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Dívida Pública Federal sobe 1,82%
em maio e vai para R$ 5,17 trilhões
Depois de uma queda expressiva em abril, a Dívida Pública
Federal (DPF) voltou a subir em
maio. Segundo números divulgados na segunda-feira (28) pelo
Tesouro Nacional, a DPF passou de R$ 5,089 trilhões em abril
para R$ 5,171 trilhões em maio,
com alta de 1,61%.
O Tesouro prevê que a
DPF continuará subindo nos
próximos meses. Segundo a
nova versão do Plano Anual de
Financiamento (PAF), apresen-

Bolsonaro diz que safra brasileira
chegará a 300 milhões de toneladas
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Previsão do mercado financeiro para
crescimento do PIB sobe para 5,05%

Governo de SP anuncia
chegada de 1 milhão de doses
da vacina do Butantan hoje
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Previsão do Tempo
Terça: Céu nublado com possibilidade de garoa de
dia e à noite.

16º C
10º C
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Dólar abre semana em queda e
fecha o dia vendido a R$ 4,92

O município de Botucatu,
no interior paulista, registrou
queda de 71,3% nos casos de
covid-19 em seus moradores
seis semanas após iniciar a vacinação em massa na popula-

ção. Os dados são de um estudo realizado com o apoio do
Ministério da Saúde sobre a
eficácia da vacina da AstraZeneca/Oxford, produzida pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-

cruz) no Brasil.
O início do programa de vacinação em massa ocorreu na cidade no dia 16 de maio, quando
65 mil moradores foram vacinados em um único dia. Página 2

Eric Granado na MotoE
vence e está na disputa
pelo título
Um final de semana memorável para Eric Granado na
MotoE. O brasileiro fez a pole
e realizou uma corrida irretocável, se impondo com autoridade e maestria para atingir o
lugar mais alto do pódio. Granado agora já é o terceiro na
classificação geral, a 17 pontos do líder Alessandro Zaccone e forte candidato ao título.
Na categoria Motogp,
Viñales conquistou a pole, mas
quem venceu foi seu companheiro de equipe Fábio Quartararo, com o espanhol ficando em segundo.
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Felipe Fraga vence nas 6
Horas de Watkins Glen no
IMSA com a Riley Motorsports

Compra: 5,87
Venda:
5,87

Felipe Fraga

Noite

DÓLAR

Turismo
Compra: 4,86
Venda:
5,09

Foto/ Reprodução

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 4,93
Venda:
4,93

Mercedes quebra jejum em
Interlagos e Cirino toma a
liderança do campeonato
Chegou ao fim o jejum de
vitórias da Mercedes-Benz no
circuito de Interlagos pela
Copa Truck. Com uma pilotagem impecável, Wellington
Cirino levou a marca das três
pontas a seu primeiro triunfo
no autódromo paulistano na
primeira prova da segunda rodada dupla da temporada, disputada neste domingo.

Porém, não foi o suficiente para parar Paulo Salustiano, que faturou a segunda
bateria e se tornou o maior
vencedor da história do Templo, com quatro conquistas,
e ampliou o número de conquistas da Volkswagen em
São Paulo para seis em uma
etapa extremamente movimentada.
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Seleção masculina
vence Polônia e é campeã
da Liga das Nações

Granado (51) não deu chances aos adversários

EURO

Tarde

sessão em alta, passou a cair ainda durante a manhã e operou com
valorização perto do fim das negociações.
Na sexta-feira, o Ibovespa
caiu 1,74% e o dólar subiu 0,67%
após o anúncio da segunda fase da
reforma tributária. Na avaliação
dos investidores a tributação de
dividendos e a mudança na alíquota de diversas aplicações, privilegiando os investimentos de curto
prazo, podem reduzir o investimento no mercado financeiro.
Em contrapartida, o recorde
em dois índices do mercado
norte-americano, o Nasdaq (das
empresas de tecnologia) e o
S&P 500 (das empresas industriais), e a queda nos rendimentos dos títulos públicos nos Estados Unidos impulsionaram o
mercado financeiro. A queda
nas taxas dos títulos do Tesouro norte-americano favorece
países emergentes, como o Brasil. (Agencia Brasil)

Esporte

O brasileiro Felipe Fraga correu no IMSA no último final de
semana nas 6 Horas de Watkins
Glen e conquistou a vitória da categoria LMP3 com a equipe Riley
Motorsports. Após largar na sexta
colocação, o piloto tocantinense
triunfou pela segunda vez em duas
corridas na temporada 2021 do
campeonato norte-americano.
“Tivemos duas corridas com
protótipos no ano aqui no IMSA e
vencemos nas duas, com direito à
disputa até a última volta. Página 6

Manhã

Num dia de oscilações no
mercado financeiro, o dólar teve
pequena queda e a bolsa encerrou
com pequena alta. Apesar de os
investidores analisarem o impacto da proposta de reforma tributária, apresentada na sexta-feira
(25), o dia favorável no mercado
internacional contribuiu para consolidar os ganhos da bolsa e o recuo da moeda norte-americana.
O dólar comercial encerrou
a segunda-feira (28) vendido a R$
4,928, com queda de 0,19%. A
cotação iniciou o dia em alta,
chegando a R$ 4,97 pouco após
a abertura das negociações, mas
recuou durante a tarde até encerrar próxima da mínima do dia.
A divisa acumula queda de
5,68% em junho. No ano, o recuo é um pouco menor: 5,03%.
No mercado de ações, o dia
foi de ganhos, após um início tenso. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 127.419, com alta de
0,17%. O indicador começou a

Foto/ Divulgação

Relatório da Organização
das Nações Unidas (ONU), divulgado na segunda-feira (28),
que analisou a justiça racial
após o assassinato do norteamericano George Floyd em
2020, apela a todas as nações
para que ponham fim à “impunidade” das forças de segurança que violam os direitos humanos dos negros. A chefe dos
Direitos Humanos da ONU
pede, no documento, que todo
o mundo colabore para ajudar
a acabar com a discriminação,
a violência e o racismo sistêmico contra os afrodescendentes e que façam “as pazes”.
Desenvolvido após o assassinato de George Floyd por
um policial norte-americano
em Minneapolis, em maio de
2020, o relatório da ONU diz
que a discriminação racial e o
uso de força excessiva pela
polícia estão enraizados nos
Estados Unidos (EUA), na Europa e na América Latina. Michelle Bachelet, a alta comissária da ONU para os Direitos
Humanos, mostra, com o documento, uma visão mais
abrangente dos maus-tratos enfrentados pelos negros ao longo de séculos, principalmente
por causa do comércio transatlântico de escravos, e pede
uma abordagem “transformadora” para os dias de hoje.
A agência da ONU analisou
190 assassinatos de africanos
e afrodescendentes por agentes de autoridade em todo o
mundo e concluiu que os policiais “raramente são responsabilizados” por matar pessoas de
origem africana, principalmente devido a investigações “deficientes” e à falta de vontade
de reconhecer o impacto do
racismo estrutural.
Para Bachelet, o racismo
estrutural cria barreiras ao
acesso das minorias a empregos, à saúde, à habitação, à educação e até à Justiça. Página 3

Com vacinação em massa,
Botucatu reduz casos de
covid-19 em 71%

Foto/MotoE

ONU pede
fim de
impunidade
da violência
policial
contra negros

tada no fim de maio, o estoque da DPF deve encerrar
2021 entre R$ 5,5 trilhões e R$
5,8 trilhões.
A dívida pública mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi)
subiu 1,82%, passando de R$
4,852 trilhões em abril para R$
4,940 trilhões em maio. No mês
passado, o Tesouro emitiu R$
58,3 bilhões em títulos a mais
do que emitiu. Também houve
a apropriação de R$ 29,88 bilhões em juros.
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Capitão Bruninho com o troféu da Liga das Nações
A seleção brasileira masculina de vôlei é campeã da Liga das
Nações. Neste domingo (27.06),
o Brasil venceu, de virada, a Polônia na decisão por 3 sets a 1
(22/25, 25/23, 25/16 e 25/14),
em Rimini, na Itália. O título coroou uma grande campanha do
time verde e amarelo, dono da
melhor performance, com 15 vi-

tórias e duas derrotas. Foi o primeiro título dos brasileiros na
competição.
O oposto Wallace brilhou
na decisão e foi o maior pontuador da final, com 22 pontos.
O atacante ainda foi eleito o
melhor jogador da Liga das
Nações e ficou com o prêmio
de melhor oposto.
Página 6
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Com vacinação em massa, Botucatu
reduz casos de covid-19 em 71%
Blitz encerra festas
clandestinas em São Paulo
Pelo menos 344 pessoas
foram retiradas de uma casa
noturna do bairro do Butantan,
na zona oeste da capital paulista, na madrugada de segundafeira, (28). O local foi interditado pelo Comitê de Blitze, do
Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo, por promover reunião de pessoas que
não estavam cumprindo medidas sanitárias como uso de
máscaras e distanciamento social. O proprietário da casa noturna foi autuado pela infração.
No Bairro da Penha, zona
leste da cidade, outra casa noturna foi flagrada com 300 pessoas nas mesmas condições.
Os agentes da Polícia Civil,
Polícia Militar, Procon, Vigilância Sanitária Estadual e órgãos municipais autuaram o
proprietário, que foi encaminhado para uma delegacia junto com outras duas participan-

tes do evento.
O Comitê de Blitze foi criado pelo governo estadual em
parceria com a prefeitura de
São Paulo para reforçar as fiscalizações e o cumprimento
das medidas restritivas da fase
emergencial e evitar a propagação do novo coronavírus. Integram o comitê agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) pela Prefeitura de
São Paulo. Pelo Governo do
Estado, atuam profissionais da
Vigilância Sanitária, Procon e
das Polícias Civil e Militar.
Para denunciar festas clandestinas e o funcionamento irregular
de serviços não essenciais basta
ligar para o 0800-771-354, acessar o site ou enviar um e-mail para
secretarias@cvs.saude.sp.gov.br,
do Centro de Vigilância Sanitária.
A denúncia pode ser anônima.
(Agência Brasil)
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O município de Botucatu, no
interior paulista, registrou queda de 71,3% nos casos de covid19 em seus moradores seis semanas após iniciar a vacinação
em massa na população. Os dados são de um estudo realizado
com o apoio do Ministério da
Saúde sobre a eficácia da vacina
da AstraZeneca/Oxford, produzida pela Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz) no Brasil.
O início do programa de vacinação em massa ocorreu na
cidade no dia 16 de maio, quando 65 mil moradores foram vacinados em um único dia. Até
o momento, cerca de 77 mil
moradores receberam, pelo
programa, a primeira dose da
vacina, cuja segunda dose é
aplicada após 90 dias. Botuca-

tu tem cerca de 150 mil habitantes, dos quais 106 mil são
maiores de 18 anos.
Além da queda no número de
casos, as internações decorrentes da doença também apresentaram queda na cidade: 46% a
menos. “As vacinas são doses de
esperança para a população brasileira. A diminuição dos casos com
a primeira dose já mostra bons re-

sultados do estudo em Botucatu,
que serve de base para o resto do
país”, destacou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
O estudo também investiga a
eficácia da vacina contra as variantes da cepa original do novo
coronavírus. No entanto, os resultados completos sobre o estudo ainda não foram divulgados.
(Agência Brasil)

Cidade de SP reserva 14 mil doses
para população em situação de rua
A prefeitura de São Paulo
reservou 14 mil doses da vacina
da Janssen para imunizar a população em situação de rua com
mais de 18 anos que vive na cidade. Essa vacina é aplicada em
dose única.
Segundo a prefeitura, a população em situação de rua cadastrada nos centros de acolhida
já começou a ser vacinada em
fevereiro e 21.754 doses foram
aplicadas até este momento. Agora, o objetivo é imunizar a população que não está cadastrada na
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e
que ainda não se vacinou.
O último censo, feito em

2019 pela prefeitura, apontou
que há 24.344 pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Destas, 11.693 estavam em
acolhidas e 12.651 em logradouros públicos ou na rua.
No último sábado (26), São
Paulo recebeu 114 mil doses do
imunizante da Janssen. Desse
total, 100 mil doses foram distribuídas para as 468 Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) e vão
ser utilizadas na vacinação do
público elegível. Na segundafeira, (28), são vacinadas na cidade de São Paulo pessoas com
46 anos de idade, público estimado em 170.479 moradores.
Nesta terça-feira, (29) serão va-

cinadas pessoas com 45 anos de
idade, mesmo público estimado.
A primeira ou a segunda dose
dos demais imunizantes estão
disponíveis em uma das 468
UBSs, nas AMAs/UBSs Integradas, nos 17 Serviços de
Atenção Especializada (SAEs),
nos 16 mega postos com acesso a pedestres, nos postos volantes, na rede de farmácias
parceiras e nos 20 postos que
operam exclusivamente em sistema drive-thru.
Para se vacinar, a pessoa
precisa apresentar documento
pessoal e comprovante de residência. Se não houver comprovante de residência no

nome da pessoa que irá se vacinar, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde
que apresentado também um
documento que comprove o parentesco ou estado civil, como
Registro Geral, certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável.
A prefeitura pede também
que as pessoas façam antes um
pré-cadastro no site Vacina Já,
que agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação.
Mais informações sobre a
vacinação e postos na cidade de
São Paulo pode ser obtida no site
da prefeitura. (Agência Brasil)

Governo de SP anuncia mais 20 Poupatempos
e chega a 70 novas unidades
O Governador João Doria e
o Vice-Governador Rodrigo
Garcia autorizaram na segundafeira (28) a instalação de mais
20 unidades do Poupatempo em
cidades da Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral. Desde o início do plano de
expansão anunciado em agosto
de 2020, 70 postos foram criados pelo Governo de São Paulo.
“Mais do que dobramos a
expectativa de novos Poupatempos e vamos fazer mais. Esses
novos postos do Poupatempo começam a operar oferecendo mais
de 130 serviços à população. Isso
é a ampliação de um serviço que
é marca registrada no estado de
São Paulo”, disse Doria.
Entre os municípios beneficiados estão Batatais, Cajamar,
Capivari, Ibiúna, Itupeva, Mairiporã, Mirassol, Novo Horizonte, Orlândia, Paraguaçu Paulista, Pederneiras, Pitangueiras,
Poá, Presidente Venceslau, Pro-

missão, São Joaquim da Barra,
Ubatuba, Vargem Grande do Sul,
Várzea Paulista e Vinhedo.
Juntas, as 20 unidades irão
beneficiar mais de 1,3 milhão de
habitantes e realizar 3,3 mil
atendimentos diariamente, com
o padrão de qualidade e eficiência do programa, reconhecido
como o “Melhor Serviço Público de São Paulo”. O investimento do Estado nos projetos será
de R$ 3 milhões.
“Estamos celebrando com o
Poupatempo a boa política em
parceria com as prefeituras. Cada
um destes postos vai ser instalado graças ao apoio das prefeituras, que vão poder incluir os serviços municipais nesses Poupatempos de última geração”, afirmou Rodrigo Garcia, que também
é Secretário de Governo.
Os novos postos compõem
o plano de expansão do governo
paulista, anunciado em agosto de
2020, e que já autorizou outras

50 unidades em diferentes localidades. “Com os anúncios de
hoje, o Poupatempo já está autorizado a chegar em mais 70
cidades, oferecendo comodidade e segurança à população, que
poderá contar com atendimento
de excelência em um só lugar”,
disse André Arruda, Presidente
da Prodesp.
As implantações serão feitas
em parceria com as prefeituras
e contarão com estrutura moderna e tecnológica, por meio do
sistema Balcão Único, em que
atendentes multitarefa são treinados para realizar diversos serviços, incluindo os municipais.
O modelo já foi testado e aprovado pela população nos postos
de Aguaí, Lençóis Paulista, Jales e Salto, escolhidos para o
projeto piloto.
“O novo modelo de Poupatempo é mais enxuto, eficiente
e com grande capilaridade, graças à integração com o Detran.

A grande novidade é a inclusão
dos serviços municipais, aumentando a oferta”, afirmou Neto
Mascellani, Diretor-Presidente
do Detran.SP.
Além dos serviços do
Detran.SP, as novas unidades
também irão oferecer os do Instituto de Identificação (IIRGD),
Ministério Público, da Secretaria Estadual da Educação e das
prefeituras.
Atualmente, cerca de 80%
dos atendimentos do Poupatempo são por meio das plataformas
digitais. Entre os serviços online mais procurados, estão a pesquisa de pontuação, habilitação,
licenciamento, as funcionalidades da vacinação contra a COVID-19, além da emissão do
Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, entre
outros.
Basta
acessar
www.poupatempo.sp.gov.br, o
aplicativo Poupatempo Digital
ou totens de autoatendimento.

Satisfação com merenda escolar na
rede pública aumentou em 2021
A satisfação com alimentação escolar da rede pública aumentou em 22% em abril de
2021 em relação ao mesmo mês
de 2018. Os dados são da fundação Seade obtidos por meio da
Pesquisa de Percepção dos Cidadãos sobre os Serviços Públicos do Estado de São Paulo.

Desde setembro de 2020, durante a pandemia, as escolas continuaram a servir merenda para os
alunos que mais precisam. Neste
período foram servidas mais de 7
milhões de refeições por mês.
Na Escola Estadual República do Paraguay, na Capital, a
merendeira Celina Critéria dos

Santos, que atua há mais de 6
anos na profissão, acredita que
a melhora na satisfação seja por
conta do tipo de alimento que é
comprado. “Quando eu comecei
a trabalhar vinha muita coisa enlatada, hoje em dia temos produtos in natura. A carne e até mesmo o macarrão, vemos que são

de outra qualidade”, explicou.
Para a aluna do 4º ano da unidade, Lígia Vargas Herstoviti, a
melhor refeição da escola é a
básica: arroz com carne moída.
Ela destaca que é muito saborosa. “A comida é muito gostosa e
até melhor que na minha casa”,
confessou.

Governo de SP anuncia chegada
de 1 milhão de doses da vacina
do Butantan na terça-feira
O Governador João Doria
anunciou no sábado (26) que São
Paulo vai receber uma carga
com 1 milhão de doses prontas
da vacina do Butantan nesta terça-feira (29). A remessa com
imunizantes para entrega ao PNI
(Plano Nacional de Imunizações) vai desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, na Grande
São Paulo, às 19h55.
“Na próxima terça-feira, dia
29, vamos receber 1 milhão de
doses prontas da vacina do Butantan. Estamos na luta para vacinarmos todos o mais rápido
possível”, afirmou Doria.
A chegada das vacinas prontas é resultado de um encontro

entre representantes do Governo de São Paulo, Instituto
Butantan e a biofarmacêutica
chinesa Sinovac. No último
dia 22, o Governador Doria se
reuniu no Palácio dos Bandeirantes com o Secretário de
Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, o Diretor do Butantan, Dimas Covas, e o VicePresidente Mundial da Sinovac,
Weining Meng.
Durante a reunião, Doria solicitou à parceira internacional
do Butantan no desenvolvimento do imunizante o envio de vacinas contra a COVID-19 prontas para uso, ao mesmo tempo
em que faz as remessas do IFA

(Ingrediente Farmacêutico Ativo) para produção de doses na
fábrica do Butantan. O pedido
foi prontamente atendido por
Meng.
“Vamos dar apoio total ao
Butantan e também ao Estado de
São Paulo. O que o Governador
precisar, a gente vai dar todo o
suporte”, afirmou Meng em resposta a Doria. A chegada de vacinas prontas dá mais agilidade
à campanha de vacinação não
apenas em São Paulo, mas em
todo o Brasil.
Isso porque a produção em
São Paulo envolve processos de
envase, rotulagem, embalagem e
um rigoroso controle de quali-

dade antes do fornecimento das
vacinas ao Ministério da Saúde.
O prazo entre a chegada de IFA
(Ingrediente Farmacêutico Ativo) e a entrega das vacinas produzidas no Butantan gira em torno de 15 a 20 dias.
O Governo de São Paulo e o
Butantan dão sequência às tratativas com a Sinovac para que
mais doses prontas para aplicação cheguem ao país nas próximas semanas. A meta estadual é que toda a população adulta dos 645 municípios paulistas esteja vacinada com ao menos uma dose de imunizantes
contra o coronavírus até o dia
15 de setembro.

Lembre sempre de lavar as mãos

Jornal O DIA SP
TERÇA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2021

Economia

PÁGINA 3

Dívida Pública Federal sobe 1,82%
em maio e vai para R$ 5,17 trilhões
Depois de uma queda expressiva em abril, a Dívida Pública
Federal (DPF) voltou a subir em
maio. Segundo números divulgados na segunda-feira (28) pelo
Tesouro Nacional, a DPF passou
de R$ 5,089 trilhões em abril
para R$ 5,171 trilhões em maio,
com alta de 1,61%.
O Tesouro prevê que a DPF
continuará subindo nos próximos meses. Segundo a nova versão do Plano Anual de Financiamento (PAF), apresentada no
fim de maio, o estoque da DPF
deve encerrar 2021 entre R$ 5,5
trilhões e R$ 5,8 trilhões.
A dívida pública mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi)
subiu 1,82%, passando de R$
4,852 trilhões em abril para R$
4,940 trilhões em maio. No mês
passado, o Tesouro emitiu R$
58,3 bilhões em títulos a mais
do que emitiu. Também houve a
apropriação de R$ 29,88 bilhões
em juros. Por meio da apropriação de juros, o governo reconhece, mês a mês, a correção dos
juros que incide sobre os títulos e incorpora o valor ao estoque da dívida pública.
Em maio, o Tesouro emitiu
R$ 156,8 bilhões, acima de R$
150 bilhões pelo nono mês consecutivo. Os resgates somaram
R$ 98,8 bilhões, impulsionados
principalmente pela concentração de vencimentos de títulos
vinculados à inflação. Esses ven-

cimentos contribuíram para segurar temporariamente a alta da
dívida pública.
A dívida pública federal externa (DPFe) caiu 2,64%, passando de R$ 237 bilhões em
abril para R$ 230,75 bilhões em
maio. Além da queda de 3,17%
do dólar no mês passado, houve
o vencimento de R$ 567 milhões de títulos em dólar que
circulavam no mercado internacional.
Colchão
Nos últimos meses, o Tesouro tinha intensificado a emissão
de títulos públicos para recompor o colchão da dívida pública
(reserva financeira usada em
momentos de turbulência ou de
forte concentração de vencimentos). Depois de cair para R$
969,3 bilhões em abril, essa reserva subiu para R$ 1,036 trilhão
em maio.
Atualmente, o colchão cobre
cerca de 9,6 meses de vencimentos da dívida pública. Até o fim
de 2021, está previsto o vencimento de R$ 640,9 bilhões em
títulos federais.
Nos primeiros meses da pandemia da covid-19, o governo
queimou parte desse colchão
para compensar a instabilidade
no mercado financeiro. Em
agosto do ano passado, o Banco
Central teve de repassar ao Tesouro R$ 325 bilhões para aju-

dar a recompor essa reserva. O
restante está sendo feito com o
aumento das emissões.
Em abril, a proposta de
emenda à Constituição (PEC)
emergencial reforçou o colchão
com mais R$ 140 bilhões da desvinculação de fundos públicos.
Composição
Com a concentração de vencimentos de títulos corrigidos
pela inflação, a proporção desses papéis na DPF caiu de
27,69% em abril para 26,95%
em maio. A nova versão do PAF
prevê que a fatia da inflação na
dívida pública encerre o ano
numa faixa entre 26% e 30%.
A proporção de títulos corrigidos pela Taxa Selic (juros
básicos da economia) na DPF
ficou estável, caindo levemente,
de 35,5% para 35,39%. O PAF
prevê que o indicador feche
2021 entre 33% e 37%. O aumento da demanda por esses papéis após as recentes elevações
da Selic pelo Banco Central ajudou a elevar a proporção.
A fatia de títulos prefixados
(corrigidos com antecedência)
também subiu, passando de
31,9% para 32,95%. Composto
por antigos títulos da dívida interna corrigidos em dólar e pela
dívida externa, o peso do câmbio na dívida pública caiu de
4,91% para 4,7%. Os dois tipos
de indexadores estão dentro dos

limites estabelecidos pelo PAF
para o fim de 2021, entre 31% e
35% para os prefixados e entre
3% e 7% para o câmbio.
Detentores
As instituições financeiras
seguem como principais detentores da Dívida Pública Federal
interna, com 30% de participação no estoque. Os fundos de
investimento, com 23,9%, e os
fundos de pensão, com 23,2%,
aparecem em seguida na lista de
detentores da dívida.
Após a retirada de recursos
de investidores internacionais
do Brasil, decorrente da crise
econômica, a participação dos
não residentes (estrangeiros)
continua se recuperando, atingindo 9,9% em maio. Mesmo
assim, o percentual está inferior ao observado antes da pandemia da covid-19. Os demais grupos somam 13,1% de participação, segundo os dados apurados
no mês.
Por meio da dívida pública,
o governo pega dinheiro emprestado dos investidores para honrar compromissos financeiros.
Em troca, compromete-se a devolver os recursos depois de alguns anos, com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic (juros básicos da economia),
a inflação, o dólar ou ser prefixada (definida com antecedência). (Agencia Brasil)

Taxas de juros recuam em maio,
diz Banco Central
A taxa média de juros paga
pelas famílias no crédito livre
caiu em maio para 39,9% ao
ano. O número apresenta uma
queda de 1,2 ponto percentual no
mês, segundo as estatísticas
monetárias e de crédito de maio,
divulgadas na segunda-feira (28)
pelo Banco Central. Na comparação com maio de 2020, o declínio da taxa é de 3,8 pontos
percentuais.
Segundo o BC, esse recuo
nos juros foi influenciado pelo
crédito pessoal, que teve queda
de 5,3 pontos percentuais na taxa
(83% ao ano). O rotativo do cartão de crédito chegou a 329,6%
ao ano, com recuo de 6,5 pontos percentuais.
A taxa de juros do cheque
especial caiu 2,2 pontos percen-

tuais para 122,1% ao ano.
Os juros do crédito direcionado para as famílias chegou a
6,7% ao ano, em maio, estável
em relação a abril.
No caso das empresas, a taxa
de juros do crédito livre chegou
a 14,6%, com queda de 0,1 ponto percentual em relação a abril.
No caso do crédito direcionado,
a taxa para as empresas ficou em
7,6% ao ano, com recuo de 0,8
ponto percentual no mês.
O crédito livre é aquele em
que os bancos têm autonomia
para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas
de juros cobradas dos clientes. Já
o crédito direcionado tem regras
definidas pelo governo, e é destinado, basicamente, aos setores
habitacional, rural, de infraestru-

tura e ao microcrédito.
Saldo
Em maio, o saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) alcançou R$ 4,2 trilhões, o que configura aumento de 1,2% no mês,
“com crescimento tanto na carteira de pessoas jurídicas (saldo
de R$ 1,8 trilhão, expansão de
0,7%) quanto na de pessoas físicas (R$ 2,4 trilhões, 1,7%)”,
informa o BC.
De acordo com o BC, em 12
meses, o crescimento da carteira total (saldo de operações de
crédito) acelerou de 15,1%, em
abril, para 16,1%, em maio. No
caso de pessoas físicas, observou-se uma variação de 14,5%
para 16,5% nas operações de

crédito, enquanto a de pessoas
jurídicas permaneceu em desaceleração, de 16,0% para 15,7%.
Inadimplência
A inadimplência (situação
em que o atraso para o pagamento da dívida supera 90 dias) total
no SFN registrada no mês é
2,3% (variação de 0,1 ponto percentual), distribuída entre os
segmentos de pessoas jurídicas
(alta de 0,2 ponto percentual) e
pessoas físicas (0,1 ponto percentual).
No caso crédito livre, a
inadimplência das pessoas físicas chegou a 4,1% (aumento de
0,1 ponto percentual na comparação com abril) e das empresas,
1,7%, estável em relação a abril.
(Agencia Brasil)

Previsão do mercado financeiro para
crescimento do PIB sobe para 5,05%
As instituições financeiras
consultadas pelo Banco Central (BC) elevaram a projeção
para o crescimento da economia brasileira este ano de 5%
para 5,05%.
Para o próximo ano, a expectativa para Produto Interno
Bruto (PIB) - a soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país - é de crescimento de
2,11%, ante a previsão da semana passada de 2,10%. Em
2023 e 2024, o mercado financeiro projeta expansão do PIB
em 2,5%.
As estimativas estão no bo-

letim Focus de segunda-feira
(28), pesquisa divulgada semanalmente, em Brasília, pelo BC,
com a projeção para os principais indicadores econômicos.
Inflação
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) deste ano subiu de
5,90% para 5,97%.
A estimativa para 2021
supera o limite superior da
meta de inflação que deve
ser perseguida pelo BC. O
centro da meta, definida pelo

Conselho Monetário Nacional, é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima
ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o
superior de 5,25%.
Para 2022, a estimativa de
inflação permanece em 3,78%.
Tanto para 2023 como para
2024 a previsão para o índice é
de 3,25%.
Taxa de juros
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa
como principal instrumento a

taxa básica de juros, a Selic, fixada atualmente em 4,25% ao
ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).
Para o mercado financeiro,
a expectativa é de que a Selic
encerre 2021 em 6,5% ao ano
e permaneça neste patamar
nos anos seguintes: 2022,
2023 e 2024.
Câmbio
A expectativa para a cotação
do dólar segue em R$ 5,10. Para
o fim de 2022, a previsão é de
que a moeda americana fique em
R$ 5,20. (Agencia Brasil)

Confiança de empresários da indústria
cresceu em 29 de 30 setores
O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei)
cresceu em 29 dos 30 setores
industriais avaliados pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). A única queda ocorreu em
Outros equipamentos de transporte (-1,1 ponto), que, mesmo
assim, continua acima da linha de
corte de 50 pontos.
De acordo com o levantamento divulgado na segunda-feira, (28) pela CNI, os setores com

as maiores altas de confiança
foram: Máquinas e materiais elétricos (7,9 pontos); Móveis (6,6
pontos); e Produtos de madeira
(6,4 pontos). Os setores menos
confiantes são Serviços especializados para a construção (55,8),
Obras de infraestrutura (57), Produtos de limpeza, Perfumaria e
Higiene pessoal (57), Calçados
e suas partes (57,3) e outros equipamentos de transporte (57,6).
O Icei varia de 0 a 100 pon-

tos. Valores acima de 50 pontos
indicam confiança do empresário e quanto mais acima de 50
pontos, maior e mais disseminada é a confiança. Valores abaixo
de 50 pontos indicam falta de
confiança do empresário e quanto mais abaixo de 50 pontos,
maior e mais disseminada é a
falta de confiança.
“Essa consolidação de uma
confiança mais alta, disseminada por toda a indústria, é impor-

tante, pois aponta para um segundo semestre positivo. Empresários confiantes tendem a produzir, contratar e investir mais”,
explica o gerente de Análise
Econômica, Marcelo Azevedo.
Foram pesquisadas em todo
o país 2.397 empresas, sendo
943 de pequeno porte, 870 de
médio porte e 584 de grande
porte. O período de coleta foi de
1º a 14 de junho de 2021.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

