações: Por unanimidade, reeleger os atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 1 ano, até 5/12/21, a saber: (i) Fauze 
Barreto Antun - Diretor Presidente; (ii) Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e (ii) Rafael Freitas de Aguiar - Diretor 
Financeiro. Os Diretores ficam, mantidos nos seus cargos na Diretoria, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado 
no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos 
termos do artigo 147 da Lei das S.A. a qual declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração. 
Nada mais. JUCESP nº 537.517/20-1 em 17/12/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Avenida Brasil Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME 
nº 12.251.086/0001-04 - NIRE 35.300.381.301 - Ata de RCA Realizada em 18/12/20. Aos 18/12/20, às 7h45, na sede. Presença: 
Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. 
Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovar e ratificar a renúncia, do Fauze Barreto Antun, ao cargo que exercia de Diretor Presidente, 
conforme termo de renúncia apresentado, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 2. Eleger, para compor a Diretoria, a 
Fernanda Barreiros Rosalem, que ocupará o cargo de Diretora Presidente. 2.1. A Diretora ora eleita fica, investida no seu cargo mediante 
assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de 
desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., a qual declarará, sob as penas da lei, que não 
está impedida por lei de exercer a administração. 3. O mandato da Diretora ora eleita expirará em 5/12/21, data de término do mandato 
atual da Diretoria, nos termos da ata de RCA em 18/11/20, registrada perante a JUCESP nº 537.517/20-0, em 17/12/20. Nada mais. 
JUCESP nº 101.536/21-5 em 19/2/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Venida Brasil Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME 
nº 12.251.086/0001-04 - NIRE 35.300.381.301 - Ata de AGE Realizada em 12/2/21. Aos 12/2/21, às 10h, na sede. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Olímpio Matarazzo Neto; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por 
unanimidade: 1. Aprovaram, o aumento do capital social de R$36.500.000,00, dividido em 36.500.000,00 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, com valor nominal de R$1,00 cada uma, para R$37.500.000,00, divididos em 37.500.000 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com valor nominal de R$1,00 cada uma, um aumento efetivo, de R$1.000.000,00, com a 
consequente emissão de 1.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente 
existentes, ao preço de emissão de R$1,00 por cada ação. 1.1. As ações ora emitidas são totalmente subscritas pelo acionista Pátria 
Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações, CNPJ/ME nº 10.912.885/0001-59, representado por sua 
administradora, a Pátria Investimentos Ltda., representada, por sua vez, pelos seus diretores, os Antônio Fernando Checchia Wever 
e Olímpio Matarazzo Neto, e serão integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 12 meses, contados a partir da presente 
data. 1.2. A subscrição ocorreu com a devida anuência da acionista Real Estate V Investimentos Imobiliários e Participações 
Ltda., que renunciou ao seu direito de preferência de subscrição das novas ações. 2. O caput do Artigo 5º do Estatuto Social fica 
alterado, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, 
é de R$37.500.000,00, representado por 37.500.000,00 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. JUCESP nº 
127.557/21-0 em 3/3/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Avenida Brasil Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 
12.251.086/0001-04 - NIRE 35.300.381.301 - Ata de AGO Realizada em 22/10/20. Aos 22/10/20, às 11h30, na sede. Presença: Totalidade do 
capital social. Mesa: Presidente: Fauze Barreto Antun; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. Foram aprovadas 
a prestação de contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/19. 
2. Foi consignado que não foi apurado lucro no exercício social encerrado em 31/12/19. 3. Os atuais membros do Conselho de Administração, 
cujos mandatos venceram em 18/3/20, permaneceram investidos em seus respectivos cargos até a presente data. Foram reeleitos, para os seus 
respectivos cargos no Conselho de Administração, para um mandato de 1 ano, a vencer em 22/10/21: (1) Olimpio Matarazzo Neto - Conselheiro 
Presidente; (2) Fauze Barreto Antun - Conselheiro Vice-Presidente; e (3) Antonio Fernando Checchia Wever - Conselheiro sem designação 
específica. 3.1. Os conselheiros ora reeleitos foram, mantidos nos seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no 
Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da 
Lei das S.A., para o exercício de suas funções, segundo a qual declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercerem a 
administração. 4. A remuneração global anual dos administradores estará limitada à quantia de R$1.000,00 ao ano e que os administradores 
não terão participação nos lucros. Nada mais. JUCESP nº 537.516/20-7 em 17/12/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Enege Participações S.A.
CNPJ/ME nº 19.560.207/0001-49 – NIRE 35.300.461.797

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: às 16h00 do dia 20/11/2020, na Sede Social da Companhia. Convocação: Dispensada, face a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Sra. Fernanda Rodrigues Novaes, Presidente e Sr. Oswaldo 
Américo Saul Filho, Secretário. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: 1.1. Aprovado 
um aumento de capital, nesta data, mediante subscrição privada, no montante de R$ 10.189.000,00, com a emissão de 
10.189.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. 1.2. Referido 
aumento de capital social é integralizado mediante a versão dos seguintes bens à Companhia, 124.000 ações da Termini 
S.A., CNPJ/MF nº 64.805.187/0001-83; 1.3. Os bens acima mencionados foram avaliados com observância ao disposto no 
artigo 8º § 1º 1 da Lei nº 6.404/1976, mediante laudo de avaliação de bens realizado pela S.S. Contadores Associados, CNPJ/
ME nº 30.179.928/0001-46 e no CRC-SP nº 2SP039.024/O-5. Referido laudo de avaliação foi lido e aprovado pelos acionistas 
e faz parte do Anexo I desta ata. 1.4. Referido aumento de capital foi integralmente subscrito nos termos dos Boletins de 
Subscrição que fazem parte do Anexo II. Os acionistas que não fizeram parte da subscrição do aumento de capital, neste 
ato, expressamente renunciam ao seu direito de preferência na subscrição das ações do referido aumento de capital. 1.5. 
Em razão da deliberação tomada no item 1.1. acima, o valor do capital social da Companhia passa de R$ 2.821.000,00, 
dividido em 2.821.000 de ações, sendo 1.410.500 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e 1.410.500 ações 
preferenciais, nominativas e sem valor nominal para R$ 13.010.000,00 dividido em 11.599.500 ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal e 1.410.500 ações preferenciais nominativas e sem valor nominal. 1.4. Diante do exposto, os acionistas 
aprovaram a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
5º. O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é R$ 13.010.000,00 dividido 
em 11.599.500 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e 1.410.500 ações preferenciais nominativas e sem valor 
nominal”. Consignam os acionistas que permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais artigos do Estatuto Social 
não alterados pelo presente instrumento. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada 
a presente Ata. São Paulo, 20/11/2020. Assinaturas: Mesa: Fernanda Rodrigues Novaes – Presidente; Oswaldo Américo Saul 
Filho – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 532.790/20-0 em 15/12/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008496-31.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA FELIX DE LIMA,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Dorival Fiorini CPF: 083.551.858-20, representado por sua inventariante
Jurema de Paula Venturini Fiorini CPF: 022.706.618-09, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ:
61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco – Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de
Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 6.504,34 (Abril/2019), representada pelo
instrumento particular de confissão de dívida nº 11.618 firmado entre as partes em 11/02/2014. Estando o
executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento
da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em
até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês, ficando advertido que será
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006915-34.2017.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a HELIDA DELFINO MACHADO, CPF 317.315.668-40, que lhe foi proposta uma Ação Regressiva
de Reparação de Danos Causados por Acidente de Veículo, Procedimento Comum Cível, bem como em face de
Marco Antonio de Souza Delfino, por parte de Azul Companhia de Seguros Gerais, objetivando o recebimento de R$
15.424,00 (Maio/2017), vez que na condição de seguradora efetuou o pagamento da indenização prevista no
contrato de seguro apólice nº 02.15.0531.719758.000, tendo por objeto o veículo VW/FOX 1.0 8V Total Flex, ano/
modelo 2013/2013 de placas FIS 9764, que foi colidido no dia 30 de novembro de 2016 pelo veículo FIAT/PALIO
Fire Economy, ano/modelo 2011/2012, de placas EVZ 3257, conduzido pelo corréu Marco Antonio de Souza Delfino
e de propriedade da corré. Encontrando-se a corré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 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 05 de fevereiro de 2021. 25 e 26/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045608-13.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO,
na forma da Lei, etc. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1045608-13.2014.8.26.0002. O Dr. Claudio
Salvetti D Angelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro/SP, na forma da Lei, etc... Faz
Saber a Claudinei Cesar Nilsem CPF: 035.925.318-08, que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios
Ltda CNPJ: 46.349.106/0001-04 ajuizou Ação de Busca e Apreensão, convertida em Execução de Título Extrajudicial,
objetivando o recebimento de R$ 184.220,47 (Julho/2017), representada pelo inadimplemento do crédito consorcial
adquirido através do Grupo de Consórcio 010598, Cota 013900. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue
a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios
serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários
advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2021. 25 e 26/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0056323-21.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique Bretas Marzagão,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Yong Sun Oh CPF: 166.393.658-71, que Associação Nóbrega de Educação
e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de
Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$
214.212,21 (Dezembro/2020), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito
atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais
de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo
no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de abril de 2021. 25 e 26/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010025-10.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de

Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUANA MATEUS DE PAULA CPF: 311.574.788-83,

que nos autos do Cumprimento de sentença requerido por Associação de Instrução Popular e Beneficência Escola
de Enfermagem CNPJ: 50.228.097.0001-62 foi deferida a intimação do bloqueio realizado sobre a quantia de R$

3.862,06 pelo sistema SISBAJUD (fls. 148/150 dos autos). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a

INTIMAÇÃO da penhora por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação,
sob pena de levantamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 25 e 26/06

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO) 

COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº: 02.105.040/0001-23 - NIRE 35.300.151.402 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 256ª série da 2ª Emissão da VIRGO II COMPA-
NHIA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissora” e “Emissão”), a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em segunda convocação, em 05 de julho de 2021, às 14:00 horas, de modo ex-
clusivamente digital conforme disposições da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, através da plataforma unifi cada 
de comunicação Microsoft Teams (“Teams”), a ser enviado o link para conexão gerado pela Emissora, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizadora”), 2 (duas) horas antes da reunião, a fi m de, deliberar e/ou discutir so-
bre a seguinte Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: (i) Medidas a serem tomadas, em razão do pedido formulado pela Cedente, 
para renegociação do índice de correção monetária aplicável ao valor do aluguel, nos termos da cláusula 10.1 do Instrumento 
Particular de Contrato de Locação Atípica de Imóvel Não Residencial e Outras Avenças, celebrado em 01 de setembro de 2014 
(“Contrato de Locação”); e, (ii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e 
celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item acima. Quórum: O 
quórum de instalação desta assembleia em segunda convocação será com qualquer número dos Titulares dos CRI em circula-
ção, nos termos da cláusula 15.4 Termo de Securitização, sendo as deliberações tomadas por Titulares de CRI representando, 
pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um, dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 15.8 do Termo de Securitiza-
ção. Tendo em vista que a assembleia será sediada de forma remota com o Teams, acima mencionado, pedimos aos Titulares 
de CRI que apresentem, por e-mail, para ger1.agente@oliveiratrust.com.br e gestao@isecbrasil.com.br ou juridico@isecbrasil.
com.br, e apresentem todos os documentos de representação para a participação na assembleia (vide abaixo exemplos de do-
cumentos), com a indicação da(s) pessoa(s) naturais que representarão cada investidor e os endereços eletrônicos correspon-
dentes para envio do link de acesso para a participação na assembleia. Não serão aceitas instruções de voto à distância para 
fi ns de manifestação na presente assembleia. Exemplo de documentos de representação: procuração, emitida por instru-
mento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais do-
cumentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato 
social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma do signatário 
e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano.  Demais informações e orientações acerca da presente Assembleia encontram-
-se disponibilizadas no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.oliveiratrust.com.br juntamente com o presente edital de 
convocação e serão encaminhadas diretamente a todos os Titulares dos CRI.

São Paulo, 25 de junho de 2021. 
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS 

DE ECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA” e “CRA”, respectivamente) 
da 1ª Série da 2ª Emissão da VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, 
cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 ( “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
convidados a se reunir, em segunda convocação, em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a ser 
realizada em 04 de agosto 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 fi m de, conforme cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para emissão dos Certifi cados 
de Recebíveis de Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da Emissora, celebrado em 21 de novembro de 2018 e conforme 
aditado (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) A não decretação do Vencimento Antecipado 
Não Automático das Debêntures, conforme Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para 
Colocação Privada, da Vicunha Têxtil S.A., celebrado em 19 de novembro de 2018, conforme aditada (“Escritura de Emissão”, 
“Debêntures” e “Devedora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 5.2, alínea “(xvi)” da Escritura de Emissão e 
consequentemente dos CRA, nos termos da cláusula 7.5, alínea “(xvi)” do Termo de Securitização, em razão do 
desenquadramento dos Índices Financeiros, verifi cado pela Emissora no 4ª Trimestre de 2020; e, b) 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 investidores 
está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br A Assembleia será 
instalada nesta segunda convocação com a presença de qualquer número de Titulares dos CRA em circulação, nos termos 
da cláusula 12.3 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente 
remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet, sem possibilidade de participação de 
forma presencial ou de envio de instrução de voto previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora 
àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@isecbrasil.com.br com cópia para 
juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 
(dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início de realização da Assembleia, 
os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos 
societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRA; e (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 
7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a 
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 25 de junho de 2021. 
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 19ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - salas nºs 915 / 917 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
21716155 - São Paulo-SP - E-mail: sp19cv@tjsp.jus.br - Edital de citação -
Processo digital nº 1123794-08.2018.8.26.0100 - Classe / Assunto: Procedi-
mento Comum Cível - Sustação de Protesto -  Requerente: Construtora Cronacon
Ltda. -  Requerido: F.B.J. Construções e Reformas Ltda. e outros - EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1123794-08.2018.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a) INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ERE MARCIO BARBOSA DOS SANTOS,  005.645.613-12, que lhe foi
proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL por parte de CONSTRUTO-
RA CRONACON LTDA., alegando em síntese: cobrança de garantia livremente pac-
tuada em contrato para pagamento de verbas trabalhistas. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL.  Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2021.

25 e   26/06

4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1006441-73.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, D r(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus NOVA
CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA CNPJ nº 32.618.744/0001-60, na pessoa do sócio administrador,
sr. André Vinicius Livrieri, do 2º Réu, ANDRÉ VINICIUS LIVRIERI, RG nº 44.949.364-SP, CPF nº 369.290.628-
55 e 3º Réu, RAFAEL DE BRITO MENDES, RG nº 34.664.038-SP, CPF/MF sob nº 385.172.178-02, Açã ;o:
Procedimento Comum Cível (Mútuo), por parte de Luciane Pimenta Araújo Bim, e não localizados os réus
defere-se a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para que contestem á ação ou apresentem
resposta e não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado
curador especial nos termos do artigo 257 NCPC. Afixe-se e Publique-se o edital. São Paulo-SP.
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Concessionária das Linhas 8 e 9 do
Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A.

CNPJ/MF 42.288.184/0001-87-NIRE 35300570588-Companhia Fechada
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14.06.2021

1. Data, Hora e Local: 14.06.2021, às 17h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 
Bloco B, 4º andar, sala 08, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a totalida-
de do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). 
3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalida-
de das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de 
Oliveira e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da 
Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social; (ii) a alteração do artigo 22 do Estatuto 
Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da tota-
lidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 6.1. Au-
torizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conside-
rando que o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado, aprovar o aumento do 
capital social da Companhia no valor total de R$ 319.990.000,00, mediante aporte em moeda corrente, com a emis-
são de 319.990.000 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação 
de R$ 1,00, a serem totalmente subscritas e integralizadas até 31/08/2024, por suas acionistas, a CCR S.A. e a Rua-
sInvest Participações S.A., na proporção das suas participações acionárias, conforme boletim de subscrição anexo à 
presente ata (Anexo I), passando o capital social da Companhia de R$ 10.000,00 para R$ 320.000.000,00; 6.3. Em 
consequência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R$ 320.000.000,00, totalmente 
subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, representado por 320.000.000 ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal.” 6.4. Aprovar a alteração do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a fi m com-
plementá-lo, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 22. A Companhia se dissolverá e entrará em li-
quidação nos casos previstos na lei e nas circunstâncias autorizadas pelo Contrato de Concessão, cabendo à Assem-
bleia Geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante ou liquidantes e o Conselho Fiscal que devam fun-
cionar durante o período de liquidação, fi xando-lhes os poderes e remuneração.” 6.5. Permanecer inalterados os de-
mais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia. 6.6. Consolidar o Estatuto Social da Compa-
nhia, de acordo com as alterações aprovadas nesta assembleia, conforme constante do Anexo II a presente ata, 
tendo em vista uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, sendo dispensada a publicação in-
tegral. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente 
ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 14.06.2021. Assinaturas: Luís Au-
gusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A, pelos 
Srs. Luís Augusto Valença de Oliveira e Marcio Yassuhiro Iha; e (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Pau-
lo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Re-
gistro de Atas de Assembleias Gerais. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa; Marcio Yassuhiro Iha - 
Secretário. JUCESP nº 295.088/21-7 em 21.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- Anexo I - Boletim de Subscrição: Boletim de Subscrição de R$ 319.990.000,00, representado por 319.990.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R$ 1,00, representativas do capital 
social da Companhia. Subscritor: CCR S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo/
SP, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, CNPJ/MF nº 02.846.056/0001-97, 
representada por seus Diretores os Senhores Luís Augusto Valença de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, analista de sistemas, RG nº 02.228.228-99 - SSP/BA, CPF/MF nº 254.751.935-68 e Marcio 
Yassuhiro Iha, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro naval, RG nº 17.384.717-1 
SSP/SP, CPF/MF nº 153.066.718-61, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Chedid Jafet, 
nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065. Assinaturas: Ações Ordinárias Subscritas: 255.992.000; 
Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 1,00; Forma e Prazo para Integralização: R$ 255.992.000,00, em moe-
da corrente nacional até o dia 31/08/2024. Subscritor: Ruasinvest Participações S.A., sociedade por ações de 
capital fechado, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Mofarrej, nº 1.288, CEP 05311-000, CNPJ/MF nº 
06.101.196/0001-97, representada pelos Senhores Paulo José Dinis Ruas, português, casado, empresário, RNE nº 
W501775-F CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF nº 128.477.058-30, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas nº. 
12.901, Torre Oeste, 5º Andar, Sala 02, Brooklin Paulista Novo, São Paulo/SP, CEP 04578-000 e pela Senhora Ana Lúcia 
Dinis Ruas Vaz, brasileira, divorciada, empresária, R.G. nº 5.069.721-3 SSP/SP, CPF/MF nº 116.459.908-93, com es-
critório na Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 5º andar, Brooklin Paulista Novo, Cidade de São Paulo/SP, 
CEP 04578-000.Assinaturas. Ações Ordinárias Subscritas: 63.998.000; Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 
1,00; Forma e Prazo para Integralização: R$ 63.998.000,00 em moeda corrente nacional até o dia 31/08/2024. 
Total: Ações Ordinárias Subscritas: 319.990.000; Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 319.990.000,00. 
Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa; Marcio Yassuhiro Iha - Secretário