ONU pede fim de
impunidade da violência
policial contra negros
Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado na segunda-feira (28), que analisou a justiça racial após o
assassinato do norte-americano George Floyd em 2020, apela a
todas as nações para que ponham fim à “impunidade” das forças
de segurança que violam os direitos humanos dos negros. A chefe dos Direitos Humanos da ONU pede, no documento, que todo
o mundo colabore para ajudar a acabar com a discriminação, a
violência e o racismo sistêmico contra os afrodescendentes e
que façam “as pazes”.
Desenvolvido após o assassinato de George Floyd por um
policial norte-americano em Minneapolis, em maio de 2020, o
relatório da ONU diz que a discriminação racial e o uso de força
excessiva pela polícia estão enraizados nos Estados Unidos
(EUA), na Europa e na América Latina. Michelle Bachelet, a alta
comissária da ONU para os Direitos Humanos, mostra, com o
documento, uma visão mais abrangente dos maus-tratos enfrentados pelos negros ao longo de séculos, principalmente por causa do comércio transatlântico de escravos, e pede uma abordagem “transformadora” para os dias de hoje.
A agência da ONU analisou 190 assassinatos de africanos e
afrodescendentes por agentes de autoridade em todo o mundo e
concluiu que os policiais “raramente são responsabilizados” por
matar pessoas de origem africana, principalmente devido a investigações “deficientes” e à falta de vontade de reconhecer o
impacto do racismo estrutural.
Para Bachelet, o racismo estrutural cria barreiras ao acesso
das minorias a empregos, à saúde, à habitação, à educação e até à
Justiça.
“Estou pedindo a todos os Estados que parem de negar e comecem a desmantelar o racismo, para acabar com a impunidade
e construir confiança, para ouvir as vozes dos afrodescendentes
e para confrontar legados do passado e compensá-los”, escreveu
a alta comissária no relatório.
Essas compensações, acrescentou, “não devem ser apenas
equiparadas a indenizações financeiras”, mas devem incluir a restituição, a reabilitação, o reconhecimento de injustiças, os pedidos de desculpas, a memorialização, as reformas educacionais e
“garantias” de que tais práticas não se repetirão.
Além do caso polémico de Floyd, são citados mais seis casos no relatório, como o de Kevin Clarke que morreu após ser
detido por policiais em Londres, em 2018. À época, o juiz considerou que Clarke, que já em 2002 tinha sido diagnosticado com
esquizofrenia paranoica, concluiu que o uso inadequado de forças pela polícia levou à sua morte.
Os casos restantes citados incluem um adolescente afro-brasileiro, de 14 anos, morto a tiros numa operação policial antidrogas em São Paulo, em maio de 2020, e um francês de origem
maliana, de 24 anos, que morreu sob custódia policial em julho
de 2016.
A agência da ONU para os Direitos Humanos foi incumbida,
em junho de 2020, de redigir um relatório aprofundado sobre o
racismo sistêmico contra africanos e afrodescendentes. Aproveitando a análise intensa sobre racismo em todo o mundo e o
impacto nos afrodescendentes, como nos casos de assassinatos
de negros desarmados nos Estados Unidos, o relatório analisou
violações dos direitos humanos, respostas dos governos a protestos pacíficos antirracismo e responsabilização e compensação das vítimas.
“Há hoje uma oportunidade importante para alcançar um ponto
de inflexão para a igualdade racial e a justiça”, diz o relatório,
que apela aos países para que acelerem ações a fim de acabar
com a injustiça racial, a pôr fim à impunidade nas violações de
direitos pela polícia, a garantir que os afrodescendentes e aqueles que falam contra o racismo sejam ouvidos e que os “erros do
passado” sejam enfrentados por meio de responsabilização e
compensação.
“O racismo e a discriminação racial contra africanos e afrodescendentes estão frequentemente enraizados em políticas e
práticas baseadas na degradação do status dos indivíduos na sociedade”, acrescenta o relatório.
Segundo a investigação, que vem sendo feita desde o ano passado, o problema prevalece mais em países com legado de escravatura, de comércio transatlântico de africanos escravizados
ou de colonialismo, o que resultou na fixação de grandes comunidades de descendentes de africanos.
“O racismo sistêmico precisa de resposta sistêmica. É preciso haver uma abordagem abrangente, em vez de fragmentada, para
desmantelar sistemas enraizados durante séculos de discriminação e violência. Precisamos de uma abordagem transformadora
que aborde as áreas interconectadas que impulsionam o racismo e
levam a tragédias constantes, totalmente evitáveis, como a morte
de George Floyd”, argumentou Michelle Bachelet.
Durante a análise dos casos de mortes sob custódia policial
em diferentes países, o relatório identificou “semelhanças impressionantes” e padrões - incluindo os obstáculos que as famílias enfrentam para ter acesso à Justiça. O relatório observa que os dados
disponíveis mostram “um quadro alarmante de impactos desproporcionais e discriminatórios em todo o sistema sobre os afrodescendentes quando abordados pelas autoridades policiais e com
o sistema de Justiça criminal em alguns Estados”.
Muitas famílias “sentiram-se continuamente traídas pelo sistema”, citam “uma profunda falta de confiança” e, “muitas vezes,
recai sobre as vítimas e os familiares lutar pela responsabilização sem o apoio adequado”.
“Várias famílias me descreveram a agonia que enfrentaram
ao lutar pela verdade, a Justiça e a compensação, e a angustiante
presunção de que os seus entes queridos de alguma forma ‘mereciam’”, disse Bachelet. “É desanimador que o sistema não esteja preparado para os apoiar. Isso tem de mudar”.
Investigações, processos, julgamentos e decisões judiciais
muitas vezes deixam de considerar o papel que a discriminação
racial, os estereótipos e o preconceito institucional podem ter
nas mortes sob custódia, acrescenta o relatório.
Com a investigação, o objetivo do relatório é transformar
essas abordagens numa resposta mais sistêmica por parte dos
governos para lidar com o racismo, e não apenas nos Estados
Unidos. Casos semelhantes são denunciados também em cerca
de 60 países, incluindo a Bélgica, o Brasil, Reino Unido, Canadá, a Colômbia e França, entre outros.
“Não conseguimos encontrar um único exemplo de um Estado que tenha considerado totalmente o passado ou explicado de
forma abrangente os impactos na vida dos afrodescendentes hoje”,
escreveu Mona Rishmawi, que lidera uma unidade contra a discriminação na ONU. “A nossa mensagem, portanto, é que essa
situação é insustentável”. (Agencia Brasil)
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Pandemia ainda
provoca impactos no
mercado de trabalho,
diz Ipea
A melhora da atividade econômica e o crescimento da população ocupada não foram suficientes para reduzir o impacto provocado pela pandemia da covid-19 no mercado de trabalho, que segue com alta no desemprego, subocupação e desalento. A avaliação faz parte da análise do desempenho recente do mercado de
trabalho e perspectivas para 2021 apresentado, na segunda-feira
(28), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), em março, o estudo mostra
que a taxa de desocupação ficou em 15,1%, o que representa 2,3
pontos percentuais acima do resultado do mesmo período do ano
anterior. O crescimento do contingente de desalentados também
indica que o mercado de trabalho não se recuperou. Nos últimos
12 meses, o número de pessoas com idade de trabalhar que estavam fora da força de trabalho por conta do desalento avançou de
4,8 milhões para quase 6 milhões, uma alta de 25%.
Desemprego
Segundo a pesquisadora do Grupo de Conjuntura do Ipea e
autora do estudo, Maria Andréia Lameiras, os níveis de desemprego ainda estão ruins porque a cada dia que passa, mais gente volta
para o mercado de trabalho para procurar emprego, o que não
ocorria no período inicial da pandemia.
“Muita gente deixou de procurar emprego por medo de contágio, porque sabia que a situação econômica estava muito ruim e a
probabilidade de conseguir um emprego era muito pequena e porque existiu o auxílio emergencial que, bem ou mal, deu segurança
ao trabalhador de ficar em casa se protegendo e ter algum meio de
subsistência”, informou em entrevista à Agência Brasil.
A movimentação da economia que apresentou sinais de melhora no primeiro trimestre de 2021, o avanço da vacinação e o
valor menor do auxílio emergencial, segundo Maria Andréia, estão
fazendo as pessoas procurarem mais o mercado de trabalho o que
vai continuar impactando o nível de desemprego.
“Todas as pessoas que ficaram desempregadas na pandemia e,
também têm chegado para este contingente, as pessoas que estavam inativas e sem procurar emprego. Quando chega ao mercado
de trabalho sem uma colocação é considerado um desempregado
e, por isso, o contingente de desempregados continua crescendo
e vai continua crescendo, porque o movimento de retorno só tende a crescer nos próximos meses”, afirmou.
Informalidade
O estudo indica ainda que a recuperação da ocupação vem
ocorrendo de maneira mais intensa entre os empregados sem carteira e os trabalhadores por conta própria, que integram os segmentos informais do mercado de trabalho. O contingente de trabalhadores sem carteira e por conta própria registraram recuos menos expressivos no primeiro trimestre de 2021 com retrações de
12,1% e de 1,3% respectivamente, do que no trimestre móvel encerrado em agosto de 2020, quando os recuos foram de 25,8% e de
11,6%. Para a pesquisadora, a melhora da recuperação da ocupação pelos informais já era esperada.
“Porque primeiro foi o segmento mais afetado pela pandemia
que foi o de serviços e de comércio. Segundo porque a gente já
tinha visto que a pandemia causou menos estrago no setor formal.
O emprego com carteira acabou sendo um pouco mais preservado
durante a pandemia, porque é o trabalho com melhor qualificação,
o trabalhador consegue fazer home office, então, foi de fato mais
preservado. O informal foi mais atingido e é compreensível que, na
retomada, acabe liderando”, comentou.
A pesquisadora destacou que, embora apresentasse sinais de
recuperação no período de pré-pandemia, a situação do mercado
de trabalho não era excepcional.
“Vem a pandemia e piora ainda mais, sendo que a gente já
estava partindo de um ponto que não era excepcionalmente bom.
Só que, quando a gente olha a foto do último trimestre, há indícios
de melhora, porque a gente está vendo que a ocupação que caiu
fortemente no segundo semestre, ela já começa a melhorar, claro
que quando compara com o número de ocupados de um ano atrás
a gente ainda está com taxa de negativa, mas quando olha a margem essa taxa negativa está cada vez menor”, disse.
Mais atingidos
A análise mostrou ainda que, no primeiro trimestre de 2021, se
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HSI - Hemisfério Sul Investimentos Ltda
CNPJ 03.539.353/0001-52
Demonstração Financeiras - (Em milhares de reais)
Balanço Patrimonial períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019
Ativo
31/12/2020
31/12/2019 Passivo e patrimônio líquido
31/12/2020
31/12/2019
Circulante
3.916
14.304 Circulante
3.037
2.689
Caixa e equivalentes de caixa
634
133 Fornecedores
809
602
Contas a receber de terceiros
327
8.304 Impostos e contribuições
1.137
1.146
Outras contas a receber
1.018
4.970 Provisões fiscais e trabalhistas
964
813
Impostos a recuperar
1.492
494 Dividendos
127
127
Despesas antecipadas
445
402 Patrimônio líquido
3.594
14.760
Capital social
3.203
3.203
Não Circulante
Reserva Legal
27
27
Imobilizado
2.714
3.145 Reserva de Lucros
382
10.230
Adiantamento para futuro aumento de capital
3.900
1.300
Lucros (prejuízos) acumulados
(3.919)
Total do ativo
6.630
17.449 Total do passivo e patrimônio líquido
6.630
17.449
HSI - Hemisfério Sul Investimentos Ltda
Ronoaldo Figueredo Delgado
Rafael Mazzini Coelho Teixeira - CPF: 075.214.847-89
Contador - CRC: 1SP 257949/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Companhia Usina Tecpar

CNPJ nº 03.669.906/0001-91
Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2020 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
Notas
2020
2019
Notas
2020
2019
Ativo / Ativo circulante
45.457 22.814 Receita líquida
4.682
9.462
Caixa e equivalentes de caixa
8
192
1.757 Custo do Produto Vendido
4 (30.425) (33.513)
Contas a receber
9
21
1.714 Prejuízo bruto
(25.743) (24.051)
Estoques
10 44.375 13.953 Despesas gerais e administrativas
5 (17.050) (18.660)
Adiantamento a fornecedores
11
839
5.018 Outras receitas e (despesas) operacionais
1.361
611
Outros ativos
30
372 Prejuízo operacional
(41.432) (42.100)
Ativo não circulante
129.823 101.173 2ESULTADOlNANCEIRO
6
Impostos a recuperar
12 12.283 11.902 $ESPESASlNANCEIRAS
(111)
(199)
Depósitos Judiciais
14
849
663 2ECEITASlNANCEIRAS
159
106
13.132 12.565 Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro
(41.384) (42.193)
Imobilizado
13 129.363 101.065 Prejuízo do exercício
(41.384) (42.193)
Intangível
13
460
108
Demonstração do Resultado Abrangente
2020
2019
Total do ativo
188.412 136.552
(41.384) (42.193)
Passivo / Passivo circulante
9.486
7.325 Prejuízo do exercício
(41.384) (42.193)
Fornecedores
9
8.839
370 Total do resultado abrangente
Obrigações Tributárias
16
586
6.955
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Adiantamento de clientes
61
Capital
Prejuízos Total Patrimônio
Passivo não circulante
114.432 30.674
social acumulados
Líquido
Adiantamento para futuro
398.127
(295.892)
102.235
aumento de capital - AFAC
17 112.498 22.604 Saldo em 31/12/2018
(42.193)
(42.193)
Provisão para contingência
14
1.934
745 Prejuízo do exercício
45.836
Total do patrimônio líquido
64.494 105.878 Aumento de Capital AFAC 45.836
443.963
(338.085)
105.878
Total do passivo e patrimônio líquido
188.412 136.552 Saldo em 31/12/2019
Prejuízo do exercício
(41.384)
(41.384)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Saldo em 31/12/2020
443.963
(379.469)
64.494
1. Contexto operacional: A Companhia Usina Tecpar (“Sociedade” de Briquete, que consome maior volume de matéria prima.
ou “Tecpar”) é uma sociedade anônima de capital fechado 6. Despesas gerais e administrativas
2020 2019
controlada pela Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S.A.,
Despesas administrativas
com sede em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Brasil.
Depreciação e Amortização
(7.325) (5.125)
A Sociedade tem por objeto a construção e operação de usina de
Serviço Prestados por Terceiros
(441) (956)
produção de ferro-gusa, de acordo com licença de tecnologia,
Viagens e Estadias
- (281)
patentes e demais direitos de propriedade intelectual relacionados
Despesas de Aluguel (ii)
(1.233) (2.085)
com o processo de auto redução de metais denominado “Tecnored”,
Manutenção (i)
(3.304) (7.885)
detido por sua controladora, bem como a comercialização do ferro
Seguros
(53)
produzido na usina. A Sociedade, através de sua controladora
Fretes e Carretos
(552)
(78)
Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S.A., encontra-se atualmente
Uniformes
(112)
em fase de testes de comprovação da tecnologia “Tecnored” em sua
Locação de Máquinas
(541)
usina piloto localizada em Pindamonhangaba/ SP. A comprovação
Material para teste
(499)
da tecnologia em escala industrial por meio do cumprimento das
Outras Despesas
(3.043) (2.197)
METAS DE ElCI¾NCIA DA USINA PILOTO PERMITIR¶ QUE A 3OCIEDADE
Total
(17.050) (18.660)
obtenha receitas futuras pelo recebimento de royalties e pela (i) Em 2019 ocorreram diversas manutenções na planta para
implantação e desenvolvimento de novas usinas para a produção de produção de ferro-gusa e início de produção de Briquete. Já em
ferro-gusa utilizando a tecnologia “Tecnored”. A Sociedade incorreu 2020 não tivemos produção de ferro-gusa , reduzindo custo com
NOPREJUÁZODE2NOEXERCÁCIOlNDOEMEPOSSUI manutenção. (ii) Foi criado novo centro de custo para a locação de
prejuízos acumulados de R$ 379.469. A Tecnored Desenvolvimento máquinas em 2020 na operação, para serem utilizados na operação
Tecnológico S.A., sua controladora, por meio de seus acionistas, se de Briquetes em 2020. Em 2019 a operação foi predominante
responsabiliza pelos aportes de capital e investimentos necessários produção de ferro-gusa.
para manutenção das atividades operacionais de suas investidas, 2ESULTADOlNANCEIRO
2020 2019
que inclui a Sociedade, por meio de acordo de investimentos $ESPESASlNANCEIRAS
(111) (199)
lRMADO EM DEZEMBRO DE  ! 3OCIEDADE ATUA COM O OBJETIVO Juros e atualização monetária
(38)
(73)
de atender às necessidades das operações de negócio da sua
Descontos Concedidos
(39) (103)
controladora indireta, Vale S.A. Neste contexto, a Sociedade é
IOF
(26)
(15)
capaz de liquidar seus passivos no curso normal das operações,
Tarifas Bancarias
(8)
(8)
não havendo dúvida sobre a sua continuidade operacional. 2ECEITASlNANCEIRAS
159
106
 "ASE DE PREPARA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS A  2ECEITADEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
3
Declaração de conformidade: !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS DA Juros e descontos
156
106
3OCIEDADE hDEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRASv  FORAM PREPARADAS DE 2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
48
(93)
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do 8. Caixa e equivalentes de caixa
2020 2019
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo
Caixa e bancos
1 1.738
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
191
19
RELEVANTES PRÆPRIAS DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS  E APENAS Total
192 1.757
essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa,
às utilizadas na gestão da Administração da Sociedade. b) DEPÆSITOS LÁQUIDOS E IMEDIATAMENTE RESGAT¶VEIS  APLICA¼ÊES lBase de apresentação: !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS FORAM NANCEIRAS EM INVESTIMENTO COM RISCO INSIGNIlCANTE DE ALTERA¼»O
preparadas com base no custo histórico. Os eventos subsequentes DEVALOR/SALDODEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASEMDEDEZEMBRODE
foram avaliados até 10/05/2021, data em que a emissão das REFERE SEAAPLICA¼ÊESEM#ERTIlCADOSDE$EPÆSITOS"ANC¶RIOS
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFOIAPROVADAPELA$IRETORIA!PREPARA¼»O (CDB) no montante de R$ 191 (em 2019 a Sociedade possuía, R$
DASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREQUEROUSODECERTASESTIMATIVAS EM#$" !SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASS»OPRONTAMENTECONVERSÁcontábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte VEISEMCAIXA SENDOINDEXADAS¹TAXADOSCERTIlCADOSDEDEPÆSITO
da administração da Sociedade no processo de aplicação das suas interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de 9. Contas a receber
Contas a receber Fornecedores
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as quais as e fornecedores
2020 2019 2020 2019
PREMISSASEESTIMATIVASS»OSIGNIlCATIVASPARAASDEMONSTRA¼ÊES Terceiros
21 1.714 8.839 370
lNANCEIRAS3. Pandemia de Coronavírus: A pandemia de COVID-19
21 1.714 8.839 370
Total
se desenvolveu rapidamente em 2020, com relatos de várias 10. Estoques
2020 2019
fatalidades decorrentes da COVID-19, incluindo os locais das
Matéria Prima (i)
32.817 11.820
principais operações da Sociedade. A Administração da Sociedade
Produtos Intermediários
14.758 1.541
segue acompanhando a evolução do cenário da pandemia e
Máquinas
Equipaavaliando os possíveis impactos nos resultados operacionais,
13.
Imobilizado
Instae
Equipamentos
de Moveis e
ECONÇMICOSElNANCEIROSFUTUROSDA3OCIEDADE!3OCIEDADETOMOU
lações mentos Informática Utens
várias medidas para monitorar e prevenir os efeitos da COVID-19, e Intangível
79 70.807
(9)
302
incluindo medidas de saúde e segurança para os seus empregados, Saldo em 31/12/2018
como distanciamento social e trabalho remoto, e ações para Adições
(528)
garantir o fornecimento de materiais essenciais para o processo Baixas
(24) (6.705)
(13)
(62)
de produção da Sociedade. No exercício de 2020, a Sociedade não Depreciação e amortização
5.153 29.369
16
SOFREUINTERRUP¼ÊESOUREDU¼ÊESSIGNIlCATIVASDESUASATIVIDADES Transferências
Total
5.208
92.943
(22)
256
operacionais em função da COVID-19 e não vislumbra, nesse
5.491 163.131
324
744
MOMENTO  IMPACTOS SIGNIlCATIVOS EM SUA OPERA¼»O QUE POSSAM Custo
(283) (70.188)
(346)
(488)
REmETIREMSEUSRESULTADOSECONÇMICOSElNANCEIROSFUTUROS#ASOA Depreciação acumulada
5.207 92.943
(22)
257
pandemia se prolongue ou aumente a intensidade nas regiões onde Saldo em 31/12/2019
A 3OCIEDADE OPERA  AS CONDI¼ÊES lNANCEIRAS DA 3OCIEDADE OU OS Adições
Baixas
6
resultados das operações futuras podem ser impactadas.
(6)
(62)
4. Receita líquida
2020 2019 Depreciações e amortização (22) (6.705)
Transferências
2.018
4.253
317
114
Receita Bruta
17.471 14.287
Total
7.203 90.491
295
309
Deduções da Receita Bruta
7.495 166.027
641
859
Devoluções de vendas (i)
(9.879)
(48) Custo
(292) (75.536)
(345)
(549)
COFINS sobre vendas
(1.321) (1.035) Depreciação Acumulada
7.203 90.491
295
309
ICMS sobre vendas
(2.413) (2.850) Saldo em 31/12/2020
ICMS sobre devolução
1.187
- A depreciação é apresentada no resultado do exercício líquida de
IPI sobre vendas
(77) (667) créditos de impostos de PIS e COFINS no montante de R$ 7.325
(286) (225) em 2020. 14. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida
Pis sobre vendas
Receita Líquida
4.682 9.462 em ações trabalhistas em andamento na esfera administrativa e
(i) Este grande volume de devolução ocorreu devido há diversas judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas ações são
NOTASlSCAISDEVENDASEMITIDASCONTRAA6ALE POR½MAEMPRESA estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião
não havia recebido as notas e nem os materiais que estavam de consultores legais. Passivos contingentes consistem em causas
parados em um terminal ferroviário, gerando assim uma discutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa
divergência no balancete da Vale e de sua controlada Tecpar. Foi DEPERDA½CLASSIlCADACOMOPOSSÁVEL ASQUAISORECONHECIMENTO
decidido entre ambas empresas que o material seria recusado pela de provisão não é considerado necessário pela Sociedade, baseado
nos consultores legais. Correlacionados às provisões e passivos
6ALEEA4ECPARCORRIGIRIAAOPERA¼»OlSCALCOMOARMAZENAGEM
5. Custo do Produto Vendido
2020 2019 contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar depósitos juCombustível
(560) (7.138) diciais para garantir potenciais pagamentos de contingências, cujo
Matéria Prima
(9.207) (3.414) montante é de R$ 849 em 2020 (R$ 663 em 2019), cuja natureza é
Gases Industriais
(1.372) (4.035) trabalhista. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente
Mão de Obra
(624) (6.207) e registrados no ativo não circulante da Sociedade até que aconteça
Energia Elétrica
(764) (2.483) a decisão judicial de resgate destes depósitos por uma das partes
Gastos gerais de fabricação
(7.405) (2.754) envolvidas.
Provisões para
Passivos
Material de apoio produção (i)
(3,192) (5.276)
processos
continDepósitos
Depreciação
(7.302) (2.206)
judiciais
gentes
judiciais
Total
(30.425) (33.513)
2020
2019 2020 2019 2020 2019
(i) Material de apoio na produção na campanha de briquete
em 2019. Cabe ressaltar que as variações nas rubricas de Processos
trabalhistas
1.934
745 186 500 849 663
combustível e matéria prima nos exercícios de 2020 e 2019 são
1.934
745 186 500 849 663
substancialmente devido à mudança nos produtos produzidos, já Total
que em 2019 o foco foi a produção de ferro-gusa, que consome mais 15. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2020 o capital
produtos energéticos (combustível) e em 2020 o foco foi a produção social é de R$ 443.963 correspondendo a 1.105.200.113 ações ordi-

Casa de Saúde Santa Rita S/A.

CNPJ/MF nº 60.882.289/0001-41 – NIRE 35.300.059.361
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 08 de outubro de 2020
Data, Hora e Local: 08/10/2020, 14h00, sede social. Publicações Legais: a) Aviso aos Acionistas: Não publicado conforme
Lei das S/A. b) Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal O Dia em 18,19,22/09/2020. c) Relatório da
administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras do exercício findo 31/12/2019: Diário Oficial do Estado
de São Paulo e jornal O Dia, em 17/04/2020. Quorum: 76,516025% do capital social. Mesa: Dr. Cristiano Diogo de Faria,
Presidente e Dr. Sérgio Eduardo Marcon Filho, Secretário. Deliberações: A) Aprovado, pelo voto de 99,765074% dos
acionistas presentes: Relatório da administração, balanço patrimonial, demonstrações financeiras e notas explicativas do
exercício findo 31/12/2019. Abstenções: administradores legalmente impedidos. Votos contrários: Cora Mesquita Branco
e Cora Mesquita Branco Ferreira. Ratificado integralmente atos praticados pelos administradores. B) Por unanimidade
dos presentes, não distribuir dividendos. C) Eleita para 2020/2022 com votos de 99,771347% a Diretoria: 1) Diretor Presidente: Carlos Eduardo Lichtenberger, RG. 5.210.365 e CPF. 010.864.538-08. 2) Diretor Financeiro: Ricardo Carvalhaes
Machado, RG. 37.890.589-2 e CPF. 568.754.957-91. 3) Diretor Administrativo Operacional: Walter Massaru Yoshimoto,
RG. 3.213.095-6 e CPF. 505.505.008-04. 4) Diretor: Alexandre Vieira Lascala, RG. 19.284.887 e CPF. 165.867.258-52. 5)
Diretor: Sérgio Stanicia, RG.4.238.191 e CPF. 014.308.878-50. 6) Diretora: Cidalia de Melo Rebuglio, RG. 11.566.920-6
e CPF. 301.422.887-72. 7) Diretor: Aurelio Augusto Bellini, RG. 6.611.404 e CPF.014.740.878-41. Votos contrário: Cora
Mesquita Branco e Cora Mesquita Branco Ferreira. (Anexo 1) D) Aprovada com 99,771347% dos acionistas, com voto
contrário de Cora Mesquita Branco e Cora Mesquita Branco Ferreira, (Anexo 1) manutenção da remuneração da diretoria
para 2020: Diretor Presidente e Diretor Financeiro 119 salários mínimos, cada um. Diretor Administrativo Operacional 55
salários mínimos e demais Diretores 43 salários mínimos cada um. Encerramento: Lavrada, lida, aprovada, assinada no
inteiro teor para registro na Jucesp e posterior publicação. São Paulo, 08/10/2020. Mesa: Dr. Cristiano Diogo de Faria e
Dr. Sérgio Eduardo Marcon Filho. Acionistas: Luis Veras Lobo, Pedro Abib Junior, José Slikta Filho, Sérgio Stanicia, Walter
Masaru Yoshimoto, Ricardo Carvalhaes Machado, Carlos Eduardo Lichtenberger, Monimed Equipamentos Ltda., Monica de
Azevedo Sodré: todos através Dr. Sérgio Eduardo Marcon Filho. Cora Mesquita Branco e Cora Mesquita Branco Ferreira: ambas
através Dr. Luiz Eduardo Monteiro Lucas de Lima. Certidão da Jucesp: nº 474.013/20-0 em sessão de 09/11/2020.
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Demonstração do Resultado-Períodos Findos 31/12/2020 e 31/01/2019
31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida
23.550
40.090
Custos dos serviços prestados
(986)
(2.307)
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
(7.491)
(8.064)
Despesas com pessoal
(16.206)
(13.971)
Depreciações e amortizações
(930)
(423)
Despesas tributárias
(407)
(373)
Outras receitas e despesas operacionais
(11.522)
(488)
Lucro ou (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro
(13.993)
14.465
Resultado financeiro
Receitas financeiras
259
116
Despesas financeiras
(33)
(69)
Lucro ou (prejuízo) antes do IR e da CS
(13.766)
14.512
Imposto de renda e contribuição social
(4.664)
Lucro ou (prejuízo) líquido do período
(13.766)
9.848

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Notas 2020 2019
Prejuízo do Exercício
(41.384) (42.193)
Ajustes:
Depreciação e amortização
13 7.325 7.331
Baixa de imobilizado
13
6 1.112
Provisão para perda de estoque
10
271
Variações de ativos e passivos:
Contas a receber
9 1.693 (982)
Estoque
10 (30.422) 6.415
Adiantamento a Fornecedor
11 4.179 (4.109)
Tributos a recuperar
12 (381) (5.283)
Fornecedores
8.469 (5.859)
Obrigações Tributárias
16 (6.369) 4.683
Processos judiciais
14 1.179 (825)
Outros ativos e passivos
226 (885)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (55.479) (40.324)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de Bens para imobilizado e
intangível
13 (35.982) (4.099)
Caixa líquido utilizado atividades de investimento (35.982) (4.099)
&LUXODE#AIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Adiantamento para futuro
aumento de capital - AFAC
17 89.894 46.117
Caixa líquido proveniente
DASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
89.894 46.117
Aumento (redução) líquido de Caixa
e Equivalentes de Caixa
(1.565) 1.694
1.757
63
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOlNALDOEXERCÁCIO
192 1.757
Produtos Acabados
- 2.813
Outros Estoques
1.146 2.125
Redução ao valor recuperável
de estoque de consumo
(4.346) (4.346)
44.375 13.953
Total
(i) Houve uma variação considerável em matéria prima e produtos intermediários, devido a demanda de produção do ano de 2020, principalmente de Briquete, que consome maior volume de matéria prima.
11. Adiantamento a fornecedores
2020 2019
Adiantamento a fornecedores
839 5.018
Os saldos referem-se a gastos com segurança, meio ambiente e segurança da informação. Fornecedores de grande porte que requerem
adiantamento para início dos trabalhos, visto que a Tecpar não tem
contratos anteriores com esses fornecedores. 12. Tributos a recuperar: Refere-se a créditos tributários originados nas prestações de
serviços e compras de insumos.
2020 2019
Impostos sobre Produto Industrializado
(“IPI”) a recuperar
57 134
Impostos sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (“ICMS”) a recuperar
10.464 10.700
Pis e COFINS a recuperar
6.503 10.087
Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) a recuperar
24
24
Imposto de renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) a recuperar
84
84
Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (“CSLL”) a recuperar
12
13
Provisão para perda impostos e
contribuições federais brasileiras (i)
(4.861) (9.140)
Total
12.283 11.902
12.283 11.902
Não Circulante
Total
12.283 11.902
(i) Refere-se a créditos tributários originados na aquisição de matéria-prima destinada ao início do processo produtivo. No ano de 2014
a Sociedade realizou a provisão para perdas de créditos tributários
acumulados até aquele ano. Também estabeleceu e iniciou um plano para realização dos referidos créditos tributários, o qual prevê,
entre outras ações, a compensação dos tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil, no caso, PIS, COFINS e Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, com outros tributos também administrados
por essa autarquia. No que diz respeito aos créditos acumulados de
)#-3 AADMINISTRA¼»OINICIOUOPROCESSODEIDENTIlCA¼»ODASATIvidades necessárias para utilização desses créditos nas suas operações ou de transferência desses créditos a terceiros. O período de
realização desses créditos dependerá da aprovação das autoridades fazendárias e, com base no cronograma de implementação das
A¼ÊES OCR½DITOTRIBUT¶RIOFOICLASSIlCADONOATIVON»OCIRCULANTE
A administração analisou a recuperabilidade desses impostos com
base nas projeções de vendas futuras das próximas campanhas, e
CONSTITUIUPROVIS»OPARAAJUSTAROSCR½DITOSlSCAISDEDIFÁCILREALIZAção ao seu valor recuperável. Entenda-se por campanha todo estudo
realizado para que a operação da Sociedade extraia o máximo de
resultado em seu processo produtivo.
BenfeitoInstru- ImobiliFerrarias em mentos e zado em IntanVeículos mentas
imóveis aparelhos
curso gível Total
17
10
2.019
49 31.731 511 105.517
3.807 292 4.099
- (584) (1.112)
(3)
(3)
(402)
(8)
- (111) (7.331)
29
3
- (34.570)
14
36
1.620
41
968 109 101.173
74
63
4.161
116
968 865 175.938
(60)
(27)
(2.541)
(75)
- (757) (74.765)
14
36
1.620
41
969 108 101.173
- 35.518 464 35.982
6
(4)
(36)
(369)
(9)
- (112) (7.325)
5
581
- (7.288)
10
5
1.832
32 29.186 460 129.824
74
68
4.742
116 29.186 1.329 210.537
(64)
(63)
(2.911)
(84)
- (869) (80.715)
10
5
1.832
32 29.186 460 129.824
nárias nominativas escrituradas, sendo ações nominais, totalmente
integralizadas e sem valor nominal. b) Prejuízos acumulados: Em
2020, a Sociedade apresentou prejuízo, elevando o total de prejuízos
acumulados.
16. Obrigações Tributárias
2020 2019
Impostos sobre Produto Industrializado (“IPI”) a recolher - 200
Impostos sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (“ICMS”) a recolher
- 4.467
Pis e COFINS a recolher
82 1.991
Imposto sobre serviço retido (“ISS”) a recolher
160 144
INSS retido a recolher
280 151
Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) a recolher
14
2
Contribuição social retida na fonte (“CSRF”) a recolher
54
Total
586 6.955
A variação do saldo deve-se substancialmente à utilização de créditos de ICMS e PIS e COFINS em 2020.17. Partes Relacionadas
a. Operações com partes relacionadas
2020 2019
Saldo no início do exercício
22.604 22.323
Capitalização de adiantamento para
futuro aumento de capital
- (45.836)
Adiantamento para futuro aumento de capital
89.894 46.117
3ALDONOlNALDOEXERCÁCIO
112.498 22.604
b. Remuneração do pessoal chave da administração: A remuneração dos administradores da Sociedade foi paga integralmente pelo
acionista Vale. Não há remuneração baseada em ações da própria
Sociedade e incentivos de longo prazo.