Finvest Finanças e Investimentos S.A.
CNPJ/ME nº 04.063.042/0001-22 - NIRE 35.300.333.501

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 11.05.2021, às 14hs, sede social, Avenida Santo Amaro, 48, conjunto 22, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade dos membros. Mesa: Presidente: Márcio Garcia de Souza, Secretário: Luis Claudio Garcia de Souza. Deliberações 
Aprovadas: 1. Aceitar o pedido de renúncia do cargo de Diretor, apresentado por Alexandre Wildt Borges, brasileiro, sol-
teiro, maior, administrador, RG 13.021.743-3 (DIC- RJ), CPF/ME 739.656.931-15, residente em São Paulo. 2. Eleger para os 
cargos de Diretores os Srs. Fernando Barretto Bergamin, brasileiro, administrador, casado, cédula de identidade nº 
19124124 (SSP/SP), CPF/ME 175.627.108-99, e Rodrigo Lewinski Capp, brasileiro, divorciado, publicitário, cédula de 
identidade nº 25741868-4 (SSP/SP), CPF/ME 195.520.318-00, ambos residentes em São Paulo/SP, para cumprirem mandato 
até 11.05.2024 ou até a realização da AGO no ano de 2024, o que ocorrer por último, podendo ser reeleitos. (i) Os Diretores 
eleitos tomam posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, ocasião em que declaram, que 
não estão impedidos de exercerem atividades mercantis. (ii) Considerando as deliberações aprovadas, a Diretoria da Com-
panhia passa a ser composta da seguinte forma: Diretor: Márcio Garcia de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, RG 
03.503.790-2 (IFP-RJ), CPF/ME 425.539.467-91; Término do Mandato: 01.06.2023; Diretor: Marcelo Andrade, brasilei-
ro, casado, administrador, RG 17.641.048 (SSP-SP), CPF/ME 076.244.538-60; Término do Mandato: 01.06.2023; Diretor: 
Fernando Barretto Bergamin, brasileiro, administrador, casado, cédula de identidade nº 19124124 (SSP/SP), CPF/ME 
175.627.108-99; Término do Mandato: 11.05.2024; Diretor: Rodrigo Lewinski Capp, brasileiro, divorciado, publicitário, 
cédula de identidade nº 25741868-4 (SSP/SP), CPF/ME 195.520.318-00; Término do Mandato: 11.05.2024, todos residen-
tes em São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 11.05.2021. Conselheiros: Márcio Garcia de Souza, José Pio 
Borges de Castro Filho, Byung Soo Hong, Luis Claudio Garcia de Souza, Norberto Lanzara Giangrande Junior e Maurício da 
Costa Ribeiro. JUCESP nº 277.247/21-4 em 11.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de Osasco e Região, convoca 
todos os seus associados, quites com seus direitos estatutários, para Assembleia Geral Ordinária 
que ocorrerá dia 30/06/2021, às 10:00 horas, em primeira convocação à Rua José Bacarelli nº 109 
Vila Campesina, Osasco, SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação ou não da 
prestação de contas do exercício de 2020. Não havendo na hora indicada número de associados 
presentes em condições estatutárias para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a 
Assembleia será realizada meia hora após, no mesmo local e data, com qualquer número de 
associados presentes. Devido a pandemia da Covid-19, o sindicato tomará todas as medidas de 
precaução necessárias para a realização da assembleia, orientando o distanciamento mínimo e o 
fornecimento de máscaras e álcool gel para os presentes.

Osasco 27/06/2021. Antonio Rodrigues dos Santos - Presidente

Drausuisse Brasil Comércio e Locação 
de Unidades Hidráulicas Inteligentes S.A.

CNPJ: 31.180.635/0001-41 - NIRE nº 35.300.534.581 
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28.04.2021

Data, Hora, Local: 28.04.2021, às 10hs., na sede, Avenida Portugal, 46, Centro Logístico Itapevi 2, Módulo 12, 
Itapevi/SP, por meio digital, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10.06.2020, de modo que os votos 
foram realizados mediante atuação remota dos sócios. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Orlando 
Machado Junior - Presidente; Ercio Miguel Nema - Secretário. Deliberações aprovadas: (i) Os quais foram 
colocados à disposição de todos os sócios, por escrito, observada a antecedência legal, foram tomadas as contas 
dos administradores e aprovadas as demonstrações fi nanceiras, o balanço patrimonial e as contas apresentadas 
pela administração referentes aos exercícios encerrados em 31.12.2019 e 31.12.2020, bem como aprovados e 
ratifi cados pelas sócias os atos praticados pela administração dentro do exercício regular de sua gestão e 
observados os limites do Estatuto Social; (ii) Tendo em vista que, no exercício social encerrado em 31.12.2019, a 
Sociedade apurou prejuízo líquido no valor de R$2.412.000,00, e no exercício social encerrado em 31.12.2020, a 
Sociedade apurou prejuízo líquido no valor de R$6.224.000,00, os sócios deliberaram e aprovaram, por unanimidade 
e sem ressalvas, destinar o montante global, que perfaz R$8.652.000 à conta de Prejuízos Acumulados, para 
compensação com eventuais futuros resultados positivos da Companhia, nos termos do artigo 189, caput e § único 
da LSA. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Drau Participações Ltda., p.p. Guilherme Gomes Batista; e Coimex 
Empreendimentos e Participações Ltda., p.p. Orlando Machado Junior e José Alfredo de Freitas. JUCESP nº 
279.951/21-8 em 17.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral
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 CNPJ/ME nº 33.852.725/0001-67 – NIRE 35.300.537.441