18. Instrumentos Financeiros

Custo amortizado
2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa
192 1.757
Depósitos Judiciais
849
663
4OTALDOSATIVOSlNANCEIROS
1.041 2.420
Fornecedores
8.839
370
Adiantamento para futuro
112.498 22.604
aumento de capital - AFAC
4OTALDEPASSIVOSlNANCEIROS
121.337 22.974
19. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional e moeda de apresentação: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASS»O
mensuradas utilizando o real (“BRL” ou “R$”), que é a moeda do
principal ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“moeda
funcional”). As operações em outras moedas são convertidas para
a moeda funcional utilizando a taxa de câmbio vigente na data
das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da
CONVERS»OPELATAXADEC·MBIODOlMDOPERÁODOS»ORECONHECIDOS
NORESULTADOCOMODESPESAOURECEITAlNANCEIRAES»OGERADOSPRINcipalmente devido operações realizadas com o mercado externo em
dólares norte-americanos (“US$”). b) Imobilizado: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção,
líquido da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor
recuperável acumulada, quando necessária. O custo histórico inclui
os gastos diretamente atribuíveis a aquisição dos itens. O custo
HISTÆRICO TAMB½M INCLUI OS CUSTOS DE lNANCIAMENTO RELACIONADOS
COMAAQUISI¼»ODEATIVOSQUALIlC¶VEIS/SATIVOSIMOBILIZADOSS»O
depreciados pelo método linear, com base na vida útil estimada, a
partir da data em que os ativos estão disponíveis para serem utilizados no uso pretendido. As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Vida útil: Móveis e utensílios: 5 a 24 anos; Ferramentas: 10 a 13
anos; Forno e Briquetagem: 10 a 20 anos; Benfeitorias: 10 anos;
Instalações: 10 anos; Computadores e periféricos: 5 a 10 anos; Veiculos: 10 anos; Outros Equipamentos: 4 a 17 anos. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício social e
ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção de
áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, serviços de montagens, entre outros, são registrados no ativo
imobilizado e depreciados durante o período de benefícios desta
manutenção até a próxima parada. c) Reconhecimento da receita
- A Sociedade adotou a partir de 01/01/2018, o CPC 47 - Receita de
contratos com clientes. O CPC 47 estabelece um novo conceito para
o reconhecimento de receita, substituindo o CPC 30 Receita, o CPC
17 Contratos de Construção e as interpretações relacionadas. O CPC
47 estabeleceu um modelo de cinco etapas para o reconhecimento
de receita de contratos com clientes. Como a transferência de riscos
e benefícios geralmente coincide com a transferência de controle
dos produtos, o momento do reconhecimento da receita de venda de
commodities não foi impactado pela adoção dessa nova norma. d)
)NSTRUMENTOSlNANCEIROS!3OCIEDADECLASSIlCAOSATIVOSlNANceiros com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento
DOS ATIVOS E NAS CARACTERÁSTICAS DOS mUXOS DE CAIXA CONTRATUAIS
DESSESATIVOS/SATIVOSlNANCEIROSS»OMENSURADOSAOVALORJUSTO
por meio do resultado (“FVTPL”) a menos que certas condições que
permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes (“FVOCI”) ou pelo custo amortizado
sejam atendidas. Sendo que na data base destas demonstrações
lNANCEIRAS A 3OCIEDADE SOMENTE POSSUI INSTRUMENTOS lNANCEIROS
CLASSIlCADOSCOMOCUSTOAMORTIZADO/SPASSIVOSlNANCEIROSS»O
RECONHECIDOS INICIALMENTE AO VALOR JUSTO E CLASSIlCADOS COMO
subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atualizados
pelo método da taxa de juros efetivos. e) Processos judiciais: Uma
provisão é reconhecida no momento em que a obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores jurídicos
que serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder
ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida da obrigação
é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo
COMAEVOLU¼»ODOPROCESSOJUDICIALOUENCARGOSlNANCEIROSINCORridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais
considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou
baixada quando a obrigação for liquidada. 20. Uso de estimativas e julgamentos: ! PREPARA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS
requer o uso de certas estimativas e julgamentos contábeis críticos
por parte da Administração da Sociedade. Essas estimativas são
baseadas no melhor conhecimento existente em cada exercício.
Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão
das estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estiMADOS!SESTIMATIVASEPRESSUPOSTOSSIGNIlCATIVOSUTILIZADOSPELA
3OCIEDADENAPREPARA¼»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEST»O
assim apresentadas: a) Processos judiciais: Por sua natureza, os
processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos
futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência
ou não de tais eventos não depende da atuação da Sociedade e
incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e
JULGAMENTOSSIGNIlCATIVOSDA!DMINISTRA¼»OQUANTOAOSPOTENCIAIS
resultados dos eventos futuros. b) Redução ao valor recuperável
de estoque de consumo: Os estoques estão registrados pelo menor
valor entre custo e valor realizável líquido. Os custos de produção
COMPREENDEMCUSTOSlXOSEVARI¶VEIS DIRETAEINDIRETAMENTEATRIbuídos a produção. Os custos são agregados aos itens em estoque
com base no custo médio ponderado. Na data de apresentação das
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS OVALORREALIZ¶VELLÁQUIDODOSESTOQUES
é avaliado, e uma provisão para perda com estoque obsoleto ou de
baixa movimentação pode ser reconhecida. As baixas e reversões
são reconhecidas como “Custo dos produtos vendidos e serviços
prestados”. 21. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e
capital: !3OCIEDADEMONITORAASPREVISÊESDEmUXODECAIXAPARA
ASSEGURARALIQUIDEZDECURTOPRAZOEPOSSIBILITARMAIORElCI¾NCIADA
gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de capital que assegure a
continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) Gestão de risco
de crédito: Exposição da Sociedade ao risco de crédito decorre de
RECEBÁVEISEMTRANSA¼ÊESCOMERCIAISEINVESTIMENTOSlNANCEIROS/
processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para
avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o
risco da Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de
CR½DITODERECEBÁVEIS !3OCIEDADEATRIBUIUMACLASSIlCA¼»ODERISco de crédito interna para cada contraparte utilizando sua própria
metodologia quantitativa de análise de risco de crédito, baseada
EM PRE¼OS DE MERCADO E INFORMA¼ÊES lNANCEIRAS DA CONTRAPARTE 
bem como informações qualitativas sobre o histórico de relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco de crédito de investimentos
lNANCEIROS  0ARA GERENCIAR A EXPOSI¼»O DE CR½DITO ORIGINADA POR
APLICA¼ÊESlNANCEIRAS A3OCIEDADECONTROLAADIVERSIlCA¼»ODESUA
carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez
das diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.
c) Gestão de risco de mercado: A Sociedade está exposta a diVERSOSFATORESDERISCODEMERCADOQUEPODEMIMPACTARSEUmUXO
de caixa. Considerando a natureza dos negócios e operações da
Sociedade, os principais fatores de risco de mercado aos quais a
Sociedade está exposta são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa
de juros e risco de preços de produtos e insumos. A avaliação do
potencial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco e
suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o processo
de tomada de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco.
Ludmila Lopes Nascimento Brasil - Diretora
Dimas Bahiense Moreira - Diretor
Responsáveis Técnicos:
João Antunes Alencar - Contador - CRC-1SP184571/O-3,
Nirlene Aparecida Arruda - Coordenadora de Controladoria

Cemapart Participações S.A.

CNPJ nº 05.078.945/0001-40
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 - Em reais (R$)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações de Resultado
31/12/2020 31/12/2019
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 Receita bruta de serviços
Circulante
2.643.763 2.664.785 Receita de serviços, líquida
Disponível
86
85 Receita bruta de vendas
Créditos a Receber
2.643.677
2.664.701 Receita de venda de produtos, líquida
Não Circulante
54.114.272 66.213.141 Receita de venda de produtos e serviços, líquida
Clientes
503
503 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
(-) Provisão para Créditos
Lucro bruto
de Liquidação Duvidosa
(503)
(503) Despesas/outras receitas operacionais (12.102.092) 3.071.885
Investimentos
54.114.272 66.213.141 Administrativas
(3.225)
(3.225)
Total do ativo
56.758.034 68.877.926 Tributárias
(758)
Passivo, patrimônio líquido
31/12/2020 31/12/2019 Receitas financeiras
2
Circulante
2.643.677 2.664.701 Despesas financeiras
(60)
Lucros a Pagar
2.643.677
2.664.701 Outras receitas operacionais
(12.098.869)
3.075.928
Não Circulante
3.225
- Lucro (Prejuízo) operacional
(12.102.092) 3.071.885
Controladas e Coligadas
3.225
- Receitas (despesas) não operacionais líquidas
Patrimônio líquido
54.111.133 66.213.225 Lucro (Prejuízo) antes do IR e CS
(12.102.092) 3.071.885
Capital social
50.884.622 50.884.622 Imposto de renda
Outras Reservas
3.226.511 15.328.603 Contribuição social
Total do passivo, patrimônio líquido
56.758.034 68.877.926 Lucro (Prejuízo) do exercício
(12.102.092) 3.071.885
Demonstrações das mutações
Capital realizado
Reservas
Lucros/
Total
do patrimônio líquido
Capital social
Capital a Capital social Ágio na emissão Reservas (Prejuízos) Patrimonio
subscrito integralizar integralizado
de ações de Lucros acumulados
Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018
50.884.622
50.884.622
- 13.651.135
- 64.535.757
Resultado do Exercício
3.071.885 3.071.885
Retenção de Lucros
- 1.677.468 (1.677.468)
Distribuição de Lucros
- (1.394.417) (1.394.417)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
50.884.622
50.884.622
- 15.328.603
- 66.213.225
Resultado do Exercício
- (12.102.092) (12.102.092)
Retenção de Lucros
Distribuição de Lucros
Absorção de Prejuizo
- (12.102.092) 12.102.092
Saldos em 31 de dezembro de 2020
50.884.622
50.884.622
- 3.226.511
- 54.111.133
Franciane Leme Silotto - CPF: 273.394.868-79
Robson Coelho da Silva - 1SP218155/O-3
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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
CONSULTORIAE INVESTIMENTOS LTDACNPJ 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 369.290.62855 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.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0002622-17.2021.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).ALEXANDRE
BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cláudio Roberto Briquet Bighetti, RG 5.636.256, CPF
625.797.388-00, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. 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 EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 48.344,08 (dezembro/2020), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0068938-77.2019.8.26.0100. A MM.
Juíza de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Priscilla Bittar Neves
Netto, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Ricardo Spíndola Carvalheira, RG 38.505.848-2, CPF 406.273.26787, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença movida por Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda, na qual foi realizado o bloqueio da quantia de R$ 1.507,52, em conta(s)
bancária(s) de sua titularidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após do decurso do prazo do presente
edital, comprove a impenhorabilidade da referida quantia (art. 854, § 3º, do CPC), podendo, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar impugnação (art. 525, §11, do CPC), após o que, sem manifestação, referida
quantia será levantada pelo credor. Em caso de revelia, será nomeador curador especial (Art. 257, IV, do
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2021.

Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2021

C.N.P.J./M.F. 66.727.132/0001-28
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Submetemos à sua apreciação as demonstrações financeiras, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. A DIRETORIA.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO - (Em milhares de reais)
ATIVO
Não Circulante
Créditos com pessoas ligadas
Depósitos judiciais

2020
4.202
4.197
5

Ativo permanente
Investimentos
Imobilizado

534.379
534.378
1

Total do Ativo

538.581

2019 PASSIVO
4.316 Circulante
4.311 Fornecedores
5 Obrigações fiscais
Outras obrigações
Não circulante
538.345 Débitos com pessoas ligadas
538.344 Outras obrigações
1 Provisão para passivo a descoberto em controlada
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros
542.661 Total do Passivo

2020
81
5
50
26
10.985
4.728
266
5.991
527.515
50.608
476.907
538.581

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO - (Em milhares de reais)
Lucros (Prejuízos)
Capital social
Reserva legal Reserva de lucros
acumulados
50.608
5.005
461.234
Em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
15.386
Transferência para reserva de lucros
15.386
(15.386)
(161)
Dividendos
Em 31 de dezembro de 2019
50.608
5.005
476.459
Lucro líquido do exercício
(4.557)
Transferência de reservas legais
(5.005)
5.005
(4.557)
4.557
Transferência de prejuízos
50.608
476.907
Em 31 de dezembro de 2020

2019
85
9
50
26
10.504
4.727
266
5.511
532.072
50.608
5.005
476.459
542.661

Total
516.847
15.386
(161)
532.072
(4.557)
527.515

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto o aluguel de e variações monetárias incorridos. 4. Sociedades investidas: A Sociedade
imóveis próprios e a participação em outras sociedades como sócia ou não efetuou o registro da equivalência patrimonial a partir de 2010, sobre
acionista. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As presentes a investida JHSF Participações S.A., referente aos dividendos e juros
demonstrações contábeis e financeiras foram aprovadas pela Diretoria da sobre o capital próprio distribuídos, tendo em vista a cessão, para seus
Companhia. As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas acionistas, dos direitos econômicos sobre os lucros, dividendos e juros
em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e estão sendo sobre o capital próprio, conforme a Ata da Assembleia Geral Extraordinária
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, firmada em 01/12/2009. 5. Capital subscrito e integralizado: O capital
inclusive as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09. social totalmente integralizado monta R$ 50.608.001,70 representado por
3. Principais práticas contábeis: Os ativos e passivos são classificados 5.308.430 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 6. Reserva
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra de lucros: A reserva legal é constituída mediante apropriação de 5% do
nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não lucro líquido do exercício. A reserva para retenção de lucro corresponde ao
circulantes. O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios lucro remanescente, após a destinação para reserva legal e da proposta
e considera os rendimentos, os encargos e as variações monetárias a de distribuição de dividendos. 7. Política de distribuição de dividendos:
índices oficiais, incidentes sobre ativos e passivos. Do resultado é deduzida Aos acionistas é garantido o direito de receber, em cada exercício, a
a parcela atribuível de imposto de renda e contribuição social. No estoque título de dividendos, um percentual mínimo obrigatório de 25% sobre o
de imóveis incluem-se os custos acumulados com a construção ou lucro do exercício, deduzidas as importâncias destinadas no exercício, à
aquisição de imóveis prontos. Estão demonstrados pelo valor de custo e constituição de reserva legal e à parcela do lucro não realizado, decorrente
não ultrapassam os seus respectivos valores de mercado ou de realização. do método da equivalência patrimonial das investidas. 8. Imposto de renda
Os demais ativos são apresentados aos valores de realização, incluindo, e contribuição social: Conforme facultado pela legislação tributária, a
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos e a Sociedade optou pelo regime de lucro real anual. A base de cálculo do
provisão para perdas. O Imobilizado é demonstrado ao custo, sendo que a imposto de renda é o resultado positivo do período compreendido entre
depreciação é calculada pelo método linear, às taxas usuais de mercado. janeiro a dezembro de 2020. O imposto de renda é computado sobre o
Os Passivos circulantes estão demonstrados por valores conhecidos ou lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos lucros que excederem a R$ 20 mil no mês, enquanto a contribuição social

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
2020
2019
Despesas gerais e administrativas
(115)
(117)
Outras receitas operacionais
3
Resultado de equivalência patrimonial
(4.445)
15.503
(4.557)
15.386
Lucro / prejuízo antes do resultado financeiro
Dividendos recebidos
(4.557)
15.386
Lucro / prejuízo antes do IR e da CS
(4.557)
15.386
Lucro / prejuízo líquido do exercício
Resultado por ação (em reais)
(0,090)
0,304
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais
Fornecedores
Provisão investida negativa
Caixa gerado (aplicado) nas atividades
operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Créditos com pessoas ligadas
Caixa aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Resultado equivalente patrimonial
Lucros distribuídos
Caixa (aplicado) gerado pelas atividades
de financiamento
Redução do saldo de caixa e equivalentes
de caixa
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final
do exercício
Variação de caixa e equivalentes de caixa

2020
(4.557)
(3)
479
(4.081)

2019
15.386
(4)
15.382

115
115

(3.844)
(3.844)

3.966
-

(11.377)
(161)

3.966

(11.538)

-

-

-

-

-

-

é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável. 9. Instrumentos
financeiros: A Companhia contrata operações financeiras envolvendo
instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que
se destinam a atender suas necessidades operacionais e financeiras.
A administração e gestão desses instrumentos financeiros são realizadas
por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas
de controle, devidamente monitorados pela Administração da Companhia,
visando maximizar a rentabilidade do negócio para o cotista. Os principais
instrumentos financeiros da Companhia estão representados por: a) Caixa
e equivalentes de caixa; e b) Contas a pagar. Esses instrumentos devido
à sua natureza, às condições e aos prazos, têm seus valores contábeis
registrados nos balanços patrimoniais próximos aos valores de mercado.
DIRETORIA
José Auriemo Neto - Diretor-Presidente
Salvador Marotta - Técnico CRC 1-SP 124.433/O-5

F.A. PARTICIPAÇÕES LTDA.
C.N.P.J./M.F. 07.751.436/0001-61
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Quotistas: Submetemos à sua apreciação as demonstrações financeiras, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. A DIRETORIA.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO - (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
ATIVO
2020
2019 PASSIVO
2020
2019
97
160 Circulante
22
15
Circulante
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
38
119 Fornecedores
1
1 (Despesas) e receitas operacionais
Créditos
59
41 Outras obrigações
21
14 Gerais e administrativas
(288) (167)
11
11 Não circulante
2.707
2.139
Não circulante
Resultado de equivalência patrimonial
(2.272) 7.504
Créditos com pessoas ligadas
11
11 Dívidas com pessoas ligadas
2.707
2.139
264.104
266.023 Patrimônio líquido
261.483
264.040 Resultado operacional antes do resultado financeiro (2.560) 7.337
Ativo permanente
2
19
Investimentos
263.747
266.020 Capital social
32.462
32.462 Resultado financeiro
2
19
357
3 Reserva de lucros
229.021
231.578 Receitas financeiras
Imobilizado
(2.558) 7.356
264.212
266.194 Total do Passivo
264.212
266.194 Lucro / prejuízo líquido do exercício
Total do Ativo
Resultado líquido por quota (em reais)
(0,079) 0,227
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO - (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
Capital social
Reserva de lucros Prejuízos / lucros acumulados
Total
(Em milhares de reais)
32.462
224.295
256.757
Em 31 de dezembro de 2018
2020
2019
Lucro do exercício
7.356
7.356 Fluxo de caixa das atividades operacionais
(2.558) 7.356
Dividendos
(73)
(73) Prejuízo do exercício
Depreciação
66
3
7.356
(7.356)
Transferência para reserva de lucros
Em 31 de dezembro de 2019
32.462
231.578
264.040
Equivalência patrimonial
2.273 (7.504)
Prejuízo do exercício
(2.558)
(2.558) Diminuição (aumento) nos ativos operacionais
(2.558)
2.558
Transferência para reserva de lucros
Créditos tributários
16
(4)
32.462
229.021
261.483
Em 31 de dezembro de 2020
Adiantamento a fornecedores
(15)
Créditos com pessoas ligadas
(9)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma mencionado)
Fornecedores
(1)
(1)
4.
Sociedades
investidas:
Os
investimentos
em
sociedades
controladas
e
1. Contexto operacional: A Empresa tem por objeto a administração de
Obrigações fiscais
75
14
bens e negócios próprios e a participação em outras sociedades como sócia coligadas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 5. Capital
Provisão de IRPJ / CSLL
(1)
ou acionista. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As presen- social: O capital social totalmente integralizado monta R$ 32.461.696,00, Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais
(161) (145)
tes demonstrações contábeis e financeiras foram aprovadas pela Diretoria representado por 32.461.696 quotas no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. Fluxo de caixa das atividades de investimento
da Empresa. As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas 6. Reserva de lucros: A destinação da reserva de lucros deverá entrar na Aquisição de imobilizado
(420)
em conformidade com a Lei das Sociedades Ltda., estão sendo apresenta- pauta da próxima reunião dos sócios. 7. Imposto de renda e contribuição Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
(420)
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, inclusive as social: Conforme facultado pela legislação tributaria, a Sociedade optou Fluxo de caixa das atividades de financiamento
alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09. pelo regime de lucro real anual. A base de cálculo do imposto de renda é o
Dívidas com pessoas ligadas
500
(104)
3. Principais práticas contábeis: Os ativos e passivos são classificados resultado positivo do período compreendido entre janeiro a dezembro de
Lucros distribuídos
(73)
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que
2020. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades
ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como
de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem a de financiamento
500
(177)
não circulantes. O resultado é apurado pelo regime de competência de
R$ 20 mil no mês, enquanto a contribuição social é computada pela alíquota Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
(81) (322)
exercícios e considera os rendimentos, os encargos e as variações mo119
441
netárias a índices oficiais, incidentes sobre ativos e passivos. Do resulta- de 9% sobre o lucro tributável. 8. Instrumentos financeiros: A administra- Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
38
119
do é deduzida a parcela atribuível de imposto de renda e contribuição ção e gestão desses instrumentos financeiros são realizadas por meio de Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
(81) (322)
social. Os demais ativos são apresentados aos valores de realização, políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de contro- Variação do caixa e equivalentes de caixa
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias le, devidamente monitorados pela Administração da Empresa, visando
auferidos e a provisão para perdas. O Imobilizado é demonstrado maximizar a rentabilidade de negócio para o cotista. Os principais instruDIRETORIA
ao custo, sendo que a depreciação é calculada pelo método linear, às mentos financeiros da Empresa estão representados por: a) Caixa e equivaAna Fava Auriemo - Administradora
taxas usuais de mercado. Os Passivos circulantes estão demonstrados lentes de caixa; e b) Contas a pagar. Esses instrumentos, devido à sua napor valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, tureza, às condições e aos prazos, têm seus valores contábeis registrados
Salvador Marotta - Técnico CRC 1-SP 124.433/O-5
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. nos balanços patrimoniais próximos aos valores de mercado.

%
 35 !, 3 %,, # F! !F " !#   
8&4))$9:
%;-< ) = 3   ,< ) ) ,+ &<   ) ,&4&U<  >' ) <   =5 ,K3 
V,NI %  <%=$? F#F "" F</&2>(((()KW'2 )K,G
&'*+)K&(+<-)'*+).&*+);&.@&)<1@-)/&)3B
 <$? 6"G!!7< () ( %O)& ) %O) K0 ' *+ =)&0  !"$F$"?  
) O&'&+1)<>)')&%
<(<(')*+
(((/&<(4)$)</&>&0(E)&)(4)()<(&-));-)<
))20)-;)(./&1)'D6)4(71-&4))
)O1<&'1&'.&*+(4)) %.&)>&('(4')<
20)-;+)&4)(')6 "!<X<)%E))%-7 +)(
))><O&0))-<'/&0')&)( ,0()<(.<
>.)(&1)>')  , ,+&<$)')!! !#!FG#G!!

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
LUIZ FABIANO DE FREITAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COORDENADOR DE
ALMOXARIFADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA(08/11/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ ANTONIO DE FREITAS E DE NILDE ROSA DOS SANTOS.
CRISTIANE DE MORAIS DIOTILDES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SUPERVISORADE
VENDAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA(08/01/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOÃO LEITE DIOTILDES E DE MARIA DONDON DE MORAIS DIOTILDES.
FABIO LEITE DE MORAES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM FERNANDÓPOLIS, SP NO DIA(14/09/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE OSCAR LEITE DE MORAES E DE LUIZA MUTARELLI LEITE DE MORAES. NAIANE MILENA
GODOY CALDERARO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS, SP NO DIA (17/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE CARLOS ALBERTO CALDERARO E DE MALISE MYLENA DE GODOY CALDERARO.
DANIEL PAEZ PARRA,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO INDUSTRIAL, NASCIDO
EM BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA - COLÔMBIA NO DIA (20/02/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE RICARDO PAEZ MARTINEZ E DE OLGA MARINA PARRA
BARRERA. VALERIA DUQUE PINEDA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO PROFISSIONALDE
MARKETING, NASCIDA EM MEDELLÍN -ANTIOQUIA - COLÔMBIA NO DIA (03/02/1991), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LILLIANA DUQUE PINEDA.
ENRICO BORTOLUZO CASSIANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SILVIO ANTONIO CASSIANO E DE ANA CRISTINA DE CASTRO
BORTOLUZO CASSIANO. GIULIANA BERSANI CALICE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
MÉDICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA (04/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOÃO CALICE FILHO E DE MARIAANGELA BERSANI CALICE.
TIAGO MICHELE ZIRUOLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO METALURGICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/09/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE PALMIERO MICHELE EMIDIO ZIRUOLO E DE MARIA JOSÉ MICHELE ZIRUOLO. ANA
MARIA PRADO VALLADARES ABRAHÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA
CIVIL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE VANDERLEI FRATINI ABRAHÃO E DE MARIA DE FATIMA DO PRADO
VALLADARES.
ISAQUE BEZERRA DE SANTANA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/04/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE FRANCISCO ASSIS DE SANTANAE DE MARIA ALICE DASILVABEZERRA DE SANTANA. PATRICIA
PIOVESAN, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DESIGNER DE JÓIAS, NASCIDA EM SÃO
GABRIEL, RS NO DIA (25/12/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LEOPOLDO PIOVESAN E DE ZÉLIA PANOSSO PIOVESAN.
RICARDO MARQUES COURY, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO REPRESENTANTE
COMERCIAL, NASCIDO EM UBERLÂNDIA, MG NO DIA (25/01/1962), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANISIO BATISTA COURY E DE GENY MARQUES COURY. VANIA
SERAFIM FAZIO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM
TUPACIGUARA, MG NO DIA (13/10/1965), RESIDENTE E DOMICILIADAEM LAMIRANDA, CA, ESTADOS
UNIDOS, FILHA DE WALDOMIRO ARRUDA E DE ABADIA ARRUDA SERAFIM.
FLÁVIO LUIZ DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO,
NASCIDO EM SANTO ANASTÁCIO, SP NO DIA (07/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS E DE LUIZA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS
SANTOS.JULIANA CAVALCANTE DE ARAUJO, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AUTÔNOMA,
NASCIDA EM RECIFE, PE NO DIA (09/08/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ISAC FERREIRA DE ARAUJO E DE MARIA NEUZA CAVALCANTE DE ARAUJO.
LUCIANO APARECIDO POLVERENTE LOURENÇO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
EMPRESÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(20/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ DE BRIT O BRANCO LOURENÇO E DE MARIA DE LOURDES
POLVERENTE LOURENÇO. LUCIANA SERPA CARVALHO NOGUEIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRA,
PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/12/1986), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUCIANO CARVALHO NOGUEIRA E DE ELIZIANE
SERPA CARVALHO NOGUEIRA.
EVERTON ARAUJO SILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO PREPARADOR DE VEICULOS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/03/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ROBERTO ADRIANO SILVA E DE MARIA APARECIDA LIANDA DAS NEVES ARAUJO.
KELLY FERREIRADIAS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM SÃO PAULO,
SP NO DIA (28/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE EDITE FERREIRA
DIAS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

JHSF PAR S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1053803-11.2019.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia
Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Hyun Seung Lee Um, brasileiro, RG Y0077592, CPF
148.632.998-50, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 57.274,78 (setembro/2018), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados nos anos letivos de 2015 e 2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 02 de junho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095887-92.2017.8.26.0100. O MM. Dr.
Márcio Teixeira Laranjo, Juiz de Direito da 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a NOVA DUQUE MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIREILI - EPP
(CNPJ 19.097.371/0001-61) na pessoa de seu representante legal, ROBERTO LUIZ MIGUEL (CPF
219.761.238-79), que BANCO PAN S/A lhe ajuizou uma AÇÃO DE EXECUÇÃO, visando o recebimento da
quantia de R$ 22.962,94, atualizado até (setembro/2017), do qual deverá ser devidamente atualizado até a data
do efetivo pagamento, referente ao instrumento particular de confissão de dívida – consignado/veículos (Hibrida),
nº 76227, firmado entre as partes em 15/08/2016 e não honrado. Estando os executados em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 03 dias, paguem o débito atualizado,
quando então, a verba honorária que foi fixada em 10% do débito será reduzida pela metade ou em 15 dias
ofereçam embargos ou reconheçam o crédito do banco exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 06
parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra. ADVERTÊNCIA:
Decorrido o prazo supra no silencio, será nomeado curador especial (art.257, inc. IV do NCPC). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
29 e 30/06

Edital de 1º e 2º Praça/Leilão de bens imóveis arrecadados e para intimação dos interessados, expedido nos
autos da Falência deFLASH EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, bem como
para cientificação do terceiro interessado JOSÉ THALES SOLON DE MELLO e sua mulher se casado for.
Processo n° 0537628-02.1996.8.26.0100, A Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias, MM Juiza de Direito da 3ª
Vara de Falencias e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei FAZ
SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos em epigrafe, tendo sido designada a venda
do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que
se encontra e o leilão/Praça será realizado por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 Código de Processo
Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por
meio do portal www.allianceleiloes.com.br. o 1ª leilão terá início no dia 02/08/2021às 12:30 horas e término
dia 05/08/2021 às 12:30 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site
www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª leilão, fica
desde já designado para início da 2ª Praça odia 05/08/2021 às 12:31 horasque se estenderá por no mínimo
vinte dias e se encerrará em27/08/2021, às 12:30 horas. Em primeio leilão deverá o lance ser superior ao
valor da avaliação. Em segundo leilão, se for o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e
condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda
do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até
a data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do
CPC. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela
lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante
todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas condominiais
não pagas nesta ação, além daquelas com a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto
débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do
parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do
preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência
da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com
a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de
arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo,
informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial,
sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar
ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24,
parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de por meio de deposito bancário em nome de Cláudio
Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco, Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não
estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do
arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Descrição do bem: Uma casa e seu respectivo terreno
à Rua Corveta Camacuã, constituido pelo lote nº 6 da quadra nº 20 da planta dos terrenos dela companhia
City, no bairro de “Vila Inah”, no 13º subdistrito Butantã, medindo 13,00m de frene para a referida rua, 35,69m
da frente aos fundos, no lado direito de quem olha da rua para o terreno, 35,11m no lado esquerdo, 13,01m nos
fundos, contendo a área de 460,00m², confinando no lado direito com o lote 5, no lado esquerdo com o lote
7 e nso fundos com os lotes 38 e 39, todos compromissados a terceiros e de propriedade dela Companhia City
(contribuinte nº 101.362.0006-1). Conforme Av.5, Procede-se a presente averbação, à vista da escritura
referida no rgistro seguinte, para constar que no terreno objeto desta matricula, foo edificado UM PRÉDIO
que recebeu o nº 559 da Rua Corveta Camacuã, com a área costruida de 281,70m², conforme prova o
Auto de conclusão nº 22/ARBT/SUOS/94.Avaliação R$ 1.507.400,00 (janeiro 2021), valor que será atualizado
conforme tabela pratica do Tribunal de Justiça de São Paulo. Condições de venda: Nos termos da Lei nº
11.101, de 09/02/2005, combinada com o provimento CSM nº 1625/2009 do TJ/SP. Do Pagamento Parcelado
- Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito
para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br(Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende
o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da
parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução
da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos
ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Ficam todos
aqueles mencionados no presente edital regularmento intimados das designações supra, caso não sejam
lozalizados para as intimações pessoais. O imóvel objeto da alienação está livre de quaisquer ônus e
pessoas apesar de haver uma ação de Reintegração de Posse que se encontra na fase de Cumprimento de
Sentença nº 0019727-43.2017.8.26.0100, e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da devedora,
inclusive as de natureza tributária, derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de
trabalho contra a empresa falida (artigos 60 § unico, e 141, II, da Lei nº 11.101/05). Os casos omissos serão
apreciados e decididos pela autoridade judicial competente. A publicação deste Edital supre eventual insucesso
nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos não consta recurso pendente
de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 17 de junho
de 2021. Maria Rita Rebello Pinho Dias – Juíza de Direito

(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 Certiﬁcados 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 uniﬁcada 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 ﬁm 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 agenteﬁduciario@
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 veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas
não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser
apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano.
São Paulo, 25 de junho de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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 Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 256ª série da 2ª Emissão da VIRGO II COMPANHIA 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 exclusivamente digital conforme disposições da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, através da plataforma uniﬁcada
de comunicação Microsoft Teams (“Teams”), a ser enviado o link para conexão gerado pela Emissora, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizadora”), 2 (duas) horas antes da reunião, a ﬁm de, deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: (i) 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 circulação, 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 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 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 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. Não serão aceitas instruções de voto à distância para
ﬁns de manifestação na presente assembleia. Exemplo de documentos de representação: procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato
social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma do signatário
e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Demais informações e orientações acerca da presente Assembleia encontram-se disponibilizadas no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.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 Certiﬁcados 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 ﬁm de, conforme cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para emissão dos Certiﬁcados
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, veriﬁcado 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 especíﬁcos 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
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
JONATHAS FELIPE FERREIRA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/08/2000, PORTEIRO,
NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE IVANILDO
FERREIRA SILVA E DE MARCIA JULIA FERREIRA SILVA; E AMANDA LAÍS BOU ANNI SILVA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 10/01/2001, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉAILTON PEREIRADA SILVAE DE
MAISA PAULA BOU ANNI SILVA.
MATHEUS DE OLIVEIRAFRANCO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/11/1997, SUPORTE
DE ATENDIMENTO, NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE ANEILTON DIAS FRANCO E DE KATIASHIRLEI PEREIRA DE OLIVEIRA FRANCO; E
DAIANE DE ANDRADE SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 17/02/1990, ASSISTENTE
COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE JOSE ANDRADE DE SOUSA E DE LUCIENE DE ANDRADE SOUSA.
RUY JANIO HONORIO ARAUJO MACENA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/10/1997,
AUXILIAR DE PERECÍVEIS, NATURAL DE TABOÃO DASERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DEALTINOARAUJO MACENAE DE MARLENE HONORIO; EMARIA GABRIELA
SOARES DE SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 07/02/1999, SUPERVISORA DE LOJA,
NATURALDE SÃO ROQUE - SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHADE ROGERIO
CARITA DE SOUZA E DE MARIA GENI SOARES.
ROBSON DE ARAUJO LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 03/07/1987, VENDEDOR,
NATURALDE FAXINAL - PR, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE REGINALDO
DE ARAUJO LIMA E DE MARIA ZILDADACONCEIÇÃO; E TAIRES DOS SANTOS ALVES, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDAAOS 06/04/1991,ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ADIELSON DOS SANTOS
ALVES E DE MARIA DA GLORIA DOS SANTOS ALVES.
JOSINO SIQUEIRA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDOAOS 12/11/1953, LÍDER DE MANUTENÇÃO,
NATURAL DE MARIANA - MG, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ
SEMIÃO SIQUEIRA E DE MARIA ROSALINA SIQUEIRA; E MIRIAM GONÇALVES DE SOUSA,
BRASILEIRA, VIÚVA, NASCIDA AOS 04/03/1979, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE
FRANCISCO BADARÓ - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ADEMAR
GONÇALVES FERREIRA E DE CLEIDE APARECIDA DE SOUSA FERREIRA.
DERECK SILVA MACEDO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 07/03/1993, VIDRACEIRO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DEARMAIS
LEITE DE MACEDO E DE TANIAAPARECIDA GOMES DA SILVA BARBOSA; E TAMIRIS DOS SANTOS
SILVA,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 06/02/1995, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS,
NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHADE ADRIANO
EUGENIO DA SILVA E DE ELOIZAALVES DOS SANTOS.
JOSÉ BISPO DOS SANT OS JÚNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 05/03/1992, PINTOR,
NATURAL DE OLINDINA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ
BISPO DOS SANTOS E DE MARIA DAMIANA SANTOS DOS SANTOS; E CARLA CRISTINA DOS
SANTOS DIAS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 26/07/1999, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHA DE CARLOS
GERALDO DIAS E DE ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.
JOSÉ RICARDO MARTINS LIMA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 31/01/1966, GERENTE
PREDIAL, NATURAL DE OLINDA - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
DURVAL MARTINS LIMA E DE MARIA DO SOCORRO MARTINS LIMA; E MARIA KEYLLA KÁTIA
COUTINHO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 21/10/1991, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NATURAL DE ITABAIANA - PB, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JÚLIO
CESAR COUTINHO E DE MARIA INÊS DASILVA COUTINHO.
PAULO HENRIQUE SOUZA SERAPIÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/10/1994,
OPERADOR DE TELEMARKETING, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ONOFRE GRIGORIO SERAPIÃO E DE SUELI APARECIDA DE SOUZA; E
EVELYN LELIS NOGUEIRA,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 02/12/1994, AUXILIAR TÉCNICA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHADE ALVARO
LUIZ NOGUEIRA E DE PATRICIA LELIS.
LUAN CRISTIAN DOS SANT OS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 14/05/1992, PINTOR DE
CONSTRUÇÃO CIVIL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE MARIA ELISABETE DOS SANTOS; E FLÁVIA CAROLINE DOMICIANO AFONSO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 12/02/1992, DIARISTA, NATURALDE JANDAIA DO SUL - PR,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE AIRTON APARECIDO AFONSO E DE
ROSILENE APARECIDA DOMICIANO.
MICHAEL LOPES DE SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 02/10/1992, REPOSITOR
MERCADORIA, NATURAL DE JUAZEIRO DO NOR TE - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE AGNALDO LOPES DE SOUSAE DEANTONIALOPES SILVA SOUSA; EMONALISA
FÁBIA DOMICIANOAFONSO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 17/02/1995, OPERADORA DE
TELEMARKETING, NATURAL DE JANDAIA DO SUL - PR, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE AIRTON APARECIDO AFONSO E DE ROSILENE APARECIDA DOMICIANO.
JOÃO CARLOS MARTINS DE SÁ, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 26/06/1985,
CORRETOR DE SEGUROS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE EPITACIO MARTINS DE SÁ E DE JUREMAGONÇALVES DOS SANTOS DE SÁ;
E SILVANA ROSA LIMA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 16/09/1983, ASSISTENTE
CONTABIL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHA
DE FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO E DE MADALENA ROSA LIMA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Eric Granado na MotoE vence e
está na disputa pelo título

Eric venceu com maestria
pneu sobe muito, diminuindo a
aderência, então é necessário se
distanciar para refrescar a borracha”, afirmou. Mas o que mais
movimentou o “paddock” durante o final de semana foram os
rumores da ruptura do contrato
entre o piloto e a Casa de Iwata
já no final dessa temporada, um
ano antes do estabelecido.
A notícia tornou-se oficial
nessa segunda-feira, com uma
decisão consensual entre as partes, finalizando uma parceria de

cinco anos. “Depois do GP da
Alemanha, que foi o final de semana mais difícil da nossa parceria, tivemos discussões importantes em Assen e chegamos à
conclusão de que seria do interesse de ambas as partes seguir
caminhos separados no futuro.
Apesar do rompimento estou totalmente focado e tentarei obter
os melhores resultados no restante da temporada”, afirmou
Viñales. Já está quase certo de
que o piloto assine com a Apri-

lia, o único assento disponível
para 2022. Pelos lados da fábrica japonesa, rumores indicam a
contratação de Raul Fernandes,
piloto da KTM na Moto2 que
vem realizando uma excelente
temporada de estreia na categoria, mas com contrato já firmado com a fábrica austríaca e com
um valor de rescisão em torno de
cinco milhões de Euros.
Valentino Rossi que, após as
férias de verão, anunciará sua
decisão de continuar ou não
como piloto na próxima temporada disse que a decisão de Viñales não alterará seu posicionamento sobre a questão. A Equipe
Petronas já anunciou que Rossi
não fará mais parte do time em
2022, mas os acionistas alemães
proprietários da Ducati e o príncipe saudita querem que Valentino
permaneça em atividade na categoria e, se o piloto decidir por continuar, será ao lado de seu irmão
Luca Marini, na própria equipe, a
Aramco VR46. Essa opção parece ser algo improvável de se concretizar já que o piloto afirmou algumas semanas atrás que “É difícil ser chefe de equipe e piloto
ao mesmo tempo”. Aguardemos!

Foto/ Reprodução

Felipe Fraga vence nas 6 Horas de Watkins
Glen no IMSA com a Riley Motorsports

Felipe Fraga
brasileiro Felipe Fraga correu no IMSA no último final de
semana nas 6 Horas de Watkins
Glen e conquistou a vitória da
categoria LMP3 com a equipe
Riley Motorsports. Após largar

na sexta colocação, o piloto tocantinense triunfou pela segunda vez em duas corridas na temporada 2021 do campeonato norte-americano.
“Tivemos duas corridas com

protótipos no ano aqui no IMSA
e vencemos nas duas, com direito à disputa até a última volta. O carro estava ótimo e foi
muito legal levantar mais um
troféu. Muito feliz em começar tão bem a temporada e vamos com tudo para vencer ainda mais neste ano. O carro estava ótimo e foi muito legal levantar mais um troféu”, diz Fraga,
que divide o carro com o americano Gar Robinson.
Piloto oficial de fábrica da
Mercedes, o tocantinense também disputa corridas em 2021
no WEC (Campeonato Mundial de Endurance) e terá seu primeiro desafio oficial com a
AKKA Asp Team nas 24 Horas
de Spa-Francorchamps no final
de julho, corrida que faz parte
do calendário do Intercontinental GT Challenge.
O próximo desafio de Fraga

no IMSA, inclusive, acontece já
no próximo final de semana,
quando a categoria retorna ao
mesmo traçado de Watkins Glen
para mais uma etapa do campeonato nos EUA.
“Estou muito animado para
correr no IMSA mais uma vez e
vamos aproveitar que já estamos
adaptados à pista para buscar um
ritmo de corrida ainda melhor.
Muito obrigado a todos da RIley
Motorsports e ao meu companheiro de equipe Gar Robinson
por todo o empenho, espero conquistar muito mais em 2021”, diz
Fraga, que é o mais jovem campeão da história da Stock Car ao
ter conquistado o título com apenas 21 anos em 2016.
A próxima etapa do IMSA em
Watkins Glen, circuito localizado no estado de Nova Iorque,
acontecerá nos próximos dias 1
e 2 de julho.

A seleção brasileira masculina de vôlei é campeã da Liga das
Nações. Neste domingo (27.06),
o Brasil venceu, de virada, a Polônia na decisão por 3 sets a 1
(22/25, 25/23, 25/16 e 25/14),
em Rimini, na Itália. O título coroou uma grande campanha do
time verde e amarelo, dono da
melhor performance, com 15 vitórias e duas derrotas. Foi o primeiro título dos brasileiros na
competição.
O oposto Wallace brilhou na
decisão e foi o maior pontuador
da final, com 22 pontos. O atacante ainda foi eleito o melhor
jogador da Liga das Nações e ficou com o prêmio de melhor
oposto. Ao final do confronto,
ele comentou sobre a vitória e o
título do Brasil.
“Estou muito feliz. Eu sou
parte de um time e fico feliz de
contribuir e cumprir bem meu
papel nesse grupo. É o nosso primeiro título da Liga Das Nações
o que me deixa ainda mais feliz.
Hoje nós sacamos muito bem e
o nosso passe funcionou mesmo
com o saque forte da Polônia.

Essa foi a chave do sucesso. Nós
também cometemos poucos erros e isso foi muito importante”,
disse Wallace.
Além de Wallace, outros três
brasileiros entraram na seleção da
Liga das Nações. O central Maurício Souza, o ponteiro Leal e o líbero Thales foram eleitos os melhores das suas respectivas posições.
O levantador e capitão Bruninho destacou a força do grupo
brasileiro ao longo de mais de 30
dias na bolha da Liga das Nações,
em Rimini, na Itália.
“É uma sensação incrível.
Esse mês foi difícil, ficamos
mais de 30 dias na bolha, algo
novo para todos nós. Foi uma
competição de alto nível e nosso time mereceu esse título. Nós
temos 18 jogadores e toda a comissão técnica que se dedicam
diariamente por esse time. Espero que os brasileiros estejam orgulhosos de nós. Agora vamos
descansar por três dias e depois
vamos pensar nos Jogos de Tóquio”, analisou Bruninho.
O treinador Renan, que se recupera de uma internação por CO-

Foto/ Divulgação

Seleção masculina vence Polônia
e é campeã da Liga das Nações

Jogadores comemoram titulo
VID-19, fez uma análise da participação do Brasil na competição.
“Foi extremamente merecido. O Brasil fez uma campanha
brilhante e sempre deixamos
muito claro que era um processo de crescimento, que essa
competição faz parte de um processo, mas esse título foi muito
importante porque passamos

grandes provações, principalmente na semifinal e na final,
contra duas grandes seleções, e
serviu para encorpar o time, dar
cada vez mais maturidade. Estamos muito felizes, mas quintafeira recomeçamos com o pé no
chão, visando o grande objetivo,
que são os Jogos de Tóquio”, finalizou Renan.

Mercedes quebra
jejum em Interlagos e
Cirino toma a
liderança do campeonato
Paulo Salustiano venceu a outra corrida, mantendo seu
domínio no circuito paulista, enquanto PP Fernandes
levou as duas provas da Super

Foto/ Rafael Gagliano

Foto/MotoE

Por Járcio Baldi
Um final de semana memorável para Eric Granado na MotoE. O brasileiro fez a pole e realizou uma corrida irretocável, se
impondo com autoridade e maestria para atingir o lugar mais alto
do pódio. Granado agora já é o terceiro na classificação geral, a 17
pontos do líderAlessandro Zaccone e forte candidato ao título.
Na categoria Motogp, Viñales conquistou a pole, mas quem
venceu foi seu companheiro de
equipe Fábio Quartararo, com o
espanhol ficando em segundo.
No pódio, Viñales tinha no rosto
uma expressão de poucos amigos. Na prova anterior, em Sachsenring, Maverick ficou em último e queria uma revanche que só
não foi conquistada porque na
largada caiu para 4º e ficou “preso” atrás da Honda de Nakagami.
Quando conseguiu se desvencilhar do japonês, apesar de um ritmo bastante forte, já era tarde
para alcançar Quartararo. “Fiquei
várias voltas atrás de Nakagami
sem conseguir passá-lo e, nessa
situação, ficando próximo à
moto da frente, a temperatura do

Largada da corrida 1
Chegou ao fim o jejum de
vitórias da Mercedes-Benz no
circuito de Interlagos pela
Copa Truck. Com uma pilotagem impecável, Wellington
Cirino levou a marca das três
pontas a seu primeiro triunfo
no autódromo paulistano na
primeira prova da segunda rodada dupla da temporada, disputada neste domingo.
Porém, não foi o suficiente para parar Paulo Salustiano,
que faturou a segunda bateria e
se tornou o maior vencedor da
história do Templo, com quatro conquistas, e ampliou o número de conquistas da Volkswagen em São Paulo para
seis em uma etapa extremamente movimentada.
Cirino venceu após segurar
com muita autoridade a pressão
de Paulo Salustiano, Roberval
Andrade, Felipe Giaffone e
Beto Monteiro, que formaram
um “trem” e batalharam ferrenhamente. Numa dessas, logo
no começo, Giaffone quase
estampou Salustiano, mas a alta
qualidade dos pilotos garantiu
um belo espetáculo.
Aliás, a prova 1 foi encerrada após um grande susto:
Giuliano Losacco teve o motor estourado, lavou a reta de
óleo e Djalma Pivetta, com o
pé cravado no acelerador, perdeu o controle a mais de 200
km/h com seu Iveco Hi-Way,
acertando o muro duas vezes de
forma leve e ficando atravessado no meio da pista. Por sorte,
todos desviaram.
“Foi um final de semana que
começou há sete dias nos treinos coletivos aqui em Interlagos. A gente acertou o caminhão muito bem. Agradeço a
Deus e aos nossos patrocinadores, que nos permitiram desenvolver o equipamento da
melhor forma, cada vez mais e
etapa a etapa”, comenta Cirino.
A corrida complementar

conseguiu ser tão emocionante quanto a anterior. A começar pela punição ao então líder
(da prova e do campeonato)
André Marques por conta de
uma queima acintosa de largada. Com isso, a briga pela vitória ficou entre Roberval, Giaffone, Beto, PP Fernandes e
Salustiano, que passou um por
um para vencer com cinco segundos de vantagem.
“Tivemos problemas na primeira etapa, em Goiânia, e saí
na primeira volta. Aqui eu larguei em segundo, tentei ir para
cima do Cirino, mas eu não
conseguia me aproximar dele.
Já na segunda corrida, com a
inversão do grid, eu me livrei
do pessoal, consegui chegar na
turma da frente; disputamos,
lutamos e graças a Deus no final deu tudo certo”, conclui
Salustiano.
Na Super Truck, PP triunfou nas duas provas com a Mercedes. Na primeira, ele superou o protótipo de Fabio Fogaça e o Iveco de Felipe Tozzo.
E, na segunda, ele foi acompanhado do Mercedes de Evandro Camargo e do Volkswagen
MAN de Danilo Alamini no
pódio.
Com uma vitória, Cirino
passa a liderar o campeonato
com 68 pontos, contra 62 de
Marques, 52 de Giaffone, 46
de Valmir Benavides, 44 de Jaidson Zini e 42 de Luis Lopes,
com Salustiano, que zerou na
primeira etapa, ocupando a sétima posição com 38.
Já na Super Truck, Tozzo é
o novo líder com 61 pontos
contra 57 de Evandro Camargo, 52 de Giuliano Losacco, 49
de Glauco Barros, 41 de Djalma Pivetta e 40 de PP Fernandes. O próximo encontro da
Copa Truck será uma etapa dupla com quatro corridas nos
dias 17 e 18 de julho em Cascavel (PR).

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.