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 30 de abril de 2021
Data, Horário e Local: aos 30/04/2021, às 9:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Santo Amaro, nº 1047, conjunto 
1009, 10º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Presença/Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, 
uma vez que se encontram presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas apostas no livro próprio. Mesa: Antonio dos Santos Maciel Neto – Presidente da Mesa; e David Monteiro Leite 
Ribeiro – Secretário. Ordem do Dia: I. AGO: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação 
sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; e (b) destina-
ção do resultado do exercício referido em “a” supra. II. AGE: (a) formalização/ratificação da aprovação de investimentos 
efetuados pela Companhia nos anos de 2019 e 2020 em determinadas sociedades investidas; (b) formalização/ratificação 
de determinados atos praticados pela Diretoria da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos 
Presentes: I. Em AGO: (a) aprovadas, com abstenção dos legalmente impedidos, sem emendas ou ressalvas, as contas 
dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, 
cujas cópias encontram-se anexadas à presente ata, dispensadas de publicação, em conformidade com o artigo 294, II, da 
Lei nº 6.404/1976, alterada pela Lei nº 13.818/2019; e (b) tendo em vista o resultado do exercício citado, restou prejudicada 
a matéria relativa ao item “b” da ordem do dia. II. Em AGE: (a) ratificada formalmente a aprovação dos investimentos 
efetuados pela Companhia nos anos de 2019 e 2020 nas seguintes sociedades investidas e a assinatura de todos os 
documentos correlatos, cujos valores, termos e condições foram discutidos entre os acionistas à sua respectiva época e 
por todos aceitos e aprovados: (i) FIT Comércio e Indústria de Equipamentos S.A. (NIRE/JUCESP 35.3.0053834.0/CNPJ 
nº 07.754.901/0001-18); (ii) Nanox Tecnologia S.A. (NIRE/JUCESP 35.3.0033363.2/CNPJ nº 06.847.915/0001-13); e (iii) 
Agrorobótica Fotonica em Certificações Ambientais S.A. (NIRE/JUCESP 35.3.0052154.4/CNPJ nº 22.799.521/0001-93; 
e (b) ratificada formalmente a aprovação dos atos praticados pelos Diretores da Companhia, na forma exigida no Estatuto 
Social, para a concessão de um mútuo conversível no valor de R$500.000,00 em favor da FIT Comércio e Indústria de 
Equipamentos S.A. (NIRE/JUCESP 35.3.0053834.0/CNPJ nº 07.754.901/0001-18), conforme Contrato de Mútuo Conver-
sível em Participação Societária, celebrado em 07/12/2020, cujos termos e condições foram discutidos pelos acionistas 
previamente à época. Os acionistas ratificam, ainda, formalmente, a aprovação dos atos praticados pelos Diretores da 
Companhia até a presente data, com a finalidade de financiar o capital de giro de empresas do mesmo grupo e que se 
encontram devidamente escriturados nos livros contábeis das empresas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram encerrados, 
suspendendo-se as assembleias para a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por 
todos os presentes. São Paulo, 30/04/2021. Assinaturas: Antonio dos Santos Maciel Neto – Presidente da Mesa; David 
Monteiro Leite Ribeiro – Secretário. Acionistas: AMN Participações Ltda., Antonio dos Santos Maciel Neto;  Lazer 
Temático Ltda., Silvio Eid. Gio Tec Participações Ltda., Giorgio Nicoli;  David Monteiro Leite Ribeiro; Marcos Antonio 
Molina dos Santos;  O.S. Negócios e Participações Ltda., Olavo Egydio Setubal Júnior. Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 264.187/21-0 em 03/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de maio de 2021
Data, Horário e Local: aos 21/05/2021, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Santo Amaro, nº 1047, 
conjunto 1009, 10º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, Estado de São Paulo. Presença/Convocação: Dispensadas 
as formalidades de convocação, uma vez que se encontram presentes acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro próprio. Mesa: Antonio dos Santos Maciel Neto – Presi-
dente; e David Monteiro Leite Ribeiro – Secretário. Ordem do Dia: apreciar a proposta de tomada de um empréstimo 
pela Companhia junto a Biotick Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico S.A., para financiamento de seu capital de 
giro, e autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar o respectivo contrato de mútuo. Deliberações Tomadas por 
Unanimidade de Votos dos Presentes: após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, visando 
ampliar e incrementar os negócios da Companhia, os acionistas decidiram, por unanimidade, aprovar formalmente a 
tomada de um empréstimo, no valor total de R$6.000.000,00, para financiamento de seu capital de giro, junto a Biotick 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico S.A. (CNPJ/ME nº 12.700.970/0001-89), e, assim, autorizar os Diretores da 
Companhia a, na forma do seu Estatuto Social, celebrar o respectivo contrato de mútuo, conforme minuta apresentada 
a todos os presentes, que foi aprovada, sem ressalvas, assim como qualquer outro documento que se faça necessário 
para a consecução desse empréstimo. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram encerrados, suspendendo-se a assem-
bleia para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. 
São Paulo, 21/05/2021. Assinaturas: Mesa: Antonio dos Santos Maciel Neto – Presidente; David Monteiro Leite 
Ribeiro – Secretário. Acionistas: AMN Participações Ltda. Antonio dos Santos Maciel Neto; Lazer Temático Ltda. 
Silvio Eid; Gio Tec Participações Ltda. Giorgio Nicoli; David Monteiro Leite Ribeiro; Marcos Antonio Molina dos 
Santos; O.S. Negócios e Participações Ltda. Olavo Egydio Setubal Júnior. Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Certifico o registro sob o nº 264.186/21-7 em 03/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

NTAGRO Investimentos S.A.
CNPJ/ME nº 33.852.725/0001-67 – NIRE 35.300.537.441

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021
Data, Horário e Local: aos 30/04/2021, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Santo Amaro, nº 1047, 
conjunto 1009, 10º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, Estado de São Paulo. Presença/Convocação: Dispensadas as 
formalidades de convocação, uma vez que se encontram presentes acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro próprio. Mesa: Antonio dos Santos Maciel Neto – Presidente; e David 
Monteiro Leite Ribeiro – Secretário. Ordem do Dia: apreciação de proposta de aumento do capital social da Companhia, 
mediante a subscrição de novas ações ordinárias e alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia para 
refletir essa deliberação, se aprovada. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: aprovada a 
proposta de aumento do capital social apresentada pela administração da Companhia, no montante de R$2.280.000,00, 
mediante a subscrição de 22.800 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$100,00 
cada uma, as quais são subscritas e integralizadas pelos atuais acionistas, neste ato, na forma consubstanciada no boletim 
de subscrição anexo. Desta forma, o capital social passa, de R$5.100.000,00, para R$7.380.000,00 representado por 
73.800 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passando a correspondente disposição estatutária a vigorar 
com a redação a seguir transcrita: “Artigo 5º. O capital social é de R$7.380.000,00, representado por 73.800 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram encerrados, suspendendo-se a assembleia 
para a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 
30/04/2021. Assinaturas: Mesa: Antonio dos Santos Maciel Neto – Presidente; David Monteiro Leite Ribeiro – Secre-
tário. Acionistas: AMN Participações Ltda. Antonio dos Santos Maciel Neto; Lazer Temático Ltda. Silvio Eid; Gio Tec 
Participações Ltda. Giorgio Nicoli; David Monteiro Leite Ribeiro; Marcos Antonio Molina dos Santos; O.S. Negócios 
e Participações Ltda. Olavo Egydio Setubal Júnior. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 
256.551/21-2 em 02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Embu Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 13.721.406/0001-05 
- NIRE 35.300.393.961 - Ata de AGE Realizada em 17/4/20. 17/4/20, às 9h45, na sede. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Fauze Barreto Antun; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovado o aumento de capital 
social, de R$20.196.316,26 para R$30.196.316,26, um aumento efetivo, de R$10.000.000,00, mediante a emissão de 10.000.000 de 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 
por cada ação. 1.1. As ações ora emitidas são totalmente subscritas pelo acionista Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de 
Investimento em Participações, CNPJ/ME nº 10.912.885/0001-59, representado por sua administradora, a Pátria Investimentos Ltda., 
representada, por sua vez, pelos seus diretores, os Antonio Fernando Checchia Wever e Fauze Barreto Antun, e serão integralizadas, em 
moeda corrente nacional, até 30/6/21, conforme o Boletim de Subscrição. 1.2. A subscrição ocorreu com a devida anuência da acionista 
Disata Administração de Participações Ltda., que renunciou ao seu direito de preferência de subscrição das novas ações. 1.3. O caput 
do Artigo 5º do Estatuto Social fica alterado, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito 
e parcialmente integralizado, é de R$30.196.316,26, representado por 39.101.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 
Nada mais. JUCESP nº 282.864/20-0 em 31/7/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Embu Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 13.721.406/0001-05 
- NIRE 35.300.393.961 - Ata de AGE Realizada em 18/9/20. 18/9/20, às 9h45, na sede. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Fauze Barreto Antun; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovado o aumento de capital 
social, de R$30.196.316,26 para R$40.196.316,26, um aumento efetivo, de R$10.000.000,00, mediante a emissão de 10.000.000 de 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 
por cada ação. 1.1. As ações ora emitidas são totalmente subscritas pelo acionista Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de 
Investimento em Participações, CNPJ/ME nº 10.912.885/0001-59, representado por sua administradora, a Pátria Investimentos Ltda., 
representada, por sua vez, pelos seus diretores, os Antonio Fernando Checchia Wever e Fauze Barreto Antun, e serão integralizadas, 
em moeda corrente nacional, em até 12 meses, contados a partir da presente data, conforme o Boletim de Subscrição. 1.2. A subscrição 
ocorreu com a devida anuência da acionista Disata Administração de Participações Ltda., que renunciou ao seu direito de preferência de 
subscrição das novas ações. 1.3. O caput do Artigo 5º do Estatuto Social fica alterado, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º 
- O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$40.196.316,26, representado por 49.101.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. JUCESP nº 448.847/20-6 em 27/10/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Embu Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 13.721.406/0001-05 
- NIRE 35.300.393.961 - Ata de AGO Realizada em 22/10/20. 22/10/20, às 9h30, na sede. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Fauze Barreto Antun; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. Foram aprovadas a prestação 
de contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/19. 2. Foi 
consignado que não foi apurado lucro no exercício social encerrado em 31/12/19. 3. Foram reeleitos, para os seus respectivos cargos 
no Conselho de Administração, para um mandato de 1 ano, a vencer em 22/10/21: (1) Fauze Barreto Antun - Conselheiro Presidente; 
(2) Rafael Freitas de Aguiar - Conselheiro Vice-Presidente; e (3) Thiago Figueiredo Ronda - Conselheiro sem designação específica. 
3.1. Os conselheiros ora reeleitos foram, mantidos nos seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro 
de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da 
Lei das S.A., para o exercício de suas funções, a qual declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercerem a 
administração. 4. Foi deliberado que a remuneração global anual dos administradores estará limitada à quantia de R$1.000,00 ao ano 
e que os administradores não terão participação nos lucros. Nada mais. JUCESP nº 1.070/21-6 em 5/1/21. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária-Geral.

Embu Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 13.721.406/0001-05 
- NIRE 35.300.393.961 - Ata de RCA Realizada em 5/12/19. 5/12/19, às 9h45, na sede. Presença: Totalidade dos membros do Conselho 
de Administração. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. 
Aprovar e ratificar a renúncia, com efeitos imediatos, do Luís Henrique da Silveira Franciozi, ao cargo que exercia de Diretor Presidente, 
conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões. 2. Eleger, para compor a Diretoria, 
para um mandato de 1 ano, até 5/12/20, o Fauze Barreto Antun, brasileiro, que ocupará o cargo de Diretor Presidente. 3. De forma 
a uniformizar o prazo do mandato dos Diretores, reeleger os demais membros remanescentes da Diretoria, para um novo mandato de 1 
ano, até 5/12/20, a saber (i) Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e (ii) Rafael Freitas de Aguiar - Diretor Financeiro. Os 
Diretores ficam, investidos nos seus cargos na Diretoria, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado no Livro de Atas 
das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 
da Lei das S.A., a qual declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração. Nada mais. JUCESP 
nº 47.842/20-9 em 27/1/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Embu Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 13.721.406/0001-
05 - NIRE 35.300.393.961 - Ata de AGE Realizada em 18/12/20. 18/12/20, às 8h30, na sede social. Presença: Totalidade do capital 
social. Mesa: Presidente: Antonio Fernando Checchia Wever; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. 
Aprovar e ratificar a renúncia, com efeitos imediatos, do Fauze Barreto Antun, ao cargo que exercia de Conselheiro Presidente, conforme 
termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Reunião do Conselho de Administração. 2. Eleger, para compor o 
Conselho de Administração, o Antonio Fernando Checchia Wever, que ocupará o cargo de Conselheiro Presidente. 2.1. O Conselheiro ora 
eleito fica, investido no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de 
Administração, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas 
funções, a qual declarará, sob as penas da lei, que não está impedido por lei de exercer a administração. 3. O mandato do Conselheiro 
expirará em 22/10/21, data de término do mandato atual dos Conselheiros, nos termos da ata da AGO em 22/10/20, registrada perante a 
JUCESP sob o nº 1.870/21-6, em 5/1/21. Nada mais. JUCESP nº 100.392/21-0 em 18/2/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Embu Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 13.721.406/0001-
05 - NIRE 35.300.393.961 - Ata de RCA Realizada em 18/11/20. 18/11/20, às 9h45, na sede. Presença: Totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Fauze Barreto Antun; Secretário:Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade, 
reeleger os atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 1 ano, até 5/12/21, a saber: (i) Fauze Barreto Antun - Diretor 
Presidente; (ii) Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e (ii) Rafael Freitas de Aguiar - Diretor Financeiro. Os Diretores 
ficam, mantidos nos seus cargos na Diretoria, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado no Livro de Atas das 
Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da 
Lei das S.A. a qual declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração. Nada mais. JUCESP nº 
1.072/21-3 em 5/1/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Embu Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 13.721.406/0001-
05 - NIRE 35.300.393.961 - Ata de RCA Realizada em 18/12/20. 18/12/20, às 8h45, na sede. Presença: Totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Antonio Fernando Checchia Wever; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por 
unanimidade: 1. Aprovar e ratificar a renúncia, com efeitos imediatos, do Fauze Barreto Antun, ao cargo que exercia de Diretor Presidente, 
conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 2. Eleger, para compor a 
Diretoria, a Fernanda Barreiros Rosalem, que ocupará o cargo de Diretora Presidente. 2.1. A Diretora ora eleita fica, investida no seu 
cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de 
declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., a qual declarará, sob as 
penas da lei, que não está impedida por lei de exercer a administração. 3. O mandato da Diretora expirará em 5/12/21, data de término do 
mandato atual da Diretoria, nos termos da ata de RCA em 18/11/20, registrada perante a JUCESP nº 1.072/21-3, em 5/1/21. Nada mais. 
JUCESP nº 100.391/21-7 em 18/2/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Embu Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 13.721.406/0001-
05 - NIRE 35.300.393.961 - Ata de AGE Realizada em 4/12/19. 4/12/19, às 9h45, na sede. Presença: Totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovar e ratificar a 
renúncia, com efeitos imediatos, do Luís Henrique da Silveira Franciozi, ao cargo que exercia de Conselheiro Presidente, conforme termo 
de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. 2. Eleger, para compor 
o Conselho de Administração, para um mandato de 1 ano, até 4/12/20, o Fauze Barreto Antun, que ocupará o cargo de Conselheiro 
Presidente. 3. De forma a uniformizar o prazo, reeleger os demais membros remanescentes do Conselho de Administração, para um novo 
mandato de 1 ano, até 4/12/20, a saber: (1) Rafael Freitas de Aguiar - Conselheiro Vice-Presidente; e (2) Thiago Figueiredo Ronda 
- Conselheiro sem designação específica. Os membros do Conselho de Administração, investidos nos seus respectivos cargos mediante 
assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura 
de declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, a qual declararam, sob 
as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercerem a administração. Nada mais. JUCESP nº 47.841/20-5 em 27/1/20. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Embu Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 13.721.406/0001-
05 - NIRE 35.300.393.961 - Ata de AGO Realizada em 22/10/19. 22/10/19, às 9h, na sede. Presença: Totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. Foi consignada 
a dispensa da publicação das Demonstrações Financeiras, nos termos do artigo 294, inciso II, da Lei das S.A. 2. Foram aprovadas 
a prestação de contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/18. 2.1. Não foi apurado lucro no exercício social encerrado em 31/12/18. Nada mais. JUCESP nº 596.755/19-3 em 19/11/19. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Santa Ercília Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/ME 60.975.646/0001-16 - NIRE 35.201.243.376

Edital de Convocação - Assembleia de Sócios
Pelo presente, e nos termos do artigo 1072, §1º, da Lei 10.406/2002, ficam convocados os Sócios a se reunirem em Assembleia de Sócios
da Santa Ercília Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Sociedade”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 05 de julho de 2021,
às 10h (dez horas), na sede da Sociedade, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2344, 6º andar, conjunto 64, São Paulo (SP),
CEP 01402-900, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social, para fazer constar o
novo quadro de sócios da Sociedade, ocorrida após (i) a cessão e transferência de quotas decorrente da incorporação das até então Sócias
Nippak S.A. de Desenvolvimento Agropecuário e Grafiplan Gráfica e Editora Ltda.; (ii) a alteração da denominação social da Sócia Empresa 
Comercial Santa Ercília Ltda., que passou a se denominar Santa Ercília Holdings Ltda.; e (iii) a cessão e transferência da totalidade das
quotas detidas pelos Sócios Keizo Uehara e Hélio Oda à Sócia Santa Ercília Holdings Ltda., retirando-se da Sociedade. Os Sócios poderão
ser representados na Assembleia por procuradores constituídos na forma da Lei Federal nº 6.404/1976. São Paulo, 25 de junho de 2021.

Marcio Koiti Takiguchi - Diretor - Newton Takeshi Nagae - Diretor

CBR Magik LZ 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 31.020.023/0001-91 - NIRE 35.235.306.508

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 03.06.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino 
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 6.500.000,00, considerados exces-
sivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 
6.500.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 4.875.000 quotas de propriedade da sócia 
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e 1.625.000 quotas de propriedade da só-
cia Magik LZ Empreendimentos Imobiliários Ltda., as quais receberão em moeda corrente do país o va-
lor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 14.371.000,00 
para R$ 7.871.000,00, dividido em 7.871.000 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos 
os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 03.06.2021. Sócios: Cyrela Brazil Realty 
S.A. Empreendimentos e Participações, Celso Antonio Alves - Diretor, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora, 
Magik LZ Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Levi Zylberman - Administrador.

CBR Magik LZ 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 32.422.476/0001-07 - NIRE nº 35.235.427.097

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 03.06.2021, na sede social, Rua do Rocio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do capital social.  Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barce-
los. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 7.000.000,00, considerados excessivos em 
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 7.000.000 de 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 5.250.000 quotas de propriedade da sócia Cyrela Bra-
zil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e 1.750.000 quotas de propriedade da sócia Magik LZ 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., as quais receberão em moeda corrente do país o valor das quotas 
canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 14.094.000,00 para R$ 
7.094.000,00, dividido em 7.094.000 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os docu-
mentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 03.06.2021. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Em-
preendimentos e Participações, Celso Antonio Alves - Diretor e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora, Magik 
LZ Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Levi Zylberman - Administrador

CNPJ Nº 48.663.421/0001-29 - NIRE Nº 35.300.011.520
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Esporte
Jornal O DIA SP

Mundial de Motovelocidade faz
última etapa antes das férias

PÁGINA 7 SÁBADO À SEGUNDA-FEIRA, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2021

(11) 99653-7522

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

Eric Granado

Por Járcio Baldi

Assen, na Holanda, conside-
rada a Catedral do Motociclismo,
receberá nesse final de semana a
última etapa da Motogp antes das
férias de verão dos pilotos. É o
único circuito que hospedou o
Mundial de Motovelocidade des-
de o início das competições em
1949, sendo cancelado apenas
em 2020 devido à pandemia do
Corona vírus. Até o ano de 2016
a prova era disputada aos sába-
dos, porque os moradores da ci-
dade diziam que a chegada dos
espectadores ao evento atrapa-
lhava os cultos religiosos que
aconteciam aos domingos. Outro
fato curioso sobre o circuito é
que no ano de 1975, onde a cro-
nometragem era manual e com
precisão de apenas uma casa
decimal (0,1s), Barry Sheene e
Giacomo Agostini chegaram
tão próximos que o mesmo
tempo foi creditado a ambos. O
Ítalo-brasileiro Franco Morbi-
delli não participará da prova
porque foi submetido a uma ci-
rurgia no joelho esquerdo, e
será substituído pelo norte ame-
ricano Garret Gerloff, que nun-
ca correu no circuito.