(11) 99653-7522
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Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2020 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado Abrangente
* Reapresentado nota 2d
Notas
2020 2019 * * Reapresentado nota 2d
2020 2019 *
Ativo / Ativo circulante
11.323 31.606 Prejuízo do exercício
(122.887) (115.313)
Caixa e equivalentes de caixa
6
9.775 21.298 Outros resultados abrangentes
315
384
Adiantamento a fornecedores
7
1.307 10.175 Total do resultado abrangente
(122.572) (114.929)
Outros ativos
241
133
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Ativo não circulante
81.703 123.802
Notas
2020 2019 *
Impostos a recuperar
9
1.088
1.033 * Reapresentado nota 2d
Prejuízo do Exercício
(122.887) (115.313)
Adiantamento para futuro
aumento de capital - AFAC
14 112.501 22.609 Ajustes: Resultado de Equivalência Patrimonial 13 44.106 42.202
10
1.015
312
Depósitos Judiciais
11
608
577 Depreciação e amortização
10
23 21.633
114.197 24.219 Baixa de imobilizado e intangível
7.026
Investimentos
13 64.493 108.284 Provisão para perda - AFAC
8
3.353
2.117
Imobilizado
10 16.005 14.738 *UROSINCORRIDOSDElNANCIAMENTO ".$%3
Intangível
10
1.205
780 Outros
207.223 179.627 Variações de ativos e passivos:
Total do ativo
Adiantamento a fornecedores
7
8.868 (2.053)
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)
9
(55)
(37)
Passivo circulante
32.664 26.526 Impostos a recuperar
11
(31)
(272)
Fornecedores
2.419
998 Depósitos Judiciais
1.421
201
Tributos sobre o lucro a recolher
790
61 Fornecedores
729
(36)
Salários e Obrigações Sociais
4.735
2.573 Obrigações Tributárias
2.162 (7.880)
Financiamentos
8 24.720 22.817 Salários e Obrigações Sociais
11
390
467
Outros Passivos
77 Processos judiciais
(187)
(240)
Passivo não circulante
272.432 122.264 Outros ativos e passivos
Financiamentos
8
- 24.717 Caixa líquido utilizado nas
(61.093) (51.873)
Provisão para contingência
11
1.179
789 atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Adiantamento para futuro
aumento de capital - AFAC
14 238.589 70.232 Adiantamento para futuro aumento
de capital - AFAC - Em investidas
14 (89.892) (45.826)
Total do patrimônio líquido
10 (2.728) (7.054)
(passivo a descoberto)
12 (65.209) 57.363 Aquisição de bens para imobilizado
Caixa líquido utilizado atividades de investimento (92.620) (52.880)
Total do passivo e patrimônio
207.223 179.627 &LUXODE#AIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
líquido (passivo a descoberto)
&INANCIAMENTOSEJUROSPAGOS ".$%3
8 (26.167) (24.864)
Demonstração do Resultado
Adiantamento para futuro
* Reapresentado nota 2d
Notas
2020 2019 * aumento de capital - AFAC
14 168.357 150.705
Despesas operacionais
Caixa líquido proveniente
Despesas gerais e administrativas
4 (22.292) (20.499) ATIVIDADESDElNANCIAMENTO
142.190 125.841
Participação nos resultados de controladas 13 (44.106) (42.202) Aumento (redução) líquido de
Outras despesas operacionais
4 (55.313) (50.716) Caixa e Equivalentes de Caixa
(11.523) 21.088
Prejuízo operacional
(121.711) (113.417) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 21.298
210
2ESULTADOlNANCEIRO
5
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOlNALDO
$ESPESASlNANCEIRAS
(1.405) (2.170) exercício
9.775 21.298
229
275
2ECEITASlNANCEIRAS
suplementar: Atividades que não afetam caixa:
Prejuízo do exercício
(122.887) (115.313) Informação
Capitalização de AFAC
14
- 218.241
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
3. Pandemia de Coronavírus: A pandemia de COVID-19 se desen1. Contexto operacional: A Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S.A. volveu rapidamente em 2020, com relatos de várias fatalidades de(“Sociedade” ou “Tecnored”) é uma sociedade anônima de capital fe- correntes da COVID-19, incluindo os locais das principais operações
chado controlada pela Vale S.A. (“Vale”), com sede em Pindamonhan- da Sociedade. A Administração da Sociedade segue acompanhando
gaba, São Paulo, Brasil. A Sociedade tem por objeto: (i) o desenvolvi- a evolução do cenário da pandemia e avaliando os possíveis impacmento e a exploração comercial de processos tecnológicos inovadores TOS NOS RESULTADOS OPERACIONAIS  ECONÇMICOS E lNANCEIROS FUTUROS
nas áreas de metalurgia, mineração e indústria de transformação; (ii) da Sociedade. A Sociedade tomou várias medidas para monitorar
a prestação de serviços relacionados com tais processos; e (iii) a parti- e prevenir os efeitos da COVID-19, incluindo medidas de saúde e
cipação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, segurança para os seus empregados, como distanciamento social e
acionista ou cotista. A Sociedade é detentora de todos os direitos sobre trabalho remoto, e ações para garantir o fornecimento de materiais
a tecnologia de auto redução na produção de ferro gusa, denominada ESSENCIAISPARAOPROCESSODEPRODU¼»ODA3OCIEDADE.OEXERCÁCIO
“Tecnored” que se encontra em fase de testes de comprovação da tec- DE A3OCIEDADEN»OSOFREUINTERRUP¼ÊESOUREDU¼ÊESSIGNIlCAnologia. A comprovação da tecnologia em escala industrial por meio tivas de suas atividades operacionais em função da COVID-19 e não
DOCUMPRIMENTODASMETASDEElCI¾NCIADAUSINAPILOTOPERMITIR¶QUE VISLUMBRA NESSEMOMENTO IMPACTOSSIGNIlCATIVOSEMSUAOPERA¼»O
a Sociedade obtenha receitas futuras pelo recebimento de royalties e QUEPOSSAMREmETIREMSEUSRESULTADOSECONÇMICOSElNANCEIROSFUpela implantação e desenvolvimento de novas usinas para a produção turos. Caso a pandemia se prolongue ou aumente a intensidade nas
DEFERROGUSA%M OCAPITALCIRCULANTELÁQUIDODA3OCIEDA- REGIÊESONDEA3OCIEDADEOPERA ASCONDI¼ÊESlNANCEIRASDA3OCIEde encontrava-se negativo, além de apresentar passivo a descoberto. dade ou os resultados das operações futuras podem ser impactadas.
!6ALETEMAINTEN¼»ODECONTINUARAPRESTARAPOIOlNANCEIROSUlCIENTE 4. Despesas por natureza:
2020
2019
para a Sociedade manter sua capacidade operacional, de modo a cum- a) Despesas Administrativas: Pessoal
(4.181) (5.758)
prir as responsabilidades e obrigações contratuais a vencer, bem como Encargos Sociais
(1.197) (1.583)
EXERCERASATIVIDADESUSUAISSEMQUALQUERIMPACTOSIGNIlCATIVONAS Benefícios a Empregados
(1.477) (1.947)
SUASOPERA¼ÊES.ESTECONTEXTO A3OCIEDADE½CAPAZDELIQUIDARSEUS Serviços de terceiros (i)
(12.066) (4.401)
passivos no curso normal das operações, não havendo dúvida sobre a Manutenção e Reparos
(191) (183)
sua continuidade operacional. 2. Base de preparação das demons- Participação no resultado
- (2.557)
TRA¼ÊESlNANCEIRASa) Declaração de conformidade: As demonstra- Pesquisa e Desenvolvimento
- (442)
¼ÊES lNANCEIRAS DA 3OCIEDADE hDEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRASv  FORAM Despesa com aluguel
(83) (635)
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil Outras despesas administrativas
(3.097) (2.993)
por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados Total
(22.292) (20.499)
pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações (i) Contratação de serviços de engenharia para desenvolvimento do
RELEVANTES PRÆPRIAS DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS  E APENAS ESSAS projeto da planta industrial em Marabá.
informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas b) Outras despesas operacionais
2020
2019
na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação:
Pessoal
(12.313) (9.797)
!S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS FORAM PREPARADAS COM BASE NO CUSTO Encargos Sociais
(3.504) (2.116)
HISTÆRICO/SEVENTOSSUBSEQUENTESFORAMAVALIADOSAT½  Benefícios a Empregados
(3.624) (2.542)
DATAEMQUEAEMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFOIAPROVADA 'ERAIS
(6.017) (6.879)
pela Diretoria. A Sociedade apresentou somente suas demonstrações Serviços de terceiros (i)
(29.825)
(82)
lNANCEIRASINDIVIDUAIS UMAVEZQUESEUSACIONISTASN»OlZERAMNE- Manutenção e Reparos (MRO)
(17) (595)
nhuma objeção quanto a não apresentação de suas demonstrações Material Auxiliar
(12)
(65)
lNANCEIRASCONSOLIDADAS ASSIMCOMOPELOFATODACONTROLADORAlNAL 'ANHOEPERDASDEATIVOII 
- (21.614)
TER PUBLICADO DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS CONSOLIDADAS DO 'RUPO  Provisão para perda - AFAC (iii)
- (7.026)
conforme previsto no Pronunciamento CPC 36 (R2) - Demonstrações Total
(55.313) (50.716)
Consolidadas. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: As (i) Contração de projetos para desenvolvimento da planta industrial
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA3OCIEDADES»OMENSURADASUTILIZANDO em Marabá. (ii) A baixa no montante de R$ 21.614, refere-se aos
a moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade opera projetos de pesquisa e desenvolvimento que a Sociedade reavaliou
(“moeda funcional”), que no caso é o real (“R$”). d) Reapresentação: como inviáveis em 2019 com base nas premissas atuais do merca&ORAMIDENTIlCADOSAJUSTESRELACIONADOS¹PROVIS»OPARAPERDADEIN- do. (iii) Provisão para perda de adiantamento para futuro aumento
vestimentos, relativa ao passivo a descoberto da Tecnored Tecnologia de capital pois a sociedade entende que a Tecnored Tecnologia de
Auto Redução Ltda., que é uma controlada integral da Sociedade, que !UTO2EDU¼»O,TDAN»OEST¶OPERANDOENOEXERCÁCIOlNDODE
foram apresentados incorretamente em exercícios anteriores no passi- está com passivo a descoberto de R$ 9.135. Ainda, não há expecvo não circulante da Sociedade. Sendo assim, a Sociedade está reapre- tativas de que esse valor será integralizado no capital da Tecnored
SENTANDONESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASTAISEFEITOSCOMPARATIVOS Tecnologia de Auto Redução Ltda.
Os efeitos dos ajustes estão demonstrados de forma sumarizada nos 5. Resultado Financeiro:
2020
2019
quadros a seguir: Sumário da Demonstração do Resultado - exercício $ESPESASlNANCEIRAS
(1.405) (2.170)
lNDOEM
Juros e atualização monetária
(1.302) (2.152)
Saldo rea- Descontos concedidos
(1)
Original Ajustes presentado IOF
(20)
(3)
Prejuízo operacional
(113.500)
83
113.417 Tarifas bancárias
(83)
(4)
Prejuízo antes dos tributos sobre
Multas
(9)
o lucro
(115.396)
83
(115.313) 2ECEITASlNANCEIRAS
229
275
Prejuízo do exercício
(115.396)
83
(115.313) 2ECEITADEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
226
255
O ajuste de R$ 83 referente ao resultado de participação na Tecnored Juros e descontos
3
20
Tecnologia Auto Redução Ltda. em 2019 e que foi registrado na rubri- 2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
(1.176) (1.896)
ca de Participação nos resultados de controladas na demonstração 6. Caixa e equivalentes de caixa:
2020
2019
do resultado. Demonstração do Resultado Abrangente - exercício Caixa e bancos
2 3.720
lNDOEM
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
9.773 17.578
Saldo rea- Total
9.775 21.298
Original Ajustes presentado Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa,
Prejuízo do exercício
(115.396)
83
(115.313) DEPÆSITOSLÁQUIDOSEIMEDIATAMENTERESGAT¶VEIS APLICA¼ÊESlNAN(115.012)
83
(114.929) CEIRAS EM INVESTIMENTO COM RISCO INSIGNIlCANTE DE ALTERA¼»O DE
Total do resultado abrangente
$EMONSTRA¼»ODOmUXODECAIXA EXERCÁCIOlNDOEM
VALOR / SALDO DE APLICA¼ÊES lNANCEIRAS EM  REFERE SE
Saldo rea- AAPLICA¼ÊESEM#ERTIlCADOSDE$EPÆSITOS"ANC¶RIOS#$" NOMONOriginal Ajustes presentado tante de R$ 9.773 (R$ 17.578 em notas compromissadas em 2019),
Fluxo de caixa das
prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos ceratividades operacionais
(104.735) 52.862
(51.873) TIlCADOSDEDEPÆSITOINTERBANC¶RIOhTAXA$)vOUh#$)v 
Fluxo de caixa das
7. Adiantamento a fornecedores:
2020
2019
atividades de investimento
(18) (52.862)
(52.880) Adiantamento a fornecedores
1.307 10.175
Fluxo de caixa das
8. Financiamentos:
ATIVIDADESDElNANCIAMENTO
125.841
125.841 -OVIMENTA¼»ODOlNANCIAMENTOS ".$%3
2020
2019
O ajuste de R$ 52.862 refere-se basicamente ao ajuste do prejuízo Saldo inicial do exercício
47.534 70.281
DOEXERCÁCIOSNOMONTANTEDE2 ¹RECLASSIlCA¼»ODEPROVIS»O Juros incorridos
3.353 2.117
de perda de AFAC no montante de R$ 7.026 que foi registrado como Pagamento de juros
(3.353) (2.117)
ATIVIDADESDEINVESTIMENTONOANODEE¹RECLASSIlCA¼»ODO Pagamento de principal
(22.814) (22.747)
AFAC que foi reconhecido no resultado de equivalência patrimonial 3ALDOlNALDOEXERCÁCIO
24.720 47.534
NOMONTANTEDE2NADEMONSTRA¼»ODEmUXODECAIXANOANO Circulante
24.720 22.817
DE"ALAN¼OPATRIMONIAL EXERCÁCIOlNDOEM
.»O#IRCULANTE
- 24.717
Original Ajustes Saldo reapresentado Total
24.720 47.534
Ativo circulante
31.606
31.606 /SlNANCIAMENTOSCONTRATADOSJUNTOAO".$%3S»ODESTINADOSAO
Ativo não circulante
148.021
148.021 custeio dos projetos em andamento, e foram realizados com a interPassivo circulante
26.527
26.527 veniência da Vale S.A. O pagamento será realizado em 72 parcelas
Passivo não circulante
104.873 (9.135)
95.738 COMATAXAlXADEJUROSESTIPULADAEM AAAVENCEREM
Patrimônio líquido
48.227 (9.135)
57.363 /CONTRATODO".$%3N»OEXIGEGARANTIASEcovenants. 9. Tributos a
Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido (passivo a des- recuperar: Refere-se a créditos tributários originados nas prestaCOBERTO EM
ções de serviços e compras de insumos.
Saldo rea2020
2019
Patrimônio líquido
Original Ajustes presentado
631
624
Capital social
236.961
236.961 Impostos e contribuições federais brasileiras (i)
Ágio na subscrição de ações
125.414
125.414 Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) a
457
409
Ajuste de avaliação patrimonial
2.280
2.280 recuperar
1.088 1.033
Prejuízos acumulados
(419.657) 9.053
(410.604) Total
1.088 1.033
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (55.002) 9.053
(45.949) .»OCIRCULANTEI
1.088 1.033
$EMONSTRA¼»ODAS-UTA¼ÊESDO0ATRIMÇNIOLÁQUIDOEM Total
Saldo rea- (i) Refere-se a créditos tributários originados na aquisição de maPatrimônio líquido
Original Ajustes presentado téria-prima destinada ao início do processo produtivo. O período de
Capital social
455.202
455.202 realização desses créditos dependerá da aprovação das autoridades
Reserva de capital
125.414
125.414 fazendárias e, com base no cronograma de implementação das
Ajuste acumulados de conversão
2.664
2.664 A¼ÊES OCR½DITOTRIBUT¶RIOFOICLASSIlCADONOATIVON»OCIRCULANTE
Prejuízos acumulados
(535.053) 9.135
(525.917) A administração analisou a recuperabilidade desses impostos com
Saldo em 31 de dezembro de 2019 48.227 9.135
57.363 base nas projeções de vendas futuras das próximas campanhas.
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)
Capital Ágio na subscrição Ajuste de Avaliação Prejuízos Total Patrimônio Líquido
social
de ações
Patrimonial acumulados (passivo a descoberto)
* Reapresentado nota 2d
Saldo em 31/12/2018 *
236.961
125.414
2.280 (410.604)
(45.949)
Prejuízo do exercício *
- (115.313)
(115.3 13)
Aumento de Capital (AFAC)
218.241
218.241
Outros resultados abrangentes
384
384
455.202
125.414
2.664 (525.917)
57.363
Saldo em 31/12/2019 *
Prejuízo do exercício
- (122.887)
(122.887)
315
315
Outros resultados abrangentes
Saldo em 31/12/2020
455.202
125.414
2.979 (648.804)
(65.209)
Máquinas e Equipamentos Móveis e Benfeitorias Imobilizado
10. Imobilizado e Intangível:
Instalações Equipamentos de Informática Utensílios em Imóveis em curso Intangível
Total
104
67
8.598 21.640 30.409
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições
6.300
754 7.054
Baixas (i)
(4)
(15)
(21.614) (21.633)
Depreciação
(2)
(298)
(9)
(3)
(312)
Transferências
899
12.715
451
134
6
(14.205)
Total
897
12.413
531
198
6
693
780 15.518
Custo
901
12.721
636
201
6
693
780 15.938
(4)
(308)
(105)
(3)
(420)
Depreciação e amortização acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2019
897
12.413
531
199
6
693
780 15.518
Adições
2.302
426 2.728
Baixas
(23)
(23)
Depreciação
(7)
(962)
(37)
(8)
(1)
- (1.015)
326
1.415
833
316
61
(2.951)
Transferências
Total
1.216
12.843
1.327
507
66
44
1.205 17.210
Custo
1.227
14.111
1.414
518
67
44
2.177 19.559
(11)
(1.268)
(87)
(11)
(1)
(971) (2.349)
Depreciação e amortização acumulada
1.216
12.843
1.327
507
66
44
1.205 17.210
Saldo em 31 de dezembro de 2020
(i) A baixa no montante de R$ 21.614 refere-se aos projetos de pesquisa e desenvolvimento que a Sociedade reavaliou como inviáveis atualizados monetariamente e registrados no ativo não circulante
em 2019 com base nas premissas atuais do mercado. A depreciação da Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate destes
é apresentada no resultado do exercício líquida de créditos de im- depósitos por uma das partes envolvidas.
Provisões para
Passivos
Depósitos
postos no montante de R$ 1.015 em 2020. 11. Processos judiciais:
processos judiciais contingentes
judiciais
A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhistas em andamento
2020
2019 2020 2019 2020 2019
na esfera administrativa e judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, Processos
1.179
789 120 1.251 608 577
amparada pela opinião de consultores legais. Passivos contingentes trabalhistas (i)
1.179
789 120 1.251 608 577
consistem em causas discutidas nas esferas administrativa e ju- Total
DICIAL  CUJA EXPECTATIVA DE PERDA ½ CLASSIlCADA COMO POSSÁVEL  AS I .OANODE HOUVEUMAUMENTODE2DEVIDOANOVOS
quais o reconhecimento de provisão não é considerado necessário processos trabalhistas. 12. Patrimônio líquido: a) Capital social:
pela Sociedade, baseado nos consultores legais. Correlacionados %M  O CAPITAL SOCIAL ½ DE 2  CORRESPONDENDO
às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigida por lei a 205.537.105 ações ordinárias nominativas escrituradas, sendo
a realizar depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos ações nominais, totalmente integralizadas e sem valor nominal. b)
de contingências, cujo montante é de R$ 608 em 2020 (R$ 577 Prejuízos acumulados: Em 2020, a Sociedade apresentou prejuízo
em 2019), cuja natureza é trabalhista. Os depósitos judiciais são R$ 122.887, elevando o total de prejuízos acumulados para R$
648.804.
13. Investimentos: * reapresentado 2.d
% de partici- % do capital
Investimentos
Resultado de Participação
2020
2019*
2020
2019*
Controladas
pação
votante
Startec Iron LLC.
100,00
100,00
2.407
(2.722)
(9)
Tecnored Tecnologia Auto Redução Ltda.(i)
100,00
100,00
Companhia Usina Tecpar
100,00
100,00
64.493
105.877
(41.384)
(42.193)
64.493
108.284
(44.106)
(42.202)
Total
(i) Em decorrência desta empresa possuir passivo a descoberto no
2020 2019 *
MONTANTEDE2EM2EM E * reapresentado 2.d
108.284 104.266
pelo fato de que não existirem passivos desta empresa com tercei- Saldo no início do exercício
ros, a Sociedade não registra provisão para perdas adicionais, já Resultado de participações societárias
(44.106) (42.202)
que o saldo de investimentos já foi reduzido a zero e por não existir no resultado do período
nenhuma obrigação legal ou construtiva da Sociedade no qual de- Resultado de participações societárias
315
384
sembolsos futuros de caixa sejam prováveis. Em 2020 e em 2019, em outros resultados abrangentes
esta empresa somente possui passivos com a Sociedade e com a Capitalização de adiantamento
- 45.836
para futuro aumento de capital
Startec Iron LLC. As variações dos investimentos são as seguintes:
64.493 108.284
3ALDONOlNALDOEXERCÁCIO
!SINFORMA¼ÊESlNANCEIRASRESUMIDASDESUASCONTROLADASS»OASSEGUINTES
31/12/2020
31/12/ 2019
Startec Iron Tecnored Tecnologia Auto Companhia Usina Startec Iron Tecnored Tecnologia Companhia Usina
LLC
Redução Ltda.
Tecpar
LLC Auto Redução Ltda.
Tecpar
Ativos circulantes
2
45.457
3
22.814
Ativos não circulantes
142.956
2.411
113.738
Total dos ativos
2
188.413
2.411
3
136.552
Passivos circulantes
7
9.495
3
7.325
Passivos não circulantes
9.979
116.459
4
9.138
23.349
Total dos passivos
7
9.979
125.954
7
9.138
30.674
(7)
(9.977)
62.459
2.404
(9.135)
105.878
Patrimônio líquido
(2.722)
(844)
(41.384)
(9)
(81)
(42.193)
Prejuízo do exercício
As controladas supracitadas acima, tem como objeto social atividades de interação diretamente ligadas a controlada. Cada uma estão disponíveis para serem utilizados no uso pretendido. As vidas
RESPONS¶VELPORPESQUISARDESENVOLVERTECNOLOGIAPARAUSINAGEME úteis estimadas são as seguintes: Vida útil: Móveis e utensílios: 5 a
MELHOREXTRA¼»ODOSPRINCÁPIOSDOMIN½RIODEFERRO.»OSÆDESEN- 24 anos; Ferramentas: 10 a 13 anos; Forno e Briquetagem: 10 a 20
volvem, mas como captam tecnologia para atingir a excelência nas anos; Benfeitorias: 10 anos; Instalações: 10 anos; Computadores e
extrações de seu minério. 14. Partes Relacionadas: a. Operações periféricos: 5 a 10 anos; Veiculos: 10 anos; Outros Equipamentos: 4
com partes relacionadas:
a 17 anos. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados
Ativo não Circulante
2020
2019 a cada exercício social e ajustados, se necessário. Os gastos releCia Usina Tecpar Ltda
112.496 22.604 vantes com manutenção de áreas industriais e de ativo relevantes,
Startec Iron LLC
5
5 incluindo peças para reposição, serviços de montagens, entre ouTecnored Tecnologia de Autoredução Ltda
7.026 7.026 tros, são registrados no ativo imobilizado e depreciados durante o
Provisão para perda (i)
(7.026) (7.026) período de benefícios desta manutenção até a próxima parada. d)
112.501 22.609 )NSTRUMENTOS lNANCEIROS! 3OCIEDADE CLASSIlCA OS ATIVOS lNAN(i) Provisão para perda de adiantamento para futuro aumento de ceiros com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento
capital, pois não existe a expectativa de integralização de capital na DOS ATIVOS E NAS CARACTERÁSTICAS DOS mUXOS DE CAIXA CONTRATUAIS
Tecnored Tecnologia de Auto Redução Ltda., bem como a Sociedade DESSESATIVOS/SATIVOSlNANCEIROSS»OMENSURADOSAOVALORJUSTO
não possui expectativa de recuperabilidade desse valor, principal- por meio do resultado (“FVTPL”) a menos que certas condições que
mente pelo fato de que a Tecnored Tecnologia de Auto Redução Ltda. permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio de
N»O EST¶ OPERANDO E NO EXERCÁCIO lNDO DE  E  EST¶ COM outros resultados abrangentes (“FVOCI”) ou pelo custo amortizado
sejam atendidas. Sendo que na data base destas demonstrações
passivo a descoberto de R$ 9.744 e R$ 9.135, respectivamente.
Passivo não circulante
2020
2019 lNANCEIRAS A 3OCIEDADE SOMENTE POSSUI INSTRUMENTOS lNANCEISaldo no início do exercício
70.232 137.768 ROS CLASSIlCADOS COMO CUSTO AMORTIZADO /S PASSIVOS lNANCEIROS
Capitalização de adiantamento para
S»O RECONHECIDOS INICIALMENTE AO VALOR JUSTO E CLASSIlCADOS COMO
futuro aumento de capital
- (218.241) subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atualizados
Adiantamento para futuro aumento de capital 168.357 150.705 pelo método da taxa de juros efetivos. e) Processos judiciais: Uma
3ALDONOlNALDOEXERCÁCIO
238.589 70.232 provisão é reconhecida no momento em que a obrigação for consib. Remuneração do pessoal chave da administração: A remunera- derada provável pela diretoria jurídica e seus consultores jurídicos
ção dos administradores da Sociedade foi paga integralmente pelo que serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder
ACIONISTA6ALE.»OH¶REMUNERA¼»OBASEADAEMA¼ÊESDAPRÆPRIA ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida da obrigação
Sociedade e incentivos de longo prazo.
é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo
15. Instrumentos Financeiros:
Custo amortizado COMAEVOLU¼»ODOPROCESSOJUDICIALOUENCARGOSlNANCEIROSINCOR2020
2019 ridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais
Caixa e equivalentes de caixa
9.775 21.298 considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou
Depósitos Judiciais
608
577 baixada quando a obrigação for liquidada. 17. Uso de estimativas e
Adiantamento para futuro aumento de capital
julgamentos: !PREPARA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREQUERO
- AFAC
112.501 22.609 uso de certas estimativas e julgamentos contábeis críticos por parte
122.884 44.484 da Administração da Sociedade. Essas estimativas são baseadas
4OTALDOSATIVOSlNANCEIROS
Fornecedores
2.419
998 no melhor conhecimento existente em cada exercício. Alterações
Financiamentos
24.720 47.534 nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimaAdiantamento para futuro aumento de capital
tivas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. As
- AFAC
238.589 70.232 ESTIMATIVASEPRESSUPOSTOSSIGNIlCATIVOSUTILIZADOSPELA3OCIEDADE
4OTALDEPASSIVOSlNANCEIROS
265.728 118.764 NAPREPARA¼»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEST»OASSIMAPRE16. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcio- sentadas: a) Processos judiciais: Por sua natureza, os processos
nal e moeda de apresentação: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASS»O judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros
mensuradas utilizando o real (“BRL” ou “R$”), que é a moeda do ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não
principal ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“moeda de tais eventos não depende da atuação da Sociedade e incertezas
funcional”). As operações em outras moedas são convertidas para no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos
a moeda funcional utilizando a taxa de câmbio vigente na data SIGNIlCATIVOS DA !DMINISTRA¼»O QUANTO AOS POTENCIAIS RESULTADOS
das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da dos eventos futuros. 18. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de
CONVERS»OPELATAXADEC·MBIODOlMDOPERÁODOS»ORECONHECIDOS liquidez e capital: ! 3OCIEDADE MONITORA AS PREVISÊES DE mUXO DE
NO RESULTADO COMO DESPESA OU RECEITA lNANCEIRA E S»O GERADOS caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e possibilitar maior
principalmente devido operações realizadas com o mercado externo ElCI¾NCIADAGEST»ODOCAIXA EMLINHACOMOFOCOESTRAT½GICONA
em dólares norte-americanos (“US$”). b) Investimentos: Os inves- redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de capital
timentos em controladas (“investidas”) são contabilizados pelo que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. b)
M½TODODAEQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS Gestão de risco de crédito: Exposição da Sociedade ao risco de crédas investidas são elaboradas para o mesmo período de divulgação dito decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos
que a Sociedade ou com até, no máximo, 60 dias de defasagem. A lNANCEIROS/PROCESSODEGEST»ODERISCODECR½DITOFORNECEUMA
variação cambial de investimentos no exterior é contabilizada no re- estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e
sultado abrangente como resultado de participação em controlada. A PARAMANTERORISCODA3OCIEDADEEMUMNÁVELACEIT¶VELI 'EST»O
composição das investidas diretas e indiretas é a seguinte:
DERISCODECR½DITODERECEBÁVEIS!3OCIEDADEATRIBUIUMACLASSIl% de
% do cação de risco de crédito interna para cada contraparte utilizando
LocaliAtividade participacapital sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito,
ção votante BASEADAEMPRE¼OSDEMERCADOEINFORMA¼ÊESlNANCEIRASDACONTRAControladas diretas
zação
principal
Estaparte, bem como informações qualitativas sobre o histórico de relados
AdminisCIONAMENTOCOMERCIALII 'EST»ODERISCODECR½DITODEINVESTIMENStartec Iron LLC.
Unidos
tração     TOSlNANCEIROS0ARAGERENCIARAEXPOSI¼»ODECR½DITOORIGINADAPOR
Tecnored Tecnologia
Prestação de
APLICA¼ÊESlNANCEIRAS A3OCIEDADECONTROLAADIVERSIlCA¼»ODESUA
Auto Redução Ltda.
Brasil
serviço     carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez
Companhia Usina
Produção
das diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.
Tecpar
Brasil ferro-gusa     c) Gestão de risco de mercado: A Sociedade está exposta a diversos
c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo cus- FATORESDERISCODEMERCADOQUEPODEMIMPACTARSEUmUXODECAIXA
to de aquisição ou construção, líquido da depreciação acumulada Considerando a natureza dos negócios e operações da Sociedade, os
e perdas de redução ao valor recuperável acumulada, quando ne- principais fatores de risco de mercado aos quais a Sociedade está
cessária. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis exposta são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa de juros e risco
a aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de preços de produtos e insumos. A avaliação do potencial impacto,
DE lNANCIAMENTO RELACIONADOS COM A AQUISI¼»O DE ATIVOS QUALIl- oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é reacáveis. Os ativos imobilizados são depreciados pelo método linear, lizada periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão
com base na vida útil estimada, a partir da data em que os ativos a respeito da estratégia de gestão do risco.
Ludmila Lopes Nascimento Brasil - Diretora; Dimas Bahiense Moreira - Diretor
Responsáveis Técnicos: *O»O!NTUNES!LENCAR #ONTADOR #2# 30/  .IRLENE!PARECIDA!RRUDA #OORDENADORADE#ONTROLADORIA

GILSON ALMEIDA E ALINE ALMEIDA GRIGORIO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, TECNICO
DE AR CONDICIONADO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/12/1986, FILHO DE E
DE GILDERLENE MARIA DE ALMEIDA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFESSORA,
SOLTEIRA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/12/1988, FILHA DEAFONSO JOVITAGRIGORIO
E DE MARIA HELENA ALMEIDA GRIGORIO.
PAULO EDUARDO JESUS DE CARVALHO E MAYARA SIQUEIRA DE AQUINO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA28/01/1993, F

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
PAULO RODRIGO OLIVEIRA DACRUZ E ESMERALDA CAROBIM DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PORTEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/06/1986, FILHO DE
E DE DILCEIA OLIVEIRA DA CRUZ. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ENCARREGADA,
DIVORCIADA, NASCIDA EM MARILAC, MG, NO DIA 31/08/1963, FILHA DE E DE ILDA CAROBIM DA
SILVA.
CRISTIAN LUIZ RAMOS E NATALIA MIRANDA NUNES. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DESEMPREGADO, SOLTEIRO, NASCIDO EM POTÉ, MG, NO DIA 24/08/1988, FILHO DE LUIZ
VANDERLEI PAIVA RAMOS E DE CRISTINA LUIZ RAMOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DESEMPREGADA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 15/10/1995, FILHA DE JORGE
PAULO COSTA NUNES E DE SONIA MARIA MIRANDA REZENDE.
ANTONIO MARCIO CORREIA DA SILVA E MIRENE MARIA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COPEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM PALMEIRA DOS ÍNDIOS, AL, NO DIA 14/08/
1975, FILHO DEANTONIO GABRIEL DA SILVAE DE MARIA DO CARMO CORREIADA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/07/
1991, FILHA DE JOSE FLOR DASILVA FILHO E DE REJANE MARIA LIMA DASILVA.
YURI FERREIRA HESSEL E KARINE HESSEL DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
VENDEDOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/08/1996, FILHO DE VALDIR
LOURENCO APARECIDO HESSEL E DE JOSIANE DAMIANA FERREIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/04/2002, FILHADE FABIO LUIZ
DIAS DASILVA E DE PRISCILA HESSELCASAC.
JESSE LOURENÇO DA SILVA E GILDIANNY DOS SANTOS SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTORISTA, DIVORCIADO, NASCIDO EM RIBEIRÃO, PE, NO DIA 12/10/1970, FILHO
DE VALFRIDO LOURENÇO DA SILVA E DE TEREZINHA MARIA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDAEM MACAÍBA, RN, NO DIA14/07/1987, FILHA DE MANOEL
ALVES DA SILVA E DE ANA MARIA DOS SANTOS.
MAX WENDEL ALMEIDADE SOUZA E JÉSSICA FERREIRA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/08/1993,
FILHO DE CARLOS NEI ALMEIDA DE SOUZA E DE IVONETE MOREIRA DE JESUS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUIDADORADE IDOSO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA01/09/1996, FILHADE ROSELIO LUIS DASILVA E DE MARIADO CARMO FERREIRADA SILVA.
GABRIEL GONZAGA DE GOES CHAGAS E MARIA DOS ANJOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA.ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA,AJUDANTE DE PADEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 02/04/1989, FILHO DE PAULO RIBEIRO CHAGAS E DE APARECIDA GONZAGA DE GOES
CHAGAS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, SERVIÇOS GERAIS, SOLTEIRA, NASCIDA EM
ATALÉIA, MG, NO DIA20/07/1986, FILHA DE FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRA E DE JOAZINANOGUEIRA
OLIVEIRA. TRATA-SE DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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TelarCNPJ/MF
Engenharia
e Comércio S.A.
62.570.320/0001-34 - NIRE 35.300.483.286
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 11/06/2021
Instalação: 11/06/2021, 10 horas, sede social. Convocação: Dispensada. Presenças:Totalidade do capital social. Mesa:
Marco Antonio Botter – Presidente; Rodrigo Botter Rios Pinto - Secretário. Deliberações: Aprovado encerramento da SucurUCNFC%QORCPJKCNQECNK\CFCPQ2GTWEQOCPQOGCÁºQFGNKSWKFCPVGQ5T%GUCT#TPCNFQ/CTSWG\4QFTKIWG\KFGPVKſECFQ
com DNI nº 07286536, o qual gozará dos poderes correspondentes ao referido cargo estabelecido no artigo 416 da Lei
)GTCNFCU5QEKGFCFGUFQ2GTWGUGWUTGRTGUGPVCPVGU5TU,QCP#NGZCPFGT/QPVQ[C/GTECFQKFGPVKſECFQEQOQ&0+P
/CWTKEKQ/GPFKGVC%CPGUUCKFGPVKſECFQEQOQ&0+P0C\CTGV.Q[QNC$GPCXKFGUKFGPVKſECFCEQO&0+
0uG&GTGM%CUVNG+PFCEQEJGCKFGPVKſECFQEQO&0+0uRQUUCOKPFKXKFWCNOGPVGOGFKCPVGCUUKPCVWTC
de qualquer um deles, assinar todos os documentos públicos e/ou privados necessários para formalizar e registrar no Registro
de Pessoas Jurídicas de Lima, Peru, o encerramento da Sucursal, conforme deliberado nesta ata. Encerramento: Nada mais.
Marco Antonio Botter - Presidente; Rodrigo Botter Rios Pinto - Secretário. JUCESP nº 299.238/21-0 em 24/06/2021.

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 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.

Telar Engenharia e Comércio S.A.
CNPJ/MF 62.570.320/0001-34 - NIRE 35.300.483.286
Ata De Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Junho de 2021
Data, Horário e Local: Aos 14 dias do mês de junho de 2021, às 10 horas, na sede social da Telar Engenharia e Comércio
S.A. (“Companhia”), na Avenida Angélica, nº 2510, 2º andar, conjunto 22, Consolação, CEP: 01228-200, no município de São
Paulo, Estado de São Paulo. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei
6.404/76 em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Marco
Antonio Botter – Presidente; Rodrigo Botter Rios Pinto – Secretário. Ordem do Dia: (i) eleição dos membros da Diretoria; (ii)
consolidação do Estatuto Social. Deliberações: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse a leitura da ordem do dia. Dando início às deliberações, com relação ao item (i) da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, reeleger o Sr. Marco Antonio Botter, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de
identidade RG n° 5.620.467 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 033.968.268-09, para ocupar o cargo de Diretor Presidente;
e o Sr. Rodrigo Botter Rios Pinto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 27.554.689-5
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.027.928-02, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo; ambos com escritório
na Avenida Angélica, nº 2510, 2º andar, conjunto 22, Consolação, CEP: 01228-200, no município de São Paulo, Estado de
São Paulo. Os Diretores ora reeleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura no livro próprio e exercerão o
mandato entre 12 de julho de 2021 e 11 de julho de 2024. Os Diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercer a administração da Companhia, seja por lei especial, seja em virtude de condenação criminal, seja por
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
HCNKOGPVCTFGRTGXCTKECÁºQRGKVCQWUWDQTPQEQPEWUUºQRGEWNCVQQWEQPVTCCGEQPQOKCRQRWNCTEQPVTCQUKUVGOCſPCPEGKTQ
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos
do artigo 147, § 1º da Lei das S.A. Passando ao item (ii) da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar
a consolidação do Estatuto Social da Companhia na forma do Anexo, que passa a ser parte integrante desta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que depois de lida,
foi aprovada e assinada pelos presentes. Acionistas: Marco Antonio Botter, Luisa Maria Botter e Rodrigo Botter Rios Pinto.
ő#RTGUGPVGCVCÃEÎRKCſGNFCQTKIKPCNNCXTCFCPQNKXTQRTÎRTKQŒMarco Antonio Botter - Presidente, Rodrigo Botter Rios
Pinto - Secretário. Acionistas: Marco Antonio Botter, Luisa Maria Botter, Rodrigo Botter Rios Pinto. Diretores eleitos:
Marco Antonio Botter, Rodrigo Botter Rios Pinto. JUCESP Nº 306.491/21-7 em 25/06/2021.
Anexo - Estatuto Social da Telar Engenharia e Comércio S.A. - CNPJ/MF 62.570.320/0001-34 - NIRE 35.300.483.286.
Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto Social e Prazo de Duração: Artigo 1º - A Companhia denomina-se Telar Engenharia e Comércio S.A. e rege-se pelo presente Estatuto Social, e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2510, 2º andar,
conjunto 22, Consolação, CEP 01228-200. Parágrafo Primeiro – Mediante deliberação da Assembleia Geral, a Companhia,
RQFGT¶CDTKTOCPVGTGGPEGTTCTſNKCKUGTGRTGUGPVCÁÐGUGOSWCNSWGTNQECNKFCFGFQRCÈUQWFQGZVGTKQTQDUGTXCFCUCUHQTOClidades legais. Parágrafo Segundo  # %QORCPJKC RQUUWK UWEWTUCN PC #XGPKFC %QTWÌC 0 [ 5CP +IPCEKQ 'FKſEKQ
Austria 3er Piso, Quito - Equador, com o mesmo objeto social da matriz, com o capital destacado de R$ 7.638,60 (sete mil e
seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), correspondente a USD 2.000,00 (dois mil dólares), na cotação PTAX
do dia 06/06/2018 de R$ 3,8193, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35905627066 e
inscrita no CNPJ/MF sob nº 62.570.320/0004-87. Parágrafo Terceiro – A Companhia possui sucursal na C1 125 # 19 89 of
502, na Cidade de Bogota D.C, na República da Colômbia, com o mesmo objeto social da matriz, com o capital destacado
de R$ 74.460,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais), correspondente a $ 60.000.000,00 (sessenta milhões
de pesos colombianos). Artigo 3º - A Companhia tem por objeto o exercício das seguintes atividades: a) execução (singularmente ou consorciada a outras empresas) por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil,
saneamento e drenagem, para particulares, órgãos públicos e de economia mista; b) terraplenagem, drenagem e pavimentação; c) demolição, conservação e reforma; d) elaboração de projetos e demais serviços de engenharia, que sejam de
competência e atribuição de seus técnicos; e) compra e venda de materiais para construção; f) pesquisa, extração e comerEKCNK\CÁºQFGOKPÃTKQUGRTQFWVQURGVTQNÈHGTQUKPENWKPFQQDTCUCſPUI GZGEWÁºQFGVÕPGKUGQDTCUUWDVGTT¸PGCUGOIGTCN
h) construção e assentamento de adutora, oleodutos, gasodutos e obras congêneres; i) operação de exploração de serviços
públicos sob a forma de concessões, subconcessões ou privatizações ou parcerias com o Poder Público; j) atuação, tanto
no Brasil quanto em qualquer país estrangeiro, diretamente ou por meio de sucursais, subsidiárias, estabelecimentos, em
sociedade com pessoas físicas ou jurídicas e constituição de consórcios ou similares; k) varrição, coleta; remoção, incineração de lixo; l) Fiscalização, Gerenciamento, Supervisão e Acompanhamento Técnico de Empreendimentos de Engenharia;
e J) Manutenção e Reforma de Material Rodante Metro-Ferroviário. Artigo 4º - A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II – Capital E Ações - Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
20.216.677,00 (vinte milhões, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e sete reais), divididos em 20.216.677 (vinte
milhões, duzentas e dezesseis mil, seiscentas e setenta e sete) ações, todas ordinárias, nominativas, no valor nominal de R$
1,00 (um real) cada uma. Parágrafo Único – Cada ação ordinária confere, a seu titular, direito a um voto nas deliberações
da Assembleia Geral. Capítulo III – Assembleia Geral - Artigo 6º - A Assembleia Geral tem todos os poderes que lhe são
conferidos por lei para decidir os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes
à sua defesa e desenvolvimento. É convocada, instalada e presidida por qualquer Diretor, que escolhe o Secretário. Independentemente das formalidades previstas em lei quanto à publicação dos anúncios de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas, nos termos do Parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76.
Artigo 7º - A Assembleia Geral Ordinária realiza-se dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento do
exercício social e a Extraordinária sempre que necessário. Parágrafo Único – Todas as deliberações da Assembleia Geral
são tomadas pelo voto favorável de acionistas representando a maioria do capital social. Capítulo IV – Administração Artigo 8º - A Administração da Companhia compete a uma Diretoria composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 05
(cinco) membros, sendo um deles Diretor Presidente, um Diretor Administrativo, e os demais Diretores com ou sem designaÁºQGURGEÈſECUGPFQVQFQURGUUQCUPCVWTCKUTGUKFGPVGUPQ2CÈUCEKQPKUVCUQWPºQGNGKVQURGNC#UUGODNGKC)GTCNRCTC
mandatos de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer tempo. Parágrafo Primeiro - Compete preferencialmente ao Diretor Presidente gerir todos os assuntos da administração geral da Companhia, e ao Diretor Administrativo,
IGTKTCSWGNGUTGHGTGPVGU´CFOKPKUVTCÁºQEQPV¶DKNſUECNſPCPEGKTCDGOEQOQCRCTVGFGGZRGFKGPVGUIGTCKU Parágrafo
Segundo - Os Diretores devem permanecer em seus cargos até a investidura de novos Diretores. Parágrafo Terceiro - Na
hipótese de ausência de qualquer Diretor por período superior a 60 (sessenta) dias, outro Diretor deverá convocar a Assembleia Geral para eleger o substituto do Diretor ausente, que completará o prazo do mandato do referido Diretor ausente.
Artigo 9º - A Diretoria, observado o disposto nos parágrafos Primeiro a Sexto infra e as demais normas estatutárias, terá
amplos poderes de administração e representação da Companhia, em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante
terceiros em geral e todos e quaisquer repartições e autoridades federais, estaduais e municipais, assinando todos os documentos que, individualmente, importem em obrigações para a Companhia. Parágrafo Primeiro - Todo e qualquer ato de
administração e representação da Companhia será praticado, isoladamente, pelo Diretor Presidente e/ou pelo Diretor Administrativo, respeitado o caput deste Artigo 9º e demais parágrafos abaixo. Parágrafo Segundo - São necessárias as assinaturas, em conjunto, do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo para, em nome da Companhia, contrair empréstimos
LWPVQCKPUVKVWKÁÐGUſPCPEGKTCUQWCRCTVKEWNCTGUCFSWKTKTDGPUKOÎXGKUEQPUVKVWKTRGPJQTOGTECPVKNQWKPFWUVTKCNGOKVKTPQVCU
RTQOKUUÎTKCUCEGKVCTNGVTCUFGE¸ODKQGUVGPFKFCCQDTKICVQTKGFCFGRTGXKUVCPGUVGRCT¶ITCHQCSWCKUSWGTVÈVWNQUFGETÃFKVQG
CſPUDGOEQOQRCTCPQOGCTGEQPUVKVWKTRTQEWTCFQTGUőad negotia”. Parágrafo Terceiro - Os documentos e atos que importem em qualquer forma de alienação ou oneração dos ativos da Companhia, especialmente participações societárias,
investimentos, imóveis e direitos sobre imóveis, somente poderão ser praticados pelos Diretores se previamente autorizados
pelos acionistas detentores da maioria absoluta do capital social. Parágrafo Quarto - A Companhia poderá, ainda, ser reRTGUGPVCFCRQTWORTQEWTCFQTFGUFGSWGNGICNOGPVGEQPUVKVWÈFQEQORQFGTGUGURGEÈſEQURCTCCRT¶VKECFGVCKUCVQUParágrafo Quinto - As Procurações outorgadas em nome da Companhia o serão pelo Diretor Presidente, isoladamente, e terão
RTC\QFGXCNKFCFGNKOKVCFQC WO CPQEQOGZEGÁºQFCSWGNCURCTCſPULWFKEKCKUSWGVGTºQRTC\QKPFGVGTOKPCFQFGXKIÄPcia e poderão prever substabelecimento. Parágrafo Sexto - Ficam vedados aos Diretores e aos procuradores constituídos
GOPQOGFC%QORCPJKCQWUQFCFGPQOKPCÁºQUQEKCNGOPGIÎEKQUGUVTCPJQUCQUUGWUſPUEQOQſCPÁCUCXCKUCDQPQUG
outras garantias em favor de terceiros, exceto se expressamente autorizados pela Assembleia Geral. Artigo 10 – Os Diretores serão investidos nos respectivos cargos mediante termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria,
dispensada a prestação de caução. Artigo 11 Ō1UOGODTQUFC&KTGVQTKCVGTºQFKTGKVQCWOCTGOWPGTCÁºQOGPUCNCUGTſxada pela Assembleia Geral. Capítulo V – Conselho Fiscal - Artigo 12 – A Companhia terá um Conselho Fiscal composto
por 3 (três) membros e igual número de suplentes que funcionará nos exercícios sociais em que for instalado pela Assembleia Geral, a pedido dos acionistas que representem a maioria do capital social. Artigo 13 – O mandato do Conselho Fiscal
durará da Assembleia Geral que o instalar até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição. Artigo
14 – O Conselho Fiscal terá as atribuições e poderes que lhe são conferidos por Lei. Capítulo VI – Exercício Social - Artigo
15 – O exercício social coincidirá com o ano civil, abrangendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano,
ſPFQQSWCNUGT¶GNCDQTCFQQDCNCPÁQRCVTKOQPKCNGCUFGOCKUFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCURTGXKUVCUGONGKArtigo 16 – Ao
ſOFGECFCGZGTEÈEKQUQEKCNUGT¶NGXCPVCFQQ$CNCPÁQ2CVTKOQPKCNGCU&GOQPUVTCÁÐGU(KPCPEGKTCURTGXKUVCUPQCTVKIQ
da lei 6.404/76, sendo que, dos resultados apurados, serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão
para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social Sobre o Lucro. Artigo 17 – O lucro líquido terá a seguinte destinação:
(a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; a
reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital
de que trata o art. 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido, ajustado nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76, serão distribuídos aos acionistas a título de dividendo obrigatório e/ou juros sobre capital próprio. Esse percentual poderá ser alterado para menos por deliberação de
acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social, ou para mais por deliberação de acionistas titulares da
maioria absoluta do capital social, em cada assembleia geral que deliberar sobre a matéria; (c) QUCNFQſECT¶´FKURQUKÁºQ
da Assembleia que decidirá sua destinação, podendo, inclusive, mantê-lo em uma das contas de reserva previstas nos artigos 194 a 197 da Lei 6.404/76. Artigo 18 – A Companhia poderá levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, e
havendo lucros em tais balanços, poderá haver distribuição de dividendos, observadas as disposições legais. Artigo 19 – A
Diretoria poderá declarar dividendos intermediários à conta de Lucros Acumulados ou de Reserva de Lucros Existentes no
último balanço patrimonial anual, semestral ou levantado para períodos menores. Capítulo VII – Liquidação - Artigo 20 – A
Companhia entrará em liquidação nos casos previstos na legislação em vigor, competindo à Assembleia Geral estabelecer
o modo de liquidação, nomear o liquidante e eleger o Conselho Fiscal que funcionará nesse período. Capítulo VIII – Disposições Gerais - Artigo 21 – A administração da Companhia arquivará na sede social os acordos de acionistas, obrigando-se
a cumpri-los integralmente. Artigo 22 Ō2CTCVQFQUQUſPUGGHGKVQUQUCEKQPKUVCUGZRTGUUCOGPVGFGENCTCORCTCQUFGXKFQU
ſPU FG FKTGKVQ SWG PºQ UG GPEQPVTCO KORGFKFQU RQT NGK GURGEKCN C GZGTEGT CVKXKFCFGU GORTGUCTKCKU QW EQPIÄPGTGU PGO
condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação,
RGKVCQWUWDQTPQEQPEWUUºQRGEWNCVQQWEQPVTCCGEQPQOKCRQRWNCTEQPVTCQUKUVGOCſPCPEGKTQPCEKQPCNEQPVTCCUPQTOCU
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Artigo 23 – O presente Estatuto
Social rege-se pelas disposições da Lei 6.404, de 15.12.76, e suas alterações posteriores.
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UPBUS Qualidade em Transportes S.A.
CNPJ 20.589.268/0001-18
Edital de Convocação para AGE
O Presidente da UPBUS Qualidade em Transportes S.A.
- CNPJ 20.589.268/0001-18, no uso de suas atribuições, convoca todos acionistas para AGE a realizar-se
em dez de julho do ano de dois mil e vinte e um na
Avenida Augusto Antunes nº 816 - Limoeiro - Capital SP, iniciando-se os trabalhos às 10h00 em primeira
convocação, ou na falta de quórum necessário às
11h00 em segunda convocação, com qualquer número
de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: 1 – Aprovação das contas do exercício ﬁndo em
31/12/2020; 2 – Eleição para renovação do quadro diretivo por novo período de 3 anos (Presidente e Diretores) a partir de 15.05.2021 a 14.05.2024; 3 – Atualização Boletins de Subscrição dos Acionistas; 4 – Abertura de Filial 001 (constituição CNPJ Filial); 5 – Assuntos
de interesse dos acionistas e da empresa. SP,
28/06/2021. Ubiratan Antônio da Cunha - Presidente da UPBUS Qualidade em Transportes S.A

COOPERTRANSP – COOPERATIVA DE
TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E APOIO AS
COOPERATIVAS DE EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS
EM GERAL DAS REGIÕES SUDESTE E SUL
CNPJ 07.600.655/0001-40
Edital de Convocação para AGE
O Presidente da COOPERTRANSP, no uso de suas atribuições, convoca todos acionistas para AGE a realizar-se em
dez de julho do ano de dois mil e vinte e um na Rua Fontoura Xavier 1215 B - Itaquera - Capital - SP, iniciando-se os trabalhos às 10h00 em primeira convocação, ou na falta de
quórum necessário às 11h00 em segunda convocação, com
qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Aprovação das contas do exercício
ﬁndo em 31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019;
31/12/2020. 2 – Eleição para renovação do quadro diretivo
por novo período de 3 anos (Presidente e Diretores) a partir
de 01/04/2020 a 31/03/2023; 3 – Assuntos de interesse dos
acionistas e da empresa. SP, 28/06/2021 ADONIAS AZEVEDO DA SILVA - Diretor Presidente.
M.A.R. SINTRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
SPE LTDA. - CNPJ/MF: 33.982.412/0001-23 - NIRE:
35235559074 - Extrato da Ata de Reunião de Sócios
realizada em 25/06/2021 - Em 25/06/2021, às 09h,
em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença:
Totalidade. Deliberações por unanimidade: (i) Redução do capital social da Sociedade, de R$ 37.000.000,00
para R$ 22.228.320,00, com uma redução efetiva
de R$ 14.771.680,00, mediante o cancelamento de
14.771.680 quotas; (ii) Ficam os sócios dispensados da
obrigação de integralização de 4.671.700 quotas não
integralizadas, nas seguintes proporções: 854.356 quotas
subscritas pela sócia BENX e 3.817.344 quotas subscritas pelo sócio Fundo RBR; (iii) Aprovar o pagamento do
reembolso de 8.000.000 de quotas integralizadas ao sócio
Fundo RBR, em moeda corrente nacional, no valor de R$
8.000.000,00; (iv) Aprovar o pagamento do reembolso
de 2.099.980 quotas integralizadas à sócia BENX, em
moeda corrente nacional, no valor de R$ 2.099.980,00;
e (v) As sócias quotistas promoverão a publicação da presente ata no DOE/SP, em jornal de grande circulação e a
sua averbação no Registro Público de Empresas Mercantis,
para que se produzam os devidos efeitos legais. Encerramento: Nada mais a ser tratado. São Paulo, 25/06/2021.
Mesa: Carlos Alberto Bueno Netto - Presidente,
Luciano Sergio Amaral Alves - Secretário. Sócios:
Benx Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Carlos
Alberto Bueno Netto e Luciano Sergio Amaral Alves); RBR
Desenvolvimento Comercial I - Fundo de Investimento Imobiliário (por sua administradora BRL Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
representada por seu diretor Rodrigo Martins Cavalcante).

TERÇA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2021
COEST Construtora S/A
Sociedade Anônima de Capital Aberto - DEMEC-RCA-200-77
CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE 35300021134
Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, no escritório de contabilidade, na Rua Cirene Jorge
Ribeiro, 397, Vila Salete, São Paulo, SP, os documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76,
correspondentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2019 e 31/12/2020. São Paulo, 29 de junho de
2021. Marleine Serra Guimarães - Presidente do Conselho de Administração.

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

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 00.242.184/0001-04 - NIRE 35300551362
Ata da AGE realizada em 25/06/2021 (lavrada sob a forma de sumário,
de acordo com a autorização contida no §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76)
I. Data, horário e local: 25/06/2021, às 09h, na sede da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“Companhia”),
na R. Adib Auada, 35, conj. 104, bloco A, Condomínio Prime Office Park, bairro Jd. Lambreta, CEP 06710-700,
Cidade de Cotia, SP. II. Convocação: dispensada a publicação dos Editais de Convocação, na forma do artigo
124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) tendo em vista o comparecimento de acionistas
representando a totalidade do capital social. III. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. IV. Mesa: Sr. Fernando
Pereira Aragão - Presidente; Sr. José Augusto Pereira Aragão - Secretário. V. Ordem do Dia: deliberar sobre:
(i) a autorização para a lavratura da ata que se refere a esta Assembleia na forma sumária, nos termos do Artigo
130, §1º, da Lei das S.A.; (ii) a re-ratificação do item (iii) da Ordem do Dia e dos itens (iii).2, 7 e 8 das Deliberações,
todos da ata da AGE de acionistas da Companhia realizada em 26/04/2021 às 10h (“AGE 26/04”), para, dentre
outras alterações, alterar o volume da emissão ali aprovada para 300.000 Debêntures, no valor de R$
300.000.000,00; e (iii) a autorização para os Diretores e/ou procuradores da Companhia praticarem todos os
atos necessários à implementação do aqui disposto. VI. Deliberações: os acionistas, por unanimidade e sem
qualquer ressalva: (i) aprovam a lavratura da ata que se refere a esta Assembleia na forma sumária, nos termos
do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A.; (ii) re-ratificam o item (iii) da Ordem do Dia e dos itens (iii).2, 7 e 8 das
Deliberações, todos da ata da AGE 26/04, que passam a vigorar com a seguinte redação: “(iii) a realização,
pela Companhia, de sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real, em série única, no valor total de R$ 300.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), nos
termos da Lei das S.A., para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei 6.385,
de 7/09/1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), e da Instrução da Comissão de
Valores Mobliários (“CVM”) 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”);” “2. Colocação: As Debêntures serão objeto de oferta
pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução
CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do contrato de distribuição das
Debêntures (“Contrato de Distribuição”), com a intermediação de uma ou mais instituições integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários contratadas para coordenar e intermediar a Oferta (em conjunto,
“Coordenadores”; sendo a instituição líder, “Coordenador Líder”), sob o regime misto de garantia firme de
colocação e melhores esforços de colocação, conforme venha a ser definido no Contrato de Distribuição, tendo
como público alvo investidores profissionais, assim definidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM 539, de
13/11/2013, conforme alterada (“Investidores Profissionais”), observado que a Oferta somente será efetivada
se for colocada, no mínimo, 100.000 Debêntures (“Quantidade Mínima da Emissão”). Será admitida distribuição
parcial no âmbito da Oferta, observado que a Oferta somente será efetivada se for colocada, no mínimo, a
Quantidade Mínima da Emissão. Na eventualidade da Quantidade Mínima da Emissão não ser colocada no
âmbito da Oferta, a Oferta será cancelada, sendo todas as intenções de investimento automaticamente canceladas.
Na eventualidade da Quantidade Mínima da Emissão ser colocada no âmbito da Oferta, eventual saldo de
Debêntures não colocado no âmbito da Oferta será cancelado pela Companhia por meio de aditamento à Escritura
de Emissão, sem a necessidade de qualquer deliberação societária adicional da Companhia ou assembleia geral
de Debenturistas.” “7. Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$300.000.000,00 (trezentos
milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). 8. Quantidade: Serão emitidas 300.000
Debêntures.” (iii) autorizam os Diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários
à implementação do aqui aprovado, bem como a celebrar todos e quaisquer aditamentos dos documentos
relativos à Emissão e à Oferta. VII. Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, o
Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados
os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi
lida, aprovada e por todos os presentes assinada. VIII. Acionistas presentes: José Augusto Carvalho Aragão,
Lucia Rosa Pereira Aragão, Fernando Pereira Aragão, José Augusto Pereira Aragão e Speed Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia (representado por seu gestor Gávea Investimentos Ltda.).
Certifico ser esta ata cópia fiel daquela lavrada no respectivo livro. Cotia, 25/06/2021. Mesa: Fernando
Pereira Aragão - Presidente; José Augusto Pereira Aragão - Secretário.

YGOR LUCAS GUIMARÃES CUESTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM APUCARANA, PR NO DIA(15/03/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM JUNDIAÍ, SP,
FILHO DE ROGERIO CUESTA E DE ELINALVA GUIMARÃES IPOLITO. DANIELARODRIGUES MOREIRA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/
10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO MOREIRA E DE
RUTE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO MOREIRA.

ANDRÉ LUIZ DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA(23/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ANTONIO SEVERINO DA SILVAE DE MARIA DO CARMO DASILVA. VIVIANE SANTOS DE
SOUZA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORADE VENDAS, NASCIDA EM JACOBINA,
BA NO DIA (02/09/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE AGNALDO
LOPES DE SOUZA E DE SÔNIA SANTOS DE SOUZA.

ROGÉRIO YUKIO UEHARA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SPNO DIA (12/08/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SEISHO UEHARA E DE ROSA KIOKO UEHARA. DENISE YUMI UEHARA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/03/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE YOSHIO UEHARA E DE MARIAAIKO UEHARA.

MARCOS DUARTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM LIMOEIRO,
PE NO DIA(19/01/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIA LUCIA
DUARTE. PATRÍCIA ARAÚJO CONCEIÇÃO, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO BÁBA, NASCIDA
EM ITABUNA, BA NO DIA (25/11/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
DOMINGAS ARAÚJO CONCEIÇÃO.

RENATO COIMBRA DASILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/12/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE IVO JOSÉ DA SILVA E DE ZENI DOS REIS COIMBRA. CAROLINA DO NASCIMENTO PEREIRA,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NASCIDAEM SÃO PAULO,
SPNO DIA (31/08/1994), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSE ARNALDO
PEREIRA SOBRINHO E DE MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIRA.

GUSTAVO DIOGO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTADE SISTEMAS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (21/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE SILVERIO LOPES DASILVAE DE LUCILIA DIOGO ROMÃO SILVA. LAURA FRANCO FERNANDES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORADE INGLES, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (31/07/1998), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE MARCELO OLENSCKI
FERNANDES E DE EDINALVA SOUZA FRANCO FERNANDES.

ALEXSANDRO SOUSA SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (13/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MANOEL DE LIRASANTOS E DE SEMIRA DE SOUSASANTOS. MAYARA ROCHA SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NASCIDAEM TABOÃO DASERRA, SP NO DIA (13/11/1997),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE KELI APARECIDA ROCHADA SILVA.

CRISTIANE SAYURI SHOJI,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO CIENTISTA DE DADOS, NASCIDA
EM DIADEMA, SP NO DIA (25/04/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MILTON TSUYOSHI SHOJI E DE ELIZETMIKIKO WADA SHOJI.ERIKAROSA DA SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃOANALISTADE MARKETING, NASCIDAEM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP
NO DIA (09/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDEMAR
RAIMUNDO DA SILVA E DE MARIA ROSA DASILVA.

BRUNO BRAMBILLA SOUBHIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM MONTE APRAZÍVEL, SP NO DIA(14/12/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE RISCALLA SOUBHIA JUNIOR E DE JANE CECILIA CERA BRAMBILLA SOUBHIA. LETÍCIA
CAMARDELLA JACOB DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOADVOGADA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(01/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
AGUINALDO JACOB DE OLIVEIRA E DE THAIS DOS SANTOS CAMARDELLA.

RAFAEL BENASAYAG BIRMANN,ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM PASSO FUNDO, RS NO DIA (10/06/1953), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ARON BIRMANN E DE RAQUELBENASAYAG BIRMANN. RAQUEL PEREIRADOMINGUES,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/11/
1965), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIANO HENRIQUE ARANHA
DOMINGUES E DE ISABEL MARIA PEREIRA DOMINGUES.

BRUNO JAGGI, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (10/07/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE HANS PETER
JAGGI E DE MARLENE MARIA BENICCHIO JAGGI. NILANA MEZATENÓRIO DE BARROS, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BIÓLOGA, NASCIDA EM PIRACICABA, SP NO DIA (09/11/1977),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE NILTON TENÓRIO DE BARROS E DE
ANA MARIA MEZA TENÓRIO DE BARROS.

MAURO SERGIO MALUMBRES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃOAUTONOMO, NASCIDO
EM UCHOA, SP NO DIA (20/09/1958), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
VICENTE MALUMBRES E DE NAIR MARUCHO MALUMBRES. ADICELIA BARBOZA DA SILVA
SANTOS, ESTADO CIVILDIVORCIADA, PROFISSÃO AUTONOMA, NASCIDA EM OLIVEIRA, MG NO
DIA (04/11/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA EM ITAPECERICA DA SERRA, SP, FILHA DE JOSÉ
BARBOZA DOS SANTOS JUNIIOR E DE MARIZE DASILVA SANTOS.

JEFT DOS SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDO EM
TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (21/09/2002), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ MAURO DOS SANT OS SILVA E DE CLEIDIANE SILVA OLIVEIRA. MARIA CLARA
RIBEIRO DE MORAES, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM TABOÃO DA
SERRA, SP NO DIA (17/02/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ
ANTONIO DAVID DE MORAES E DE KEYLA MARIA RIBEIRO.

GIOVANNA GIULIA BALDUCCINIACBAS DE LIMA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃOANALISTA
DE SUCESSO AO CLIENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/02/1994), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALTER ACBAS DE LIMA E DE BARBARA BETTINA
BEATRIZ BALDUCCINI. CAROLINE SERODIO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
GERENTE COMERCIAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/08/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR E DE VERA
LUCIA SERODIO DE OLIVEIRA.

FELIPE MENDONÇA DE SOUSAALMEIDA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR,
NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (12/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MARIA DEALMEIDA E DE JOSENETE MENDONÇADE SOUSAALMEIDA.
ANDRESSA DA SILVA SIQUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA DE DADOS,
NASCIDA EM SÃO GONÇALO, RJ NO DIA(18/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHADE EUGÊNIO OTAVIO PESSÔA DE SIQUEIRA E DE ANGELA MARIA VIEIRA DASILVA.
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JEAN VICTOR PEREIRA FREIRE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE LOGÍSTICA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CICERO DE MENEZES FREIRE E DE ROSALIA LINO PEREIRA FREIRE. BARBARA
CATELLANI DE CARLOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOANALISTACOMERCIAL, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(20/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE
LUIZ ROBERTO DE CARLOS E DE ONILDA MATILDE CATELLANI.
ALEX DA COSTA ANDRADE, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
CICERO DANTAS, BA NO DIA(12/09/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE EDNALVO VIEIRA DE ANDRADE E DE MARLEIDE DA SILVA COSTA. RISONETE LUZINETE DOS
SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM
PAULISTA, PE NO DIA (18/03/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
HELIO JOSÉ DOS SANTOS E DE LUZINETE JOSEFA DA SILVA SANTOS.
PAULO SERGIO DE IUDICIBUS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(06/11/1964), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SERGIO DE IUDICIBUS E DE ELY DE IUDICIBUS. RENATA CHRISTINA BORTOLETO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(18/04/1967),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ LUIZ BORTOLETO E DE ANNA
LUIZA PEREIRA BORTOLETO.
GERALDO ROSA ANDRADE, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO EM
SERRO, MG NO DIA (21/12/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE
DE ARAUJOANDRADE E DE GERALDA ROSA DE JESUS ANDRADE. IVANIRA PORTILHO BATISTA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM CAMETÁ, PA NO DIA (20/06/
1966), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE IVO RODRIGUES BATISTA E DE
HORMANDINAPORTILHO BATISTA.
DANIEL BARBOZA MARTINS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO BANCARIO, NASCIDO
EMARARAQUARA, SP NO DIA(15/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE HELI MARTINS E DETEREZINHA LUIZ BARBOZAMARTINS. BEATRIS VIEIRA DORIADE ABREU,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCARIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/06/
1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JAIME DORIA DE ABREU E DE
ZITA MARIA DE FREITAS VIEIRA DE ABREU.
PEDRO DAVID CARAN DI SANTORO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/05/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE PIERRE DI SANTORO E DE HELENITA MARIA DA SILVA. LITIZA GENOVESI SILVA,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SPNO DIA(22/
11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE RIVALDO GOMES DA SILVAE
DE MARIA DE LOURDES GENOVESI SILVA.
RONALDO ALMEIDA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, NASCIDO EM CASINHAS, PE NO DIA (14/11/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEVERINO SOARES DA SILVA E DE MARIADE LOURDES ALMEIDA DA
SILVA. ANA PAULA PEREIRALIMA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(22/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE
BRUNO PEREIRA LIMA E DE ANA MARIAALVES DA SILVA.
RENATO DA SILVAGIORDANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TRADUTOR INTERPRETE,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (02/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM BRAGANÇAPAULISTA, SP, FILHO DE MARIO CLETO GORDANI E DE ANA MARIAARSENOWICZ
DA SILVA GIORDANI. CRISTINA NASCIMENTO LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ASSISTENTE SOCIAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA(11/10/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSÉ ROBERTO LOPES E DE FERNANDA MACEDO NASCIMENTO
LOPES.
NATAN SCHLICKMANN PEREIRA,ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/04/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LINO MANOEL PEREIRA E DE MARGARIDA DA SILVA SCHLICKMANN PEREIRA.
ALINEYOSHIE FUJII KATATANI, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO FONOAUDIÓLOGA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(14/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE
SERGIO YOSHIO KATATANI E DE ROSIMEIRE APARECIDA SATIKO FUJII KATATANI.
JOÃO PAULO ALVES DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO
EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP NO DIA (10/09/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA E DE ELIZABETH NIMER ALVES DE
ALMEIDA. LUANA MONALISA XAVIER PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
APRESENTADORA DE TV, NASCIDA EM SALVADOR, BA NO DIA (24/03/1982), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JACKSON ANDRADE PEREIRA E DE LUZIVALDA
XAVIER PEREIRA.
IVAN LUIZ RODRIGUES RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CHEFE DE PRODUÇÃO,
NASCIDO EM PIRACICABA, SPNO DIA (25/10/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SILVERIO RODRIGUES RIBEIRO E DE MARIA APARECIDA RODRIGUES SOUZA.
DAYANE LISBOAFRANÇA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDAEM SÃO
PAULO, SP NO DIA(30/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE EDVALDO
LISBOA FRANÇA E DE KÁTIAVALDECIR DO NASCIMENTO FRANÇA.
OSMANDO DE JESUS RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AÇOUGUEIRO,
NASCIDO EM NOVA REDENÇÃO, BA NO DIA (10/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE OSVALDO SANTOS RODRIGUES E DE MARIA BORGES DE JESUS
RODRIGUES. SUZANA SOARES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DIARISTA,
NASCIDA EM CUPIRA, PE NO DIA (09/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHADE BENEDIT O SOARES DASILVA E DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA.
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BENEDITO FERNANDES DE SOUSA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO
EM PARNARAMA, MANO DIA(27/09/1959), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ FERNANDES DE SOUSA E DE LECÍ NUNES FIGUERÊDO. MARIA DO CARMO SILVA,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (07/07/1969), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIAJOSÉ DASILVA.
ALEX BEZERRA CARDOSO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE
PRODUÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALDAIR CARDOSO DOS SANTOS E DE VALMIRA DOS SANTOS BEZERRA.
FERNANDA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(03/01/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ MARIA DOS SANTOS E DE CILEZIAAPARECIDA DOS SANTOS.
PEDRO LUCAS DA SILVA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (08/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE DJALMA OLIVEIRA COSTA E DE MADALENA ALVES DA SILVA COSTA. AMANDA DE
CAR VALHO LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDAEM SANTOS, SP
NO DIA (17/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CARLOS DA
SILVA LOPES E DE JUSCELICE DE CARVALHO LOPES.
JOSÉ VICENTE FERREIRA FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FISCAL DE LOJA,
NASCIDO EM CANARANA, BA NO DIA (25/11/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO VICENTE FERREIRA E DE OSMARINA PACHÊCO FERREIRA. SABRINA
MARIA TRINDADE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(28/09/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE SUELI MARIA TRINDADE.
ROBERT O DE CARVALHO MARQUES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VIGILANTE,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA(07/08/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE FRANCISCO DE ASSIS MARQUES E DE MARCIA DE CARVALHO. ANA CAROLINAPEREIRA
DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM ITAQUAQUECETUBA, SP
NO DIA (04/12/1984), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO PEREIRADA
SILVA E DE EDITE MOREIRA DOS SANTOS.
WEVERTON DIOGO VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SEBADOR FIRMINO, MG NO DIA (06/06/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ILDEFONSO VIEIRA E DE RAIMUNDAZACARIAS
DA SILVA VIEIRA.LURDES MARIA ALVES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (10/09/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
GUARULHOS, SP, FILHA DE ROSIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA E DE EZILEIDE ALVES SANTANA.
PAULO CESAR SARRES PELLON FILHO, ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO DIRETOR DE
VENDAS, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (21/03/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO CESAR SARRES PELLON E DE MARCIA PROENÇA SOARES
PELLON. JULIANA MANGOLIM MIMESSI, ESTADO CIVILDIVORCIADA, PROFISSÃO GERENTE DE
SISTEMAS, NASCIDA EM BRAGANÇAPAULISTA, SP NO DIA(12/08/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EMIR MIMESSI E DE MARIA HENRIQUETA MANGOLIM MIMESSI.
CARLOS RODRIGUES BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (26/07/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE CARLOS XAVIER BARBOSA E DE SONIA RODRIGUES AMORIM BARBOSA. NILSA GOMES
FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM CHAPADA DO NORTE,
MG NO DIA (22/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSÉ GOMES
FERREIRA E DE MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA.