Após a última colocação no
GP da Alemanha na semana pas-
sada, Maverick Viñales ficou
com o melhor tempo no primei-

ro dia de treinos.  Após expecta-
tivas de que poderia utilizar o
mesmo ajuste de Quartararo, o
espanhol andou na frente, mas
com seu próprio acerto da moto.
“Piloto da mesma maneira de
sexta a domingo, depende apenas
da aderência da moto, quando fal-
ta, não consigo melhorar. No sá-
bado experimentarei o ajuste de
Quartararo para ver como será”
afirmou o espanhol.  Outro pilo-
to que continua a andar forte é
Oliveira com a KTM. O portugu-
ês, que ficou com o 3º melhor
tempo, afirmou que nessa tem-
porada a moto se ajusta bem aos
vários tipos de circuito, o que lhe
deixa bastante confiante em bons

resultados.
Valentino Rossi, que já ven-

ceu 10 vezes em Assen, recebeu
o título de “Cidadão Honorário”
da cidade holandesa. Na quin-
ta-feira sua equipe, a Aranco
Racing Team VR46, anunciou
um acordo de três anos com a
fábrica italiana Ducati. Apesar
do Principe saudita Abdullah Al
Saud, proprietário da Aranco,
afirmar que gostaria de ver Ros-
si e seu irmão Luca Marini cor-
rendo na mesma equipe, o piloto
disse que essa possibilidade é
bastante improvável.  A Ducati
alinhará 8 motos no grid na pró-
xima temporada e segundo Jo-
hann Zarco, com essa quantida-

de de motos a fábrica de Bolo-
nha poderá se tornar a melhor
moto da categoria.

Marc Márquez protagonizou
um terrível acidente nos treinos.
Uma queda bastante perigosa de-
nominada “highside” onde o pi-
loto é lançado para cima e para
fora da moto. Esse tipo de aci-
dente era frequente na categoria
500cc com motores 2 tempos
onde não havia tanta eletrônica
envolvida. Márquez, que dificil-
mente reclama da fábrica japo-
nesa, pediu uma solução para o
problema eletrônico. “Tive sor-
te em não me machucar seria-
mente. A eletrônica da moto não
impediu a queda num trecho do
circuito onde era improvável esse
tipo de acidente. A eletrônica é
um ponto que tenho pressionado
os engenheiros a melhorarem,
porque essas quedas estão bas-
tante frequentes na RC213V.
Esse tipo de queda diminui a con-
fiança do piloto para andar mais
rápido” afirmou o piloto.

A categoria MotoE também
terá sua etapa na Holanda e o bra-
sileiro Eric Granado que não
pontuou na última prova ficou
com o segundo melhor tempo da
sexta-feira, atrás do italiano e lí-
der do campeonato Alessandro
Zaccone. A FOX Sport transmi-
te a prova da Motogp às 9 da ma-
nhã e MotoE às 10:30.
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Depois de vencer com auto-
ridade no domingo, liderando a
corrida da Stock Light desde a
largada na pole e cravando a
melhor volta da prova, Rapha-
el Reis já mirava seu próximo
desafio. Ainda ensopado com
a champanhe recebida no de-
grau mais alto do pódio no Ve-
locitta, o piloto brasiliense já
projetava o desafio desta se-
mana com a equipe W2: a
abertura da temporada do TCR
South America em Interlagos.

Reis foi o primeiro brasi-
leiro confirmado no grid do
novo campeonato sul-ameri-
cano. Ele vai assumir o Hon-
da #77 preparado pela organi-
zação de Serafin Jr e Duda
Pamplona. A história do pilo-
to com a equipe é longa e vi-
toriosa. Campeão da Stock Li-
ght em 2018, o #77 foi o car-
ro que mais pontos somou no
campeonato do ano passado –
terminando como vice-cam-
peão em decorrência dos des-
cartes impostos pelo regula-
mento.

Raphael iniciou sua car-

reira nas pistas em carros de
tração dianteira, correndo ca-
tegorias regionais de marcas
no Centro-Oeste. Assim a par-
ticipação no TCR é um retor-
no às suas origens –só que
agora em um palco internaci-
onal e com carros mais poten-
tes.

Em tes tes  pr ivados  da
equipe W2 com o Honda #77
em Interlagos o piloto cravou
marcas expressivas, andando a
menos de 1s do tempo da pole
da Stock Car em recente pas-
sagem pelo principal palco do
automobilismo brasileiro.

A jornada inaugural da TCR
South America terá dez carros
no grid em São Paulo e pilotos
de quatro nacionalidades inscri-
tos. O companheiros do brasili-
ense na equipe W2 é o catalão
Pepe Oriola, competidor que
tem vasta experiência correndo
na Europa e Ásia com carros de
inúmeras montadoras homolo-
gados para os eventos TCR.

A programação da etapa de-
termina dois treinos na sexta,
um treino livre e o quali no sá-

bado e as duas corridas na ma-
nhã de domingo. A Fox Sports
exibe as provas a partir das
11h45.

“Muito empolgado com a
abertura da temporada do TCR
e nosso primeiro contato em
corrida com a categoria. Assim
como os outros pilotos, eu sou
um apaixonado por corrida e es-
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Brasil brilha no primeiro
dia das finais em Doha

Classificada este mês para os
Jogos Olímpicos, Rebeca An-
drade confirmou que está bem
preparada na sexta-feira (25),
na Copa do Mundo por apare-
lhos, em Doha. A brasileira
conquistou a medalha de ouro
nas barras assimétricas. Com
uma dificuldade de 6.1 e uma
execução muito boa, de 8.4,
Rebeca  a lcançou a  nota
14.500, quase dois décimos
superior à apresentação da
qualificatória.

Lorrane Oliveira fez compa-
nhia a Rebeca no pódio. Com
muita consistência e segurança,
a ginasta somou 13.400 e fatu-

rou o bronze. A prata foi conquis-
tada pela ucraniana Anastasiia
Bachynska (13.433).

Nas argolas, Arthur Zanetti,
campeão olímpico em 2012 e
vice em 2016, obteve a prata em
Doha, com a nota 14.933. O gre-
go Eleftherios Petrounias ven-
ceu a prova, com 15.500. O bron-
ze coube ao iraniano Mahdi Ah-
mad Kohani (14.800).

Caio Souza, nosso generalis-
ta, que deposita a maior parte de
suas fichas no individual geral,
apresentou muito bem a sua sé-
rie nas argolas, e ficou em quin-
to lugar (14.566), resultado que
o deixou satisfeito.
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Arthur Zanetti

Raphael Reis estreia no TCR South America
de olho em mais um título com a equipe W2

Carro de Gustavo Magnabosco e caminhão de Beto Monteiro
em Interlagos
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Caminhão e compacto lado a
lado em Interlagos: Grupo
Universal reúne Truck e

Copa Shell HB20

O final de semana de Inter-
lagos terá o encontro de duas
categorias extremamente com-
petitivas do automobilismo na-
cional, com pilotos renoma-
dos, mas que tem tamanhos
bem distintos: os gigantes da
Copa Truck, com caminhões
que pesam até quatro toneladas,
e os compactos carros da Copa
Shell HB20, principal divisão
de acesso de carros de turismo
no Brasil.

O encontro foi promovido
pelo Grupo Universal Automo-
tive Systems, presente nas duas
categorias, com Beto Montei-
ro na Truck e Gustavo Magna-
bosco na HB20.

“Foi muito interessante ver
os Truck e o HB20 lado a lado,
foi a primeira vez que fizemos
isso e confesso que lá do ca-
minhão a gente quase não en-
xerga o carro, que é bem mais
próximo ao chão”, brincou
Monteiro, que é tetracampeão
entre os caminhões.

“Apesar da diferença do

tamanho, elas tem muito em
comum: a extrema competi-
tividade e o prazer para o pi-
loto em participar de um
campeonato nacional tão im-
portante”, completa Beto,
que em 2021 quebrou uma
barreira ao se tornar o pri-
meiro piloto a competir na
Truck e na Stock Car na mes-
ma temporada.