PRISCILA MAGALHÃES DASILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (06/04/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
GONÇALO PEREIRA DASILVAE DE MARCIAGERALDA DE MAGALHÃES DASILVA. ELLEN CRISTINA
DE JESUS CAMPOS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORADA CLARO, NASCIDA
EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (20/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ADENIRO ANTONIO CAMPOS E DE IRANI DE JESUS CAMPOS.
JOSÉ ALVES, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE, NASCIDO EM SÃO JOÃO DO PIAUÍ,
PI NO DIA (17/08/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAIMUNDO
AGOSTINHO ALVES E DE MARIA DAS GRAÇAS ALVES. BETHANIAALVES DOS SANTOS, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM RIBEIRÃO PRETO, SP NO DIA (14/09/1983),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ROCHA DOS SANTOS E DE
GERUSADA SILVA ALVES.
LUIZ VENTURA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FUNILEIRO, NASCIDO EM
RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA(19/07/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE DONIZETTE DA SILVA E DE BEATRIZ VENTURA DA SILVA. ELIZANGELAMARIA DE ARAUJO,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDAEM RIO DE JANEIRO, RJ
NO DIA (02/06/1974), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LEALTIDIO SILVADE
ARAUJO E DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA PADUA.
CELSO APARECIDO CUNHA, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (15/11/1949), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ILDEBERTO CUNHA E DE GIOCONDA WIONN CUNHA. ELZELY ALVES DA COSTA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO SALGADEIRA, NASCIDA EM MANHUMIRIM, MG NO DIA (20/02/1970),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GENECY BATISTA DA COSTA E DE
MARIA ERONDINA DA COSTA.
CÁSSIO BRUSSI DE MORAES SALLES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ MARCELO DE MORAES SALLES E DE SILVIA REGINA BRUSSI DE MORAES
SALLES. DANIELE CRISTINA DIAS PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/01/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ISRAELDIAS PEREIRA E DE MARIAHELENA PEREIRA SANTOS DIAS
PEREIRA.
RAFAEL MENDONÇA SANTOS E SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE
PROJETOS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (12/12/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ANTONIO RODRIGUES SANTOS E SILVAE DE MARIAANGELICAMENDONÇA
SANTOS E SILVA. BEATRIZ ISVAGONÇALVES,ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BIOLOGA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(17/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE
ABEL FRANCISCO GONÇALVES E DE MYRIANALCIONE TOLARDO MESSAS GONÇALVES.
SERGIO LEANDRO PEREIRA LIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MOACY LEANDRO LIRA E DE NEUSAPEREIRALIRA. VALQUIRIA GELLI DA SILVA,ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(09/05/1986), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ LUIZ DASILVA E DE DIRCE SILVATI GELLI.
SISLANDO DO NASCIMENTO RODRIGUES, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
SERVIÇOS DE CARGA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/09/1981), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE SISLANDO RODRIGUES DA COSTA E DE OZENI
VIEIRA DO NASCIMENTO. CAMILA CAMPOS DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA 07/11/1983),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO SOARES DE JESUS E DE
MAGALI FERREIRA CAMPOS.
SAMUEL VIERO RICKEN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO EM
CRICIÚMA, SC NO DIA (19/07/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
VALERIO RICKEN E DE GARDILEN NÁDIAVIERO RICKEN. ROBERTA GALLO BOIN, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTADORA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA (23/06/1989), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROBERTO BOIN E DE REGINA CELIA GALLO BOIN.
FABIO ALBERTO PERCILIO, ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/12/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
CARMELIA ALBERTO PERCILIO. DULCINÉIA GOMES GUIMARÃES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM NESTE SÃO PAULO, SP NO DIA (02/11/1978), RESIDENTE E
DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE SEBASTIÃO ANTONIO GUIMARÃES E DE ESTHER GOMES.
JHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA18/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOÃO BEZERRA DE OLIV EIRA NETO E DEANTONIA FERREIRADE OLIVEIRA. ÉVELLYN
FERREIRA RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOADMINISTRATIVA DE TI, NASCIDA EM
DIADEMA, SP NO DIA (10/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANILSON FRANCISCO RIBEIRO E DE LINDALVA FERREIRA ROSA RIBEIRO.
JOCÉLIO FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO METALURGICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ VITORIANO DASILVAE DE CELINALVA FERREIRA DASILVA. MARIA NILZA GÓES DASILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMESTICA, NASCIDAEM NOVA SOURE, BA NO DIA (17/
10/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIS BISPO DA SILVA E DE
MARIA CREUZA GÓES DASILVA.

THAYLAN SOUZA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (03/10/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE LUIZ MUNIZ DOS SANTOS E DE ELIANA SOUZA SANTOS. ANA GRAZIELAALVES, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM CRUZ, CE NO DIA(24/09/2000),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA DAS GRAÇAS ALVES.

JOSE HUMBERTO SANCHEZ PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO
ELETRICISTA, NASCIDO EM CONCEPCIÓN - CHILE NO DIA(16/08/1987), RESIDENTE EDOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE PEDRO HUMBER TO SANCHEZ VELASCO E DE LITZA LUMENA
PEREIRA DA ROCHA. JÉSSICA PATRICIA LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA, NASCIDA EM CASTANHAL, PANO DIA29/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE TEREZINHADO AMARAL LOPES.

ALEXANDRE NICASTRO DE MORAES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(14/02/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LUÍS CARLOS DE MORAES E DE ROSAURA NICASTRO DE MORAES.
FERNANDA CANDIDO RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TERAPEUTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(21/06/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ROSELI CANDIDO RODRIGUES.

EDER DIEGO FERNANDES, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (12/12/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ISAAC FERNANDES E DE AGDA PEREIRA DA SILVA FERNANDES. LARISSA LOPES FERREIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM PRESIDENTE EPITÁCIO, SP
NO DIA(23/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDEUIR LOPES
FERREIRA E DE NAUL PEREIRA FERREIRA.

DANIEL FRANCO FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
ELÓI MENDES, MG NO DIA (10/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSÉ ALUISIO FERREIRA E DE MARIA DO CARMO FRANCO FERREIRA. NATHÁLIA RODRIGUES
BETTINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM CAMBARÁ, PR NO DIA(23/
12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE FÁBIO ROGÉRIO BETTINI E DE
RONY CLÉA RODRIGUES
BETTINI.

JORGE EDUARDO DE ARRUDA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (14/07/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ SEVERINO DA SILVA E DE CRISTIANE JOSEFA DE ARRUDA.
CARINA DASILVA PEREIRA,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ESTAGIÁRIA DE ENFERMAGEM,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(16/03/2000), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE GILBERTO DE JESUS PEREIRA E DE MARIA ALMEIDA DASILVA.

MANOEL RODRIGUES DA SILVA,ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM ITACARAMBI, MG NO DIA (18/12/1957), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E DE ODETE FERREIRA DE OLIVEIRA. GLAUCIA REGINA
RODRIGUES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA(14/06/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE EZAIAS
RODRIGUES E DE RUTH BENTO RODRIGUES.
CLEIT ON CESAR PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENFERMEIRO,
NASCIDO EM MARCOS PARENTE, PI NO DIA (06/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARIA DE LOURDES PEREIRA GONÇALVES. PATRICIAFERREIRA TOMÉ,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (16/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JANUARIO TOMÉ
FILHO E DE MARIA APARECIDA FERREIRATOMÉ.

REGIVALDO JOSÉ DE ARAUJO JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(20/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE REGIVALDO JOSÉ DE ARAUJO E DE MARIAAPARECIDA DASILVADE
ARAUJO. AMANDAMATOS DA SILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (22/11/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE
GICIOMAR MATOS DA SILVA E DE MARIA DALVACY MATOS DA SILVA.
VINICIUS PEREIRADA SILVA DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUDITOR, NASCIDO EM
OSASCO, SP NO DIA (08/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM CARAPICUÍBA, SP, FILHO DE
NIVALDO DIAS E DE ROSITA PEREIRA DA SILVA DIAS. JULIA SILVA BARBOSA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM COTIA, SP NO DIA (23/05/2000), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM COTIA, SP, FILHA DE GERSON BARBOSA E DE KARINACRISTIANE SANTOS DA
SILVA BARBOSA.
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Etc. Participações S.A.
CNPJ nº 08.474.754/0001-95
Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Controladora Consolidado
Balanços patrimoniais
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
2019 2018 2019 2018
2019 2018 2019 2018
4
3 22.308 15.750 Passivo/Passivo circulante
Ativo/Ativo circulante
70
83 32.311 31.115
Caixa e equivalentes de caixa
4
3 4.374
764 Empréstimos e financiamentos
- 14.345 13.519 Receita de subvenções - (19.740) (16.986)
Títulos e valores mobiliários
- 10.635 3.283 Debêntures
67
81
67
81 Reconhecimento no cumprimento objeto - (127)
Contas a receber de clientes
- 3.160 6.959 Fornecedores
- 2.397 4.533 Provisão para devedores duvidosos
(41)
Outras contas a receber
905 1.800 Adiantamento de clientes
- 10.850 9.397 Resultado de equivalencia patrimonial (14.043) (11.472)
- (176) (185)
Impostos a recuperar
- 3.149 2.757 Obrigações trabalhistas
3
2 1.546 1.582 Provisão para contingências
- (930)
- (930)
85
187 Obrigações tributárias
Despesas antecipadas
- 2.836 1.622 Recompra de debentures (perdão dívida)
67
81
92
166
Juros
apropriados
78.029 65.301 136.053 123.946 Outras contas a pagar
Ativo não circulante
192
352
78
29 Decréscimo (acréscimo) em ativos
IR e CS deferido
- 1.498 1.498 IR e CS a recolher
- 3.926 (684)
20.401 20.401 68.318 63.636 Contas a receber de clientes
Créditos com partes relacionadas
1.219 2.534
586
725 Passivo não circulante
- (392) (1.071)
Investimentos em controladas
76.810 62.767
47
- Emprestimos e financiamentos
- 2.743 1.704 Impostos a recuperar
6
998 (1.305)
Imobilizado líquido
- 1.154 1.261 Debêntures
20.168 20.168 20.168 20.168 Créditos diversos
- 132.768 120.462 Subvenções recebidas
Intagivel líquido
- 42.413 38.186 Acréscimos (decréscimo) em passivos
Fornecedores
(2.135)
280
78.033 65.304 158.361 139.696 Obrigações trabalhistas
Total do ativo
342
487
1
(87)
769 (1.047)
Obrigações tributárias
- 1.175 1.439 Obrigações trabalhistas e tributárias
Demonstração do resultado
Controladora Consolidado
(6) (116) (251)
233 233
- Contas a pagar
2019 2018 2019 2018 Débitos com partes relacionadas
- 1.453 3.625
- 1.477 1.652 Adiantamento de clientes
Receita líquida da prestação de serviços
- 54.644 59.579 Provisão para contingências
- 23.966 16.901
57.562 44.820 57.562 44.820 Subvenções recebidas
- 19.740 16.986 Patrimônio líquido
Receita de subvenções
687 687
687
687 Caixa proveniente
Receita operacional líquida
- 74.384 76.565 Capital social
(1.233) (1.518) 26.630 16.069
137 39.701
137 39.701 das atividades operações
- (38.880) (41.959) Reserva legal
Custo dos serviços prestados
(57) (521)
58.111 5.805 58.111 5.805 IR e CS pagos
Lucro bruto operacional
- 35.504 34.606 Reserva de lucros
(-) Ações em tesouraria
(1.373) (1.373) (1.373) (1.373) Caixa líquido proveniente
Receitas (despesas) operacionais
(1.233) (1.518) 26.573 15.548
170
125 das atividades operacionais
(17) (16) (8.040) (8.656) Participações de acionistas minoritários
Despesas com pessoal
57.562 44.820 57.732 44.945 Das atividades de investimento
Gerais e administrativas
(22) (96) (5.615) (7.235)
(6)
Pesquisa e desenvolvimento
- (105)
- Total do passivo e patrimônio líquido 78.033 65.304 158.361 139.696 Redução (acréscimo) em Investimentos
Redução (acréscimo) do imobilizado
- (487) (270)
Depreciação e amortização
- (709) (784)
Demonstração do resultado abrangente
Redução (acréscimo) do intangível
- (16.971) (28.970)
Ajuste ao valor recuperável do intangível
- (4.489) (4.978)
Controladora Consolidado
- (7.351) 8.152
Investimento de curto prazo
- 930 1.362 1.078
Outras receitas (despesas) operacionais
2019 2018 2019 2018
Caixa líquido provieniente das (aplicado nas)
Lucro operacional antes
12.742 10.890 12.742 10.890
Lucro líquido do exercício
atividades de investimento
- (24.815) (21.088)
(39) 818 17.908 14.031 Total do resultado abrangente
das participações societárias
Das atividades de financiamentos
14.043 11.472
41
- do exercício
Equivalência patrimonial
12.742 10.890 12.742 10.890
Movimentação líquida de empréstimos
Lucro antes do resultado financeiro 14.004 12.290 17.949 14.031
Demonstrações dos fluxos de caixa
e financiamentos
- 1.840 7.157
Despesas financeiras
(1.262) (1.401) (5.346) (4.160)
Controladora Consolidado
(81) (2.830)
(81) (2.830)
Debêntures
1
291 1.903
Receitas financeiras
2019 2018 2019 2018
Caixa líquido provieniente das (aplica12.742 10.890 12.894 11.774 Das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da CS
(1.234) (1.431) (1.839) (379)
do nas) atividades de financiamentos (81) (2.830) 1.759 4.327
IR e CS - Corrente
- (106) (467) Lucro líquido antes do IR e da CS
12.742 10.890 12.894 11.772
Das atividades de financiamento com acionistas
IR e CS - Diferido
- (399) Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades
Créditos
com
partes
relacionadas
1.315
4.098
139
(44)
(46)
(18) geradas pelas atividades operacionais
Participações de minoritários
Débitos com partes relacionadas
233
12.742 10.890 12.742 10.890 Depreciação e amortização
Lucro líquido do exercício
709
784
(46)
(18)
Participação de acionistas minoritários
598 598
598
598 Baixa de ativo imobilizado
Quantidade de ações
61
22
Caixa líquido provieniente das
21,31 18,21 21,31 18,21 Ajuste ao valor recuperavel do intangivel
Lucro por ação
- 4.489 4.978
(aplicado nas) atividades de
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
1.315 4.331
93
(62)
financiamentos com acionistas
Reservas de capital
Reservas de lucro
Participação de
Aumento / (redução) de caixa
Capital Reserva
Reserva de Reserva
Lucros Ações em
acionistas não
1
(17) 3.610 (1.275)
e equivalentes de caixa
Descrição
social de ágio incentivo fiscal legal acumulados tesouraria Subtotal controladores Total Caixa e equivalentes de caixa
687 2.473
26.846 1.262
4.543 (1.881) 33.930
108 34.037 No início do exercicio
Saldos em 31.12.2017
3
20
764 2.039
Lucro líquido do exercício
10.890
- 10.890
(18) 10.872 No final do exercicio
4
3 4.374
764
Constituição de reserva
10.890
(10.890)
- Aumento / (redução) de caixa
Movimentação de ações
- (508)
508
- e equivalente de caixa
1
(17) 3.610 (1.275)
Reversão excesso de reserva
- (1.125)
1.125
35
35
Participação de acionistas não controladores
Hugo
Mattos
Janeba
Diretor
Presidente
687 1.965
37.736
137
5.668 (1.373) 44.820
125 44.945
Saldos em 31.12.2018
Marcelo Arakaki - Diretor Financeiro
Lucro líquido do exercício
12.742
- 12.742
(46) 12.696
Vanessa Oliveira Tomaz - Contadora - CRC 1SP292026/O-8
91
91
Participação de acionistas não controladores
687 1.965
37.736
137
18.410 (1.373) 57.562
170 57.732
Saldos em 31.12.2019
Balanços patrimoniais

“O relatório completo, com notas explicativas e parecer dos auditores, RSM Brasil Auditores Independentes,
encontra-se disponível na sede da Companhia, à Rua Gomes de Carvalho, nº 1581, 13º andar, Vila Olimpia - São Paulo/SP.”

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros III S.A. - CNPJ/MF Nº 30.037.009/0001-38 - NIRE 35.300.514.815
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 7 de Junho de 2021
Data, hora, local: No dia 7.06.2021, 9hs, na sede social da Travessia Securitizadora de Cré- ríodo de defasagem de 3 Dias Úteis (“Período de Defasagem”), acrescida de um Spread de 9%
ditos Financeiros III S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), São Paulo/SP, Rua Conselheiro Cris- ao ano, com base em um ano de 252 Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures da 3ª Sépiniano, 105, conjunto 43, sala 6, República CEP 01037-001. Convocação e Presença: Dispen- rie”), a ser calculada na forma prevista na Escritura de Emissão; (p) Pagamento da Remunerasada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das ção das Debêntures da 3ª Série: Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das DeS.A.”), em face da presença do acionista representando a totalidade do capital social da Compa- bêntures, de amortização antecipada das Debêntures, ou de resgate das Debêntures, conforme o
nhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. Mesa: Presidente: Vini- caso, a Remuneração das Debêntures da 3ª Série será paga mensalmente, com carência de 12
cius Stopa; Secretário: Luis Philipe Camona. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 2ª emissão, meses após a Data de Emissão (cada uma das referidas datas, uma “Data de Pagamento da
pela Companhia (“Emissão”), de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie qui- Remuneração das Debêntures da 1ª Série”). As Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da
rografária, com garantia adicional real, em 3 séries, para distribuição pública com esforços restri- 2ª Série não farão jus a uma remuneração; (q) Amortização Programada das Debêntures da
tos de distribuição, no montante total de R$ 60.000.000,00, sendo: (a) R$ 10.000.000,00 referen- 3ª Série: Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures, o Valor Nominal
tes às debêntures da 1ª série (“Debêntures da 1ª Série”); (b) R$ 15.000.000,00 referentes às de- Unitário das Debêntures da 3ª Série será pago de acordo com o ﬂuxo de pagamentos constante
bêntures da 2ª série (“Debêntures da 2ª Série”); e (c) R$ 35.000.000,00 referentes às debêntu- da Escritura de Emissão (“Amortização Programada das Debêntures da 3ª Série”); (r) Prêres da 3ª série (“Debêntures da 3ª Série” e, em conjunto e indistintamente com as Debêntures mio de Subordinação: As Debêntures da 1ª Série farão jus a um prêmio de participação corresda 1ª Série e as Debêntures da 2ª Série, as “Debêntures”), sendo certo que as Debêntures serão pondente ao saldo do Fluxo Disponível dos Direitos Creditórios do Portfólio Existente, conforme
objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de deﬁnido na Escritura de Emissão, se houver, na Data de Vencimento ou resgate das Debêntures
Valores Mobiliários nº 476, de 16.01.2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução da 1ª Série (“Prêmio de Subordinação das Debêntures da 1ª Série”). As Debêntures da 2ª
CVM 476”, respectivamente); e (ii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia Série farão jus a um prêmio de participação correspondente ao saldo do Fluxo Disponível dos Dipratique todos os atos, ratiﬁque os atos já praticados e celebre todos os documentos, inclusive reitos Creditórios do Portfólio Futuro, conforme deﬁnido na Escritura de Emissão abaixo, se houaditamentos, se for o caso, necessários para a efetivação da Emissão e da Oferta Restrita. Deli- ver, na Data de Vencimento ou resgate das Debêntures da 2ª Série (“Prêmio de Subordinação
berações: Por voto dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, das Debêntures da 2ª Série” e, em conjunto e indistintamente com o Prêmio de Subordinação
que determinaram a lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do artigo 130, §1º das Debêntures da 1ª Série, os “Prêmios de Subordinação”); (s) Pagamento dos Prêmios
da Lei das S.A., foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas, conforme atribuições de Subordinação e Amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série
previstas nos termos do artigo 59 da Lei das S.A.: (i) a aprovação da emissão de Debêntures da e das Debêntures da 2ª Série: Observado o disposto na Escritura de Emissão, (i) o Prêmio de
Companhia, com as seguintes características principais: (a) Data de Emissão: Para todos os ﬁns Subordinação das Debêntures da 1ª Série será pago integralmente em uma única parcela aos Dee efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 7.06.2021 (“Data de Emissão”); (b) benturistas das Debêntures da 1ª Série na Data de Vencimento, na data de eventual vencimento
Montante da Emissão: O montante total da Emissão será de R$ 60.000.000,00, na Data de antecipado ou resgate antecipado das Debêntures (“Data de Pagamento do Prêmio de SuEmissão, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures, nos termos previstos bordinação das Debêntures da 1ª Série”); e (ii) o Prêmio de Subordinação das Debêntures da
na Escritura de Emissão (conforme deﬁnido abaixo), sendo: (i) R$ 10.000.000,00 referentes às De- 2ª Série será pago integralmente em uma única parcela aos Debenturistas das Debêntures da 2ª
bêntures da 1ª Série; (ii) R$ 15.000.000,00 referentes às Debêntures da 2ª Série; e (iii) R$ Série na Data de Vencimento, na data de eventual vencimento antecipado ou resgate antecipado
35.000.000,00 referentes às Debêntures da 3ª Série; (c) Quantidade: Serão emitidas 60.000 De- das Debêntures da 2ª Série (“Data de Pagamento do Prêmio de Subordinação das Debênbêntures, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures, nos termos previstos tures da 2ª Série” e, em conjunto com a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures
na Escritura de Emissão, sendo: (i) 10.000 Debêntures da 1ª Série, (ii) 15.000 Debêntures da 2ª Sé- da 3ª Série e a Data de Pagamento do Prêmio de Subordinação das Debêntures da 1ª Série, as
rie; e (iii) 35.000 Debêntures da 3ª Série; (d) Distribuição Parcial: Será admitida a distribuição “Datas de Pagamento”). O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série e o Valor Nomiparcial das Debêntures, nos termos do artigo 5-A da Instrução CVM 476 e dos artigos 30 e 31 da nal Unitário das Debêntures da 2ª Série será pago integralmente em uma única parcela na Data
Instrução CVM nº 400, de 29.12.2003, desde que seja atingido o valor mínimo de R$ 1.000.000,00. de Vencimento, na data de eventual vencimento antecipado ou resgate antecipado das DebêntuOs investidores poderão, quando da assinatura dos respectivos boletins de subscrição: (i) condi- res da 1ª Série e/ou das Debêntures da 2ª Série; (t) Aquisição Facultativa das Debêntures: A
cionar a subscrição das Debêntures à colocação do valor total da Emissão; ou (ii) condicionar a Emissora renuncia expressamente à faculdade prevista no artigo 55, §3º, da Lei das S.A., sendo
subscrição das Debêntures ao atingimento do montante mínimo mencionado acima. Caso o subs- vedada a aquisição pela Emissora de Debêntures; (u) Amortização Extraordinária Obrigatócritor tenha optado por estabelecer a condição constante do subitem (ii) anterior, deverá indicar ria das Debêntures da 1ª Série: A Emissora deverá, observado o limite de 98% do pagamento
se, atingido o montante mínimo, deseja adquirir: (a) a totalidade das Debêntures a que teria direi- do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Deto; ou (b) a proporção entre a quantidade de Debêntures efetivamente alocadas até o término da bêntures da 1ª Série, conforme o caso, realizar a amortização extraordinária obrigatória das DeOferta e a quantidade total de Debêntures originalmente objeto da Oferta Restrita, aplicada à bêntures da 1ª Série, quando referida amortização for solicitada pelos Debenturistas da 1ª Série,
quantidade de Debêntures a que teria direito. Presumir-se-á, na falta de manifestação expressa sem a necessidade de qualquer aprovação adicional pelos Debenturistas da Segunda ou pelos
no boletim de subscrição, o interesse do investidor em manter a sua decisão de subscrição de for- Debenturistas da 3ª Série em sede de Assembleia Geral de Debenturistas (“Amortização Exma integral. Adicionalmente, em caso de distribuição parcial, não haverá abertura de prazo para traordinária Obrigatória das Debêntures da 1ª Série”); (v) Amortização Extraordinária
desistência, nem modiﬁcação do boletim de subscrição, exceto por eventual cancelamento con- Obrigatória das Debêntures da 3ª Série: Observada a ordem de alocação de recursos, a Emisforme previsto na Escritura de Emissão. Na hipótese de ocorrência de distribuição parcial e do sora deverá, após o 42º mês, realizar a amortização extraordinária obrigatória das Debêntures da
subscritor assinalar o subitem (i) mencionado acima, o seu respectivo boletim de subscrição será 3ª Série (“Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures da 3ª Série”); (w) Resautomaticamente cancelado, bem como da hipótese de não colocação do montante mínimo men- gate Antecipado Total: Não obstante as demais hipóteses de resgate da totalidade das Debêncionado acima. Tendo em vista que tais hipóteses serão veriﬁcadas anteriormente à Data de Inte- tures, a Emissora: (i) deverá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da 1ª Ségralização, conforme deﬁnido abaixo, não haverá, portanto, valores a serem restituídos aos inves- rie, quando referido resgate antecipado for solicitada pelos Debenturistas das Debêntures da 1ª
tidores; (e) Valor Nominal: O valor nominal unitário das Debêntures para Distribuição Pública Série, sem a necessidade de qualquer aprovação adicional pelos Debenturistas das Debêntures
será de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário das Debêntures”); (f) Sé- da 2ª Série ou das Debêntures da 3ª Série em sede de Assembleia Geral de Debenturistas; (ii) deries: A Emissão será realizada em 3 séries, que serão totalmente independentes entre si, para verá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da 2ª Série e das Debêntures da
distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 (“1ª 3ª Série, se e conforme deliberado pelos Debenturistas das Debêntures da 2ª Série e pelos DeSérie” e “2ª Série” e “3ª Série”, respectivamente); (g) Forma: As Debêntures serão emitidas benturistas das Debêntures da 3ª Série nos termos previstos na Escritura de Emissão; e/ou (iii) posob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de certiﬁcados representativos das Debêntu- derá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures caso seja rescindido o Contrato
res; (h) Prazo de Vencimento: O vencimento ﬁnal das Debêntures, ressalvadas as hipóteses de de Cobrança com o Agente de Cobrança (no caso de apenas um Agente de Cobrança ser contravencimento antecipado e de resgate antecipado previstas nesta Escritura de Emissão, ocorrerá ao tado) ou com o Master Servicer (caso mais de um Agente de Cobrança venha a ser contratado),
ﬁnal do prazo de 5 anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 20.05.2026 exceto se as obrigações de cobrança no Contrato de Cobrança forem assumidas, em 30 dias da
(“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate an- rescisão, por outra empresa aprovada pelos Debenturistas, observado o quórum de aprovação
tecipado previstas no “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, previsto na Escritura de Emissão; e/ou (iii) na ocorrência de vencimento antecipado das DebêntuNão Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, em 3 Séries, res. Não haverá o resgate parcial das Debêntures; (x) Multa e Juros Moratórios: Sem prejuízo
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Travessia Securitizadora de dos Prêmios de Subordinação devidos aos Debenturistas, ocorrendo impontualidade no pagaCréditos Financeiros III S.A.” (“Escritura de Emissão”); (i) Distribuição, Negociação e Cus- mento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Debenturistas nos termos da Escritura de
tódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas para: (a) distribuição pública no mercado pri- Emissão, os débitos vencidos e não pagos pela Companhia ﬁcarão, desde a data da inadimplênmário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacio- cia até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notiﬁcação ou innalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada ﬁ- terpelação judicial ou extrajudicial: (i) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2%
nanceiramente por meio da B3; e (b) negociação, observado o disposto na Escritura de Emissão, e (ii) juros moratórios à razão de 1% ao mês, calculados pro rata temporis; (y) Vencimento Anno mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), admi- tecipado: As Debêntures e todas as obrigações assumidas pela Companhia serão consideradas
nistrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas ﬁnanceiramente e as De- antecipadamente vencidas, independentemente de qualquer notiﬁcação judicial ou extrajudicial,
bêntures custodiadas eletronicamente na B3; (j) Prazo de Subscrição: As Debêntures serão na ocorrência das hipóteses previstas na Escritura de Emissão; (z) Distribuição e Colocação:
subscritas em até 6 meses contados da data de início da distribuição da Oferta Restrita, observa- As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos destinadas a Investidodo o disposto nos artigos 7-A, 8, § 2º, e 8-A, da Instrução CVM 476. Caso a Oferta Restrita não res Proﬁssionais, conforme deﬁnido na Escritura de Emissão, sob o regime de melhores esforços
seja encerrada dentro do prazo de distribuição indicado acima, o Coordenador Líder (conforme de- de colocação, com intermediação de instituição ﬁnanceira integrante do sistema de distribuição
ﬁnido abaixo) deverá informar à CVM, apresentando dados então disponíveis, complementando- de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), ocupando a função de coordenador líder, por meio
-os até o encerramento da Oferta Restrita, o qual deverá ocorrer no prazo máximo de 24 meses, do MDA, conforme termos e condições do Contrato de Distribuição; (aa) Destinação dos Recontados da data de envio do comunicado de início da Oferta Restrita (“Período de Distribui- cursos: Os recursos oriundos da Emissão serão destinados: (i) para a constituição de fundo, em
ção”), nos termos da Instrução CVM 476; (k) Conversibilidade e Permutabilidade: As Debên- valor mínimo de R$ 50.000,00, para: (a) pagamento das despesas de captação relativas às Debêntures serão simples, não conversíveis e não permutáveis em ações de emissão da Companhia ou tures, incluindo, mas não se limitando, à remuneração da Emissora, na qualidade de securitizadode terceiros; (l) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 ra dos Direitos Creditórios (conforme deﬁnido abaixo), do Agente Fiduciário, do Agente de Liquida Lei das S.A., com garantia adicional real representada pela Garantia, conforme deﬁnido abai- dação, do Escriturador, do Banco Depositário, à manutenção da Conta da Oferta (conforme deﬁxo; (m) Garantias: Em garantia do ﬁel, pontual e integral cumprimento das obrigações principais nido na Escritura de Emissão), e outros custos relacionados ao aperfeiçoamento da Garantia e
e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a sê-lo pela Companhia perante os às taxas e emolumento da CVM e/ou da B3, e demais encargos e responsabilidades da emisDebenturistas, até a liquidação integral das Debêntures, por força da Escritura de Emissão, do sora exclusivamente com relação à Oferta Restrita descritos no Anexo 1 da Escritura de
Contrato de Cessão Fiduciária e demais documentos relacionados às Debêntures, especialmente Emissão; e (b) custeio dos encargos de responsabilidade do Agente de Cobrança exclusivado pagamento integral das Debêntures, acrescidas dos Prêmio de Subordinação (conforme deﬁ- mente com relação à cobrança dos Direitos Creditórios, conforme deﬁnido abaixo, também
nido abaixo), juros compensatórios e moratórios, multas, tributos, tarifas, outros encargos, judi- descritos no Anexo 1 da Escritura de Emissão (“Fundo da Oferta”); e (ii) para aquisição de
ciais ou não, honorários advocatícios e outras despesas da oferta, gestão, cobrança de garantias, créditos ﬁnanceiros, originados de operação de crédito pessoal concedidos por meio da plabem como o ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por conta da constitui- taforma da Ferratum Brasil (conforme deﬁnido na Escritura) ou de sociedades integrantes do
ção, do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e seu grupo econômico, a seus clientes (“Tomadores”), sendo certo que referidos creditórios
da execução da garantia a ser prestada às Debêntures e quaisquer outros acréscimos devidos aos ﬁnanceiros podem ser (a) do portfólio existente, referente às operações de crédito pessoal
Debenturistas, a Companhia constituirá cessão ﬁduciária, conforme descrito na Escritura de Emis- já concedidas aos Tomadores na data de assinatura da presente Escritura de Emissão, na
são (“Garantia”): (i) da totalidade dos (a) Direitos Creditórios do Portfólio Futuro (a serem adqui- forma estabelecida no Contrato de Parceria celebrado entre a Socinal S.A. - Crédito, Finanridos pela Companhia com os recursos provenientes das Debêntures), em garantia das Debêntu- ciamento e Investimento (CNPJ/ME nº 03.881.423/0001-56) (“Socinal”), a Ferratum Brasil e
res da 2ª Série e das Debêntures da 3ª Série, sendo certo que referida cessão será formalizada por a Travessia (“Acordo de Parceria Anterior”) (“Direitos Creditórios do Portfólio Exismeio do Contrato de Cessão Fiduciária e que os recursos decorrentes da realização dos Direitos tente”), ou (b) originados em portfólios futuros, referente às operações de crédito pessoal a
Creditórios do Portfólio Futuro deverão ser mantidos única e exclusivamente na Conta da Oferta; serem concedidas aos Tomadores após a data de assinatura da presente Escritura de Emise (b) Direitos Creditórios do Portfólio Existente (a serem adquiridos pela Emissora, com os recur- são, na forma estabelecida no Contrato de Parceria celebrado entre a Socinal, a Ferratum
sos provenientes das Debêntures), em garantia das Debêntures da 1ª Série, sendo certo que refe- Brasil e a Travessia (“Acordo de Parceria Atual” e, em conjunto e indistintamente com o
rida cessão será formalizada por meio do Contrato de Cessão Fiduciária e que os recursos decor- Acordo de Parceria Anterior, “Acordo de Parceria”) (“Direitos Creditórios do Portfólio
rentes da realização dos Direitos Creditórios do Portfólio Existente deverão ser mantidos única e Futuro” e, em conjunto com os Direitos Creditórios do Portfólio Existente, os “Direitos Creexclusivamente na Conta da Oferta; e (b) da Conta da Oferta e todos os recursos nela existentes ditórios”) a partir da Data de Emissão, a serem adquiridos pela Emissora por meio do Insde tempos em tempos, incluindo eventuais frutos e rendimentos, nos termos do Contrato de Ces- trumento de Promessa de Endosso e Aquisição de Direitos Creditórios Sem Coobrigação e
são Fiduciária; (n) Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário: Não haverá atualiza- Outras Avenças a ser celebrado entre a Emissora e a Socinal (“Contrato de Endosso”) e
ção monetária do Valor Nominal Unitário; (o) Remuneração das Debêntures da 3ª Série: So- eventuais outros documentos correlatos ao Contrato de Endosso que sejam necessários para
bre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 3ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das formalizar a aquisição Direitos Creditórios previstos neste item. Encerramento: Nada mais
Debêntures da 3ª Série, conforme o caso, de cada uma das Debêntures da 3ª Série incidirão juros a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelo
remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI acionista presente à Assembleia. Mesa: Presidente: Vinicius Stopa; Secretário: Luis Philipe
- Depósitos Interﬁnanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, Camona. Acionistas: Travessia Assessoria Financeira Ltda. e Vinicius Bernardes Basile Silcom base em um ano de 252 Dias Úteis, calculadas com base no informativo diário disponível na veira Stopa. São Paulo, 7.06.2021. Certiﬁco que a presente confere com o original lavrado no
página na internet da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), com pe- livro próprio. Vinicius Stopa - Presidente, Luis Philipe Camona - Secretário.

Pêssego Transportes Ltda. - CNPJ: 20.589.286/0001-08 - NIRE: 35.228.541.670
Demonstrações Financeiras (Valores em R$)
Balanço Patrimonial
Ativo
Notas
2020
2019
Circulante
18.169.946,77 19.351.057,81
Disponível
8
381.257,85
60,54
Aplicações ﬁnanceiras
8 1.192.149,90
572.446,09
Clientes
9 4.620.467,91 3.401.609,06 Demonstração do Resultado do Exercício 2020
2019
Outros Créditos
11.976.071,11 15.376.942,12 Receita líquida de serviços prestados 218.129.584,44 235.707.979,75
Não circulante
72.817.028,59 56.803.247,62 (-) Custos operacionais
(164.857.281,35) (203.160.956,83)
Realizável a longo prazo
858.351,23
481.691,08 Lucro operacional bruto
53.272.303,09 32.547.022,92
Bloqueio judicial
858.351,23
481.691,08 Despesas administrativas
33.639.401,71 (19.980.900,17)
Investimentos
10 1.534.805,67 1.095.147,86 Despesas operacionais
(78.971,37)
(301.314,74)
Imobilizado
11 110.669.253,23 84.312.277,79 Despesas administrativas
(33.050.506,76) (19.136.896,57)
(-) Depreciação acumulada
11 (39.387.030,31) (28.604.178,03) Despesas tributárias
(509.923,58)
(542.688,86)
Total do Ativo
91.845.326,59 76.635.996,51 Lucro antes do resultado ﬁnanceiro 19.632.901,38 12.566.122,75
26.019,04
12.422,95
Passivo e Patrimônio Líquido Notas
2020
2019 Receitas ﬁnanceiras
(1.245.977,60) (1.236.596,69)
Circulante
30.501.425,88 30.520.439,96 Despesas ﬁnanceiras
18.412.942,82 11.341.949,01
Fornecedores
6.874.691,52 5.957.979,94 Lucro antes do IRPJ e CSLL
(2.867.045,10) (4.000.235,64)
Empréstimos
14
968.852,80
722.593,94 IRPJ/CSLL
15.545.897,72 7.341.713,37
Obrigações tributárias
12 7.392.297,47 4.853.243,18 Lucro líquido do exercício
2020
2019
Obrigações trabalhistas
13 15.265.584,09 18.986.622,90 Demonstração do Resultado Abrangente
15.545.897,72 7.341.713,37
Não circulante
12.300.995,60 12.618.549,16 Lucro Líquido do Exercício
Total do
Exigível a longo prazo
Financiamentos
15 12.300.995,60 12.618.549,16
Parcelamentos previdenciários
16
- vel que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As
Patrimônio líquido
49.042.905,11 33.497.007,39 provisões são reconhecidas levando-se em conta a opinião da AdministraCapital social
17 66.800.000,00 66.800.000,00 ção e dos seus assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade
Capital Social a Integralizar
17 (40.000.000,00) (40.000.000,00) com processos anteriores, sua complexidade e no posicionamento de tribuResultados Acumulados
17 22.242.905,11 6.697.007,39 nais. Sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 91.845.326,59 76.635.996,51 uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando ou não circulante. Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos paráNotas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis os montantes envolvidos forem mensuráveis com suﬁciente segurança, a grafos 69 a 76 do IAS 1 - Presentation of Financial Statements (correlato ao
1. Contexto operacional: A Pêssego Transportes Ltda., empresa devi- provisão é reconhecida. As provisões para reclamações trabalhistas são CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis), de forma a
damente localizada a Avenida Jacu-Pessego nº 581 - Itaquera - São Paulo reconhecidas com base no percentual histórico de desembolsos para cada especiﬁcar os requisitos para classiﬁcar o passivo como circulante ou não
- SP - CEP: 08260-005, fundada em 07/07/2014, inscrita no CNPJ sob o nº demanda. Os valores provisionados reﬂetem a melhor estimativa que a circulante. As alterações esclarecem: (i) o que signiﬁca um direito de poster20.589.286/0001-08, é uma Sociedade Empresária Limitada com ﬁns lucra- Empresa possui para mensurar a saída de recursos que se espera que ocor- gar a liquidação; (ii) que o direito de postergar deve existir na data-base do
tivos, que tem por objetivo o transporte rodoviário coletivo de passageiros, ra. 4. Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas: A relatório; (iii) que essa classiﬁcação não é afetada pela probabilidade de
com itinerário ﬁxo, municipal. Foi celebrado o contrato de concessão do elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contá- uma entidade exercer seu direito de postergação; (iv) que somente se um
serviço de transporte coletivo público de passageiros, na cidade de São beis adotadas no Brasil, requer que a administração da Companhia use de derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de
Paulo, lote D4 do Grupo Local de Distribuição da concorrência 05/2015, julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. As capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classiﬁcação.
processo SEI nº 6020.2019/0002193-0, nos termos da Lei Municipal nº demonstrações contábeis incluem, portanto, várias estimativas referentes Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após
13.241, de 12/12/2001 e alterações; Lei Municipal nº 13.278, de 7/01/2002 à seleção de vidas úteis dos bens do ativo imobilizado e provisões julgadas 1/01/2023. A Companhia não espera impactos signiﬁcativos nas suas dee alterações; Lei Federal nº 12.587, de 3/01/2012 e alterações, Lei Federal necessárias para passivos. A liquidação das transações envolvendo essas monstrações contábeis. • Alteração das normas CPC 26/IAS 1 e CPC 23/
nº 8.987, de 13/02/1995, e demais normas aplicáveis, com a Prefeitura estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão IAS 8 – Deﬁnição de materialidade. Fornece uma nova deﬁnição de material
Municipal de São Paulo. Até então, a Companhia vinha atuando com base de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A administra- que aﬁrma. As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da
no contrato nº 42/2019 SMT.GAB - Lote Operacional D4 em caráter emer- ção da Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anual- natureza ou magnitude de informação, individualmente ou em combinação
gencial e a título precário de delação da prestação de serviços essenciais mente. 5. Redução ao valor recuperável de ativos: Os ativos não circu- com outras informações, no contexto das demonstrações contábeis. Uma
de transporte coletivo urbano de passageiros, assinada em 24/05/2019 lantes são revistos anualmente para que se possa identiﬁcar evidências de informação distorcida é material se poderia ser razoavelmente esperado
junto a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas que inﬂuencie as decisões tomadas pelos usuários primários. Estas alteraMunicipal de Mobilidade e Transportes - SMT. Em 06/09/2019, foi celebra- circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável; ções de normas são efetivas para exercícios iniciando em/ou após
do o primeiro termo de aditamento do contrato alterando: o prazo de con- Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para veriﬁcar se há 1/01/2021. A Companhia não espera impactos signiﬁcativos nas suas decessão do transporte público coletivo de 20 para 15 anos; para ﬁns de remu- perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o monstrações contábeis.
neração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posi- valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, ou seja, o maior 9. Caixa e equivalentes em caixa - Descrição 2020
2019
ção do cadastro da frota do dia de início da operação, e do último dia de valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para ﬁns Caixa e bancos
381.257,85
60,54
cada mês; e em decorrência da alteração do prazo de concessão e da remu- de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual Aplicações ﬁnanceiras
1.192.149,90
572.446,09
neração, a Taxa Interna de Retorno (TIR) do referido contrato foi reduzida de existem ﬂuxos de caixa identiﬁcáveis separadamente. 6. Gerenciamento Total
1.573.407,75
572.506,63
9,85% ao ano para 9,10% ao ano. O objeto do contrato é a delação, por de risco ﬁnanceiro: (a) Considerações gerais: A Companhia participa As aplicações ﬁnanceiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamenconcessão, da prestação e exploração do Serviço de Transporte Coletivo em operações envolvendo instrumentos ﬁnanceiros, incluindo caixa e equi- te conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um
Público de Passageiros, em São Paulo, nos termos do artigo 2 do Decreto valentes de caixa, aplicações ﬁnanceiras, contas a receber de clientes, for- insigniﬁcante risco de mudança de valor. 10. Contas a receber: RefeMunicipal nº 58.200, de 5/04/2018, alterado pelo Decreto Municipal nº necedores, adiantamento a fornecedores e empréstimos e ﬁnanciamentos, rem-se ao saldo do valor a receber, conforme o Demonstrativo de Remu58.541, de 30/11/2018, do Lote D4, do Grupo Local de Distribuição, com a com o objetivo de administrar a disponibilidade ﬁnanceira de suas opera- neração de Sistema Local, decorrente da prestação de serviços de transﬁnalidade de atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da ções. (b) Gerenciamento de riscos: A Companhia está exposta a riscos porte coletivo urbano pela Companhia à Prefeitura do Município de São
população, envolvendo: a) operação da frota de veículos, incluindo a dos de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suﬁciente para Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes. 11. InvestimenServiços Complementares; b) operação das bilheterias dos terminais de in- atender suas necessidades operacionais, a riscos de mercado, decorrentes tos: Conforme item 3.49 do Contrato de Concessão do Serviço de Transtegração e estações de transferência e dos postos de atendimento ao de variações de taxas de juros e ao risco de crédito, decorrente da possibi- porte Coletivo Público Passageiros, as concessionárias deverão constituir
usuário do Bilhete Único; c) administração, manutenção e conservação dos lidade de inadimplemento de suas contrapartes em aplicações ﬁnanceiras um Fundo de Investimento em Participação, em conformidade com a Insterminais de integração e estações de transferência; d) operações dos ter- e contas a receber. A Companhia adota procedimentos de gestão de riscos trução CVM nº 578, de 30/08/2016 da Comissão de Valores Mobiliários,
minais de integração e estações de transferência; e) serviços de tecnologia de liquidez, de mercado e de crédito, através de mecanismos ﬁnanceiros e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
da informação aplicados ao monitoramento da frota, incluindo aquisições, que buscam minimizar a exposição dos ativos e passivos da Companhia, Esse fundo deve ﬁgurar como sócio controlador da pessoa jurídica gestoinstalação, operação e manutenção de toda a infraestrutura tecnológica protegendo a rentabilidade dos contratos e do seu patrimônio. (c) Risco de ra responsável pela execução das atividades relacionadas a: a) operação
necessárias (hardware e software) para processamento, armazenamento, crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cum- das bilheterias dos terminais de integração e estações de transferência e
comunicação, disponibilizando todos os dados coletados pelos equipamen- prir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em dos postos de atendimento ao usuário do Bilhete Único; b) administração,
tos embarcados obrigatórios ao Poder Concedente, de modo que este possa perdas ﬁnanceiras. As operações que sujeitam a Companhia à concentra- manutenção e conservação dos terminais de integração e estações de
exercer, com base nesses dados, as atividades de planejamento, monitora- ção de risco de crédito residem, principalmente, nas contas correntes ban- transferência; c) operação dos terminais de integração e estações de
mento, ﬁscalização e apuração de indicadores que compõem os índices de cárias e aplicações ﬁnanceiras, onde a Companhia ﬁca exposta ao risco da transferência; e d) serviços de tecnologia de integração aplicados ao
qualidade e desempenho da frota vinculada ao Sistema de Transporte Co- instituição ﬁnanceira envolvida. A Companhia considera baixo o risco de monitoramento da frota. Em conformidade com as cláusulas 1.1.2, 1.1.3.,
letivo Urbano de Passageiros; e f) operação do Serviço de Atendimento Es- crédito das operações que mantém em instituições ﬁnanceiras com as 1.1.4. e 1.1.5. do referido contrato. A partir de 09/2019, o Poder Concepecial - Serviço Atende, nos termos da Lei Municipal nº 16.337, de quais opera, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha. O dente vem descontando dos valores a pagar à Companhia, o montante
30/12/2015. 2. Base de elaboração: As demonstrações contábeis foram risco de crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancial- para ﬁns de investimento neste Fundo de Investimento em Participações.
preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis mente, em função do porte ﬁnanceiro das Companhias para as quais são
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Socieda- prestados os serviços. Adicionalmente, monitora-se continuamente a posi- 12. Imobilizado: O Imobilizado da empresa é composto na conta contábil
des por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas ção de seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas “Veículos de Passageiro Micro Ônibus” da tecnologia “Mini ônibus, Mídi
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conse- de crédito, objetivando mitigar eventuais perdas. E, se necessário, constitui- ônibus e Básico” tanto com ar condicionado e sem ar condicionado, com
lho Federal de Contabilidade (CFC) e ratiﬁcados pela Comissão de Valores -se provisão para créditos de liquidação duvidosa para os clientes inadim- o valor contabilizado de R$ 108.559.669,92, onde ocorreu depreciação ao
Mobiliários (CVM). 3. Base de preparação das demonstrações contá- plentes e aplica procedimentos de cobrança e negociação de créditos ven- valor de R$ 39.077.492,25, para os veículos que compõe a frota própria.
beis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas de- cidos. (d) Risco de liquidez: A gestão prudente do risco de liquidez impli- Temos uma frota operacional de 510 veículos, composta por 383 de veímonstrações contábeis estão deﬁnidas abaixo. Essas políticas foram apli- ca manter caixa e aplicações ﬁnanceiras, títulos e valores mobiliários suﬁ- culos próprios, sendo os demais locados de empresas terceirizadas, concadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição cientes, bem como disponibilidades de captação por meio de linhas de forme contrato de prestação de serviços entre as partes.
2020
2019
em contrário. (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de mercado. A 13. Obrigações tributárias - Descrição
52.725
incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados Administração monitora o nível de liquidez da Companhia considerando o PIS/COFINS/CSLL a recolher
5.195.930
3.087.809
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ﬂuxo de caixa esperado em contrapartida às linhas de crédito não utiliza- IRPJ a recolher
1.817.810
1.058.886
(“a moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas das. A previsão de ﬂuxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua CSLL a recolher
IRRF
a
recolher
202.087
380.342
em Reais (R$), que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresenta- projeção monitorada continuamente, a ﬁm de garantir e assegurar as exi176.470
176.470
ção da Companhia. (b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem o gências de liquidez, os limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e IRF RETIDO – JCP
7.392.297
4.756.232
caixa, as contas bancárias e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez, caixa suﬁciente para atendimento às necessidades operacionais do negó- Total
2020
2019
imediatamente conversíveis em valores em dinheiro conhecidos e sujeitos cio. A Companhia não possui operações com instrumentos ﬁnanceiros não 14. Obrigações trabalhistas - Descrição
1.053.588
1.133.420
a um risco insigniﬁcante de alteração de valor, com intenção e possibilidade reﬂetidos nas demonstrações ﬁnanceiras de dezembro de 2020, assim Salários a pagar
10.953.326
13.777.889
de serem registrados no curto prazo. (c) Imobilizado: Demonstrado ao como não realizou operações com derivativos ﬁnanceiros. (e) Risco de INSS a recolher
3.022.307
3.847.694
custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, taxas de juros: O risco da taxa de juros da Companhia decorre de aplica- FGTS a recolher
109.137
81.212
às taxas anuais. A Companhia procede ao teste de recuperabilidade dos ções ﬁnanceiras e empréstimos e ﬁnanciamentos de curto e longo prazo. A Rescisões a pagar
Outras
127.226
146.407,00
ativos pelo menos uma vez ao ano, e em 31 de dezembro de 2020 não há Administração da Companhia tem como política manter os indexadores de
15.265.584
18.986.622
indicação de desvalorização que requeira a contabilização de provisão para suas exposições a taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas contra- Total
ajuste de ativo ao seu valor de recuperação. (d) Empréstimos e ﬁnancia- tuais ﬁrmadas com as instituições ﬁnanceiras e por meio de negociações de 15. Parcelamentos previdenciários: Em julho de 2017, a Companhia
mentos: Os empréstimos e ﬁnanciamentos são reconhecidos inicialmente valores mobiliários com os participantes desse mercado. 7. Plano de aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), parcelando
pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos, e subsequente- contas: O plano de contas implantado na Companhia foi baseado na estru- os débitos de INSS, do período de janeiro de 2015 a julho de 2016, em 120
mente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre tura apresentada pela SPTRANS – São Paulo Transportes adequada a meses. 16. Financiamentos: Refere-se aos contratos ﬁrmados junto à
os valores captados e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração nossa realidade operacional. 8. Normas e interpretações novas e revi- instituição ﬁnanceira para ﬁns de aquisição de veículos, com taxa de juros
do resultado durante o período em que os empréstimos e ﬁnanciamentos sadas já emitidas e ainda não adotadas: As normas, alterações e inter- que varia de 0,85% a 1,30% a.m.. 17. Patrimônio líquido: Não houve alestejam a vencer, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. (e) Apu- pretações de normas emitidas, mas ainda não adotadas até a data de teração no Capital Social e sua composição continua com o valor integraliração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência. emissão das demonstrações contábeis da Companhia, estão abaixo apre- zado de R$ 26.800.000,00 e a integralizar no valor de R$ 40.000.000,00 com
(f) Instrumentos ﬁnanceiros: A Companhia não atua no mercado de de- sentadas. A Companhia pretende adotá-las se cabível quando entrarem em prazo estipulado pelos sócios até 30/09/2021 conforme alteração contrarivativos e nem de venda variável. Os ativos e passivos tratados como ins- vigência. • Alterações ao IAS 1: Classiﬁcação de passivos como circulante tual registrada na JUCESP sob o nº 199.052/19-0 de 05/04/2019.
trumentos ﬁnanceiros tais como caixa e equivalentes de caixa, contas a
receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apresentados
nesta demonstração ﬁnanceira. (g) Imposto de renda e contribuição
social: O imposto corrente é o imposto a pagar ou compensar sobre o lucro
ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações
contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto de renda e a contribuição social do exercício
corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do
adicional de 10% sobre o lucro tributável trimestral, excedente de R$ 60 mil
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social
sobre o lucro líquido, ajustado com as adições e exclusões, e consideram a
compensação de prejuízos ﬁscais e base negativa de contribuição social,
limitada a 30% do lucro real. (h) Provisões: Uma provisão é reconhecida,
em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira conﬁável, e é prováA Diretoria
André Barauna Vieira - Contador - CT/CRC 1SP 211.634/O-9
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020
Aos Administradores à Pêssego Transportes Ltda.
Introdução: Examinei as demonstrações contábeis da Companhia Pêssego Transportes Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa, para o exercício ﬁndo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis adotadas pela empresa. Opinião:
Em minha opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Entidade Pêssego Transportes Ltda., no exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020, tanto quanto o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: A auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Minha responsabilidade, em conformidade com tais normas, está descrita na seção intitulada “Responsabilidade do Auditor Independente”, apresentada anteriormente. Sou independente em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e
nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumpro com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada
para fundamentar minha opinião. Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações contábeis: A administração da Companhia é
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
tal elaboração, livres de distorção relevante, independentemente se causa-
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Bolsonaro diz que safra brasileira
chegará a 300 milhões de toneladas
PLANO SAFRA 2021/2022
O governo federal lançou o Plano Safra 2021/2022, com R$
251,22 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional. O
valor reflete um aumento de R$ 14,9 bilhões (6,3%) em relação
ao Plano anterior. O Tesouro Nacional destinou R$ 13 bilhões
para a equalização de juros. Os financiamentos poderão ser contratados de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e da ministra Tereza Cristina.
TERRAS INDÍGENAS
O debate sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil já dura
quase 15 anos. A Câmara dos Deputados aprovou o mérito por 40 x 21
votos à favor do substitutivo ao Projeto de Lei, apresentado pelo deputadoArthur Maia (DEM-BA), na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Os destaques ao relatório ainda precisam ser analisados. O relatório institui a data da promulgação da Constituição Federal (5 de outubro de 1988) como marco temporal para o reconhecimento de ocupação de terras por indígenas, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema.
SOCIEDADE RURAL
A Sociedade Rural Brasileira (SRB) considerou positivo o anúncio do Plano Safra 2021/2022, feito pelo Ministério da Agricultura
terça-feira (22/06), em Brasília. Porém, entende que o volume de
recursos destinado ao programa, de R$ 251,22 bilhões, 6,3% maior
que o do ano passado, não acompanhou o aumento dos custos de
produção no último ano. Do total anunciado, R$ 177,78 bilhões são
para custeio, com taxa de juros entre 3% e 7,5% e R$ 73,4 bilhões
para investimento, com taxa de juros entre 4,5% e 8,5%.
PIB DO AGRO
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou
para cima a nova estimativa do PIB do setor agropecuário para
2021. Os dados, divulgados nesta quarta-feira, mostram que os
pesquisadores revisaram de 2,20% para 2,60% a estimativa de
crescimento do PIB do setor para este ano, na comparação com
2020, com crescimento de 2,70% para a produção vegetal e
2,50% para a produção animal. O que motivou a revisão para cima
foi a melhora no resultado esperado, neste ano, de itens importantes tanto na produção vegetal como animal.
ALYSSON PAOLINELLI
A Câmara dos Deputados realizou uma cerimônia em homenagem a Alysson Paolinelli, ex-deputado federal, ex-ministro da
Agricultura e fundador da Embrapa, que concorre ao prêmio Nobel da Paz de 2021. Paolinelli foi indicado à premiação por sua
contribuição e dedicação à agricultura tropical, segurança alimentar e sustentabilidade que as novas tecnologias trouxeram à produção de grãos no Cerrado brasileiro, em larga escala.
EXPECTATIVAS
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil avaliou que
o Plano Agrícola e Pecuário 2021/2022 teve um bom resultado de
forma geral e as medidas foram anunciadas dentro das expectativas
do setor. Entre os pontos positivos, a entidade destaca o aumento
dos recursos para pequenos e médios produtores, para a produção
sustentável pelo Programa ABC e aumento dos investimentos.
TOMATE
Com o atraso na maturação dos tomates em maio e a concentração da oferta entre o fim do mês e o início de junho, quando as
temperaturas aumentaram, o preço do tomate pago ao produtor neste mês (até o dia 21) está 26% inferior ao de maio e 9% abaixo das
estimativas de custo de produção, com média de R$ 27,30/caixa
(ponderada pela classificação). Além disso, segundo colaboradores
do Hortifruti/Cepea, mais praças passaram a colher tomates no período, o que ajudou a pressionar os valores na primeira quinzena.
AGRICULTORES
Os países dasAméricas deram um passo fundamental para definir
as mensagens convergentes que apresentarão ao resto do mundo na
Cúpula dos SistemasAlimentares de 2021, convocada pela ONU, após
representantes de governos do hemisfério chegarem a um consenso
para colocar a agricultura e os agricultores em primeiro plano, de forma a garantir a segurança alimentar e nutricional do planeta.
ESTADOS UNIDOS
Liderados pelo Departamento de Agricultura dos EUA, os
Estados Unidos estão se juntando a uma coalizão global voltada
para a melhoria da nutrição, saúde e educação de crianças e adolescentes vulneráveis em todo o mundo, anunciou hoje o secretário da Agricultura, Tom Vilsack. A coalizão, chamada “Refeições Escolares: Nutrição, Saúde e Educação para Todas as Crianças”, será oficialmente lançada na Cúpula dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas em setembro.
EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 64 anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agronegócio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal AgroCartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

O presidente Jair Bolsonaro
disse na segunda-feira (28) que
a expectativa do governo é de que
a safra 2021/2022 ultrapasse a
marca de 300 milhões de toneladas, o que confirmará ao país
“a vocação incontornável” de ser
o celeiro do mundo. Segundo o
presidente, essa posição se deve
a um sistema de financiamento
moderno e sofisticado que tem
à frente o Banco do Brasil.
A afirmação foi feita durante o anúncio do BB, que disponibilizará R$ 135 bilhões em
créditos para a safra 2021/2022.
O valor é 17% superior ao volu-

me aplicado na safra anterior.
“A agricultura brasileira não
parou durante a pandemia. Produziu mais ainda, pela vontade e
pela coragem do nosso homem
do campo. O campo, ao não parar