Para Magnabosco, o tama-
nho do Truck impressiona, so-
bretudo “dividindo” a curva
lado a lado em Interlagos. “É
uma experiência inédita em
minha carreira, foi muito inte-
ressante acelerar o HB20 ao
lado do caminhão do Beto.
Fico feliz em representar o
Grupo Universal em uma cate-
goria tão acirrada como a Copa
Shell HB20”, diz o piloto de
Santa Catarina.

As duas categorias dispu-
tam a segunda rodada da tem-
porada 2021 no sábado e do-
mingo no autódromo de Inter-
lagos, em São Paulo.

tar sempre na pista é muito bom
para estar no ritmo ideal. Entrar
em semana de corrida com vi-
tória é muito animador. Ansio-
so para estrear e começar esse
novo projeto, principalmente
por voltar para os carros de tra-
ção dianteira. Curioso para sa-
ber o que esse novo projeto nos
reserva,” disse o piloto.

Liga das Nações: Brasil
enfrenta a França por um lugar

na decisão masculina
A seleção brasileira masculi-

na de vôlei terá pela frente a Fran-
ça na luta por um lugar na deci-
são da Liga das Nações. No sá-
bado (26), às 6h30, os brasilei-
ros disputarão a semifinal con-
tra os franceses, em Rimini, na
Itália. O SporTV 2 transmitirá ao
vivo. A outra semifinal reunirá a
Polônia e a Eslovênia.

O Brasil terminou a fase de
classificação na liderança isola-
da, com 38 pontos (13 vitórias e
duas derrotas). A França ficou em
quarto lugar, com 34 pontos e 11
resultados positivos.

O ponteiro Lucarelli comen-
tou sobre a expectativa das bra-
sileiras para o duelo contra a
França.

“A expectativa é a melhor
possível. Sabemos que vai ser
uma partida muito difícil, já en-
frentamos a França em inúmeras
fases finais de competições e em
outras partidas também, e sem-
pre foram partidas difíceis. En-
tão a gente sabe o que nos espe-
ra. É um jogo que todo mundo
estava esperando já, essa fase fi-
nal. Todas equipes não viam a
hora de chegar nesse momento,
e agora cada detalhe conta. A gen-
te está confiante e espera que
possa fazer nosso melhor e ga-
rantir uma vaga para essa final”,
destacou Lucarelli.

O levantador e capitão Bru-

ninho também lembrou dos últi-
mos confrontos contra os fran-
ceses e analisou o que espera do
confronto deste sábado.

“Com certeza será uma par-
tida dificílima. A gente sabe da
qualidade da equipe da França.
Nos últimos seis, sete anos,
sempre tivemos batalhas mui-
to duras: semifinais de Cam-
peonato Mundial, Ligas Mun-
diais, Olimpíadas. A gente sabe
que é uma equipe que tem um
sistema ofensivo muito bom,
e a gente precisa ter agressi-
vidade no saque, acho que é o
primeiro fundamento impor-
tante para essa semifinal. Ter
paciência porque é uma equi-
pe que defende muito, então
saber que vai haver rallys longos.
E entrar concentrado. A equipe
está preparada, passou por 15
partidas se preparando, cres-
cendo, evoluindo e melhoran-
do com os erros que a gente
cometeu durante essa fase de
classificação para chegar nes-
se momento e desempenhar
nosso melhor. Então estamos
muito motivados e focados para
a semifinal, que, sem dúvida,
será uma partida equilibrada”,
disse Bruno.

O Brasil luta por um título
inédito. Na última edição do cam-
peonato, em 2019, os brasilei-
ros terminaram em quarto lugar.
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Triumph com taxa 0 e prestações
a partir de R$ 399

As motocicletas clássicas da Triumph
estão à venda, pelo Triumph Smart, com taxa
zero de juros e prestações mensais a partir
de R$ 399. As motos incluídas na promoção
são: Bobber Black, Street Scrambler, Street
Twin e Speed Twin.

Quatro modelos de motocicletas clássi-
cas da Triumph estão sendo comercializados
nas concessionárias com condições super
especiais neste mês de junho: Bobber Black,
Street Scrambler, Street Twin e Speed Twin
– todas são ano/modelo 20/20. Elas estão dis-
poníveis pelo financiamento do Triumph Smart
com taxa zero de juros, prestações a partir
de R$ 399 para os modelos com motor de
900 cc e R$ 599 para as clássicas com o
propulsor de 1200 cc.

A Street Twin custa R$ 49.990 e pode
ser comprada com entrada de R$ 29.994
(60%), 23 parcelas fixas de R$ 399 e um valor
residual final de R$ 11.943 (24%). A Street
Scrambler, que é comercializada por R$
52.990, está à venda com entrada de R$
31.794 (60%), 23 parcelas de R$ 399 e valor
residual final de R$ 13.144 (25%).

A Speed Twin, de R$ 57.990, na promo-
ção é vendida com entrada de R$ 34.794
(60%), 23 prestações de R$ 599 e a parcela
final de R$ 10.553 (18%). Já a Bobber Bla-
ck, que custa R$ 59.990, tem entrada de R$
35.994 (60%), 23 prestações de R$ 599 e
parcela final de R$ 11.352 (19%).

O Triumph Smart tem como base um fi-
nanciamento exclusivo para os clientes da
marca, com entrada variável, taxas de juros
especiais e até 23 parcelas mensais que real-
mente cabem no bolso do cliente. No final
deste prazo, restará uma parcela residual que
também é variável de acordo com a entrada
e o valor das parcelas mensais. Caso o clien-

te deseje, no Triumph Smart ele pode apro-
veitar o benefício da Recompra Garantida,
na qual a Rede de Concessionários Triumph
garante a recompra daquela moto usada.
Outro benefício do Triumph Smart é a possi-
bilidade de o cliente incluir no financiamento
a compra de roupas e acessórios para moto.

No momento da parcela balão, o cliente
também poderá escolher o que fazer: quitar
o valor, refinanciar a parcela ou escolher um
novo modelo Triumph dentro do plano.

Se o cliente preferir, utiliza o simulador
do Triumph Smart (disponível em
www.triumphsmart.com.br) e monta o plano
mais adequado que cabe no seu bolso, au-
mentando ou reduzindo a entrada, as presta-

ções e a parcela residual final. Esse simula-
dor nada mais é do que uma complexa calcu-
ladora financeira, bem completa, na qual qual-
quer consumidor poderá efetuar uma consul-
ta em poucos minutos com muita facilidade.
O sistema também permite incluir nos cálcu-
los, se o consumidor desejar, acessórios, Ga-
rantia Estendida e uma ou duas revisões
(como preferir). Ao término da consulta, o
possível cliente terá uma proposta completa
de quanto custará exatamente a sua moto,
qual será o valor da entrada, das prestações
mensais e da residual final - além dos com-
plementos que escolher e de quanto eles re-
presentam no custo final da moto.

Uma forma direta e fácil do cliente en-

trar em contato com um Concessionário
Triumph - principalmente neste momento de
restrições de circulação no combate à pan-
demia – é por meio do site
www.ofertastriumph.com.br. Ali, com dois
cliques, é possível selecionar o Concessioná-
rio mais próximo e iniciar uma conversa pelo
whatsapp.

Motor de 900 cc
Os modelos Street Twin e Street Scram-

bler vêm equipados com motor de 900 cc que
oferece um desempenho empolgante com
alto torque, economia de combustível e um
som incrível. O propulsor recebe pequenos
ajustes em cada modelo, para adequar-se
ao estilo de pilotagem de cada moto. Na
Street Scrambler , o mesmo propulsor for-
nece muito mais torque e potência em bai-
xas e médias rotações, o que torna o mo-
delo perfeito para rodar pela cidade e pe-
las estradas de terra. Ele desenvolve 80
Nm de torque (a 3.200 rpm) e 65 cv de
potência (a 7.500 rpm).

Na Street Twin atual, o motor de 900
cc da família Bonneville se beneficia de
uma considerável melhoria: sua potência
subiu 10 cv, passando para 65 cv, o que re-
presenta um impressionante aumento de
18% em relação à versão anterior. Isso, com-
binado com seu renomado pico de torque,
de 80 Nm, fornecido agora a 3.800 rpm, e
seus imponentes silenciadores duplos eleva-
dos, proporciona o inconfundível ronco de
uma típica British Twin e uma pilotagem
empolgante e responsiva para a moto.

Motor de 1200 cc
As outras duas motos que estão em

oferta são equipadas com o poderoso mo-
tor de 1.200 cc da Triumph, que recebe di-
ferentes “calibragens” para cada modelo,

em razão do estilo de pilotagem de cada
moto. A personalidade roadster moderna,
por exemplo, ganha vida na Speed Twin
com esse propulsor. Seu motor recebeu di-
versas modificações, resultando numa po-
tência de pico de 97 cv (a 6.750 rpm). Além
disso, o motor da Speed Twin também ofe-
rece um forte pico de torque de 112 Nm (a
4.950 rpm).

Na Bobber Black, este aclamado mo-
tor, com intervalo de acionamento de 270°
e um ronco Bobber exclusivo, fornece tor-
que líder da categoria para uma pilotagem
hot rod empolgante e uma nota de escapa-
mento forte. São 106 Nm de torque (a 4.000
rpm) e 77 cv de potência (a 6.100 rpm). O
propulsor ganhou uma afinação típica “Bo-
bber”, o que significa uma dose maior de
torque e potência em baixas rotações.

As clássicas da Triumph são equipa-
das com a tecnologia mais avançada que
existe no mercado mundial de motos. Ape-
nas o seu visual é retrô. Todas possuem
um conjunto de equipamentos de última
geração, focados no piloto, que oferecem
segurança, conforto e requinte, incluindo
controle de tração, sistema de freios ABS,
iluminação em LED, modos de pilotagem
para diferentes situações que podem ser pro-
gramados pelo usuário e embreagem com
auxílio de torque proporcionando um toque
mais leve e uma pilotagem mais fácil e mais
confortável durante longas distâncias. Além
disso, todos os modelos possuem a elegância
tradicional do legítimo design inglês. Os mo-
delos foram desenvolvidos para serem cus-
tomizados – isso significa que as Concessio-
nárias Triumph oferecem uma infinidade de
opções para o cliente deixar a sua clássica
com a sua personalidade.

A Citroën realiza até sábado (26) a Spe-
cial Week. A ação pretende aproximar o con-
sumidor do sonho de comprar um SUV zero
km. A marca oferece a linha SUV C4 Cac-
tus com bônus especiais em todas as ver-
sões, com destaque para a versão Feel, com
bônus de até R$ 6.000 e o consumidor ainda
leva os bancos de couro, presentes apenas
na versão Shine Pack, e a primeira revisão
totalmente grátis.

A versão Feel do SUV Citroën C4 Cac-
tus tem valor sugerido de R$ 107.990. (sem

Citroën realiza Special Week
para o C4 Cactus

a aplicação do bônus). E vem equipada com
o motor 1.6, de 118 cv, com torque de 16,1
kgfm, com câmbio automático sequencial de
6 marchas, e dois modos diferenciados de
direção para tornar os trajetos ainda mais
confortáveis e seguros à frente do Citroën.

A versão Feel traz freios ABS com REF
(Electronic Brake Distribution), controle de
estabilidade de comando (ESP) e de tração
(ASR), Rodas de 17 polegadas, sensor de
pressão dos pneus, Hill Assist, Isofix, ar-
condicionado digital automático, limitador e

regulador de velocidade, assinatura lumino-
sa em LED, entre outros equipamentos.

O pacote de tecnologia, que proporcio-
na sensação de segurança e bem-estar, in-
clui a central multimídia Citroën Connect
Radio, com tela touch de 7" e conectividade
com Apple Car Play e Android Auto. O vo-
lante tem regulagem de altura e profundida-
de e comandos integrados do rádio, câmera
de ré, ar-condicionado digital conectados à
central multimídia, além do piloto automáti-
co com regulador e limitador de velocidade,
faróis de neblina, vidros elétricos com subi-
da e descida contínua e anti-esmagamento
de dedos. O motorista também encontra à
disposição informações sobre a pressão dos
pneus direto na central multimídia, entre ou-
tros itens.

Os principais diferenciais da versão Feel
do C4 Cactus são: Direção elétrica; Alar-
me; Piloto Automático; Roda de liga leve de
17"; Sistema de detecção de pressão dos
pneus; LED diurno; Central multimídia
touchscreen com espelhamento de An-
droid Auto e Apple Carplay; Comandos
do rádio no volante; Rádio com Bluetoo-
th; Ar-condicionado digital na central mul-
timídia; Faróis de neblina; Câmera de ré;
Vidros elétricos com subida e descida
contínua e com antiesmagamento; Função
Eco e Sport.

A CAOA Chery já finalizou a distribui-
ção do Tiggo 3x Turbo à sua Rede de Con-
cessionárias em todo o Brasil. De norte a
sul do País, as lojas já realizam test drives
e comercializam o novo SUV com design
diferenciado, motor turbo e ótima dirigibili-
dade.

A entrega dos modelos vendidos, que é
comercializado com preço de lançamento a
partir de R$94.990, também já teve início em
toda Rede. Os clientes interessados em agen-
dar um test drive e conhecer o veículo po-
dem consultar a loja mais próxima pelo ende-
reço: https://caoachery.com.br/concessiona-
rias.

Considerado o “jovem atleta” da família

Tiggo 3x nas
concessionárias

Tiggo graças ao visual vibrante e robusto, o
Tiggo 3x Turbo é comercializado em duas
versões: Plus e Pro. O novo SUV possui um
conjunto de powertrain composto por motor
1.0 Turbo Flex e câmbio CVT de 9 velocida-
des simuladas que proporcionam ao veículo
uma dirigibilidade agradável, confortável e ágil
devido o ótimo torque.

Entre os diferenciais do modelo está a
extensa lista de itens de série, que contempla
equipamentos únicos no segmento e normal-
mente presentes apenas em veículos premium
como assistente de descida (HDC), chave
presencial por aproximação, comando de cli-
matização à distância (CCD) e controle de
estabilidade de última geração.

BMW G 310 R,
F 750 GS Sport e

R 1250 RT em oferta

A BMW Motorrad Brasil está com ofer-
tas especiais para as icônicas G 310 R, F 750
GS Sport e R1250 RT neste mês de junho.
Entre os destaques das condições, estão com
taxas especiais para financiamento em 24
meses válido para os três modelos e emplaca-
mento gratuito exclusivo para a R 1250 RT.

O modelo G 310 R pode ser adquirido de
R$ 31.500 por R$ 27.900, com entrada míni-
ma de R$ 13.950 mais 24 parcelas mensais
de R$ 618. Enquanto a F 750 GS Sport pode
ser adquirida pelo valor de R$ 59.500, sendo
a entrada mínima de R$ 29.750 em 24 parce-
las mensais de R$ 1.291, ambas com taxa
especial de 0% ao mês.

A versátil R 1250 RT pode ser adquirida
de R$ 181.500 por R$ 152.900, com entrada
mínima de R$ 61.160 mais 24 parcelas men-

sais de R$ 2.392 mais parcela final no 24º
mês de R$ 45.870 com taxa de 0,59% ao
mês. Ainda como parte da condição especial
do mês de junho, o cliente conta com empla-
camento grátis neste modelo.

Financiando com a BMW Serviços Fi-
nanceiros, é possível incluir até 25% do valor
da motocicleta em acessórios e equipamen-
tos originais BMW Motorrad no financiamen-
to para customizar a nova aquisição como
preferir.

A BMW Motorrad oferece garantia de
três anos válida para motocicletas BMW 0km,
desde que estejam dentro das indicações con-
tidas no manual do proprietário. Parte do pro-
grama Service Card, a assistência 24 horas,
é válido também pelo mesmo período contra-
tual da garantia de fábrica.
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Ofertas exclusivas BMW
em junho

O mês de junho está terminando com
condições especiais para modelos da BMW.
Por meio da BMW Serviços Financeiros,
veículos jovens da marca como BMW 118i
Sport GP, BMW 218i Sport GP, BMW X2
sDrive18i, além dos desejados BMW X1 e
BMW 320i têm planos de financiamento e
facilidade exclusiva de pagamento para os
clientes.

Destaques em vendas no segmento pre-
mium do país, os modelos BMW 320i ou
BMW X1 são produzidos no Brasil e podem
ser adquiridos a partir de R$ 239.950 à vista,
ou por meio de financiamento pela BMW
Serviços Financeiros, com entrada de R$
97.200, saldo em 36 parcelas mensais de R$
1.889, mais parcela final no 36º mês de 55%
do valor do veículo. Além disso, os dois mo-
delos são ofertados com três anos de manu-
tenção gratuita para mais tranquilidade e cus-
tos reduzidos, independente da modalidade da
compra - à vista ou a prazo.

O BMW 118i Sport GP é ofertado por
R$ 229.950,00 à vista, ou no plano Sign & Go
com entrada de R$ 110.490, saldo em 24 par-
celas mensais de R$ 990, mais parcela final
no 24º mês de 50% do valor do veículo. Con-
dição especial também para o BMW 218i
Sport GP, que pode ser adquirido por R$
249.950 à vista, ou no plano Sign & Go com

entrada de R$ 110.900, saldo em 24 parcelas
mensais de R$ 1.490, mais parcela final no
24º mês de 50% do valor do veículo.

Já o BMW X2 sDrive18i está com preço
sugerido de R$ 269.950 à vista, ou no plano
Sign & Go com entrada de R$ 122.310, saldo
em 24 parcelas mensais de R$ 1.490, mais
parcela final no 24º mês de 50% do valor do

veículo.
A BMW Serviços Financeiros é a divi-

são de financiamentos, seguros e consórcio
do BMW Group. Com um portfólio de pro-
dutos e serviços inovadores, são oferecidas
soluções customizadas e competitivas, desen-
volvidas para atender com eficiência e ex-
clusividade os clientes da marca.
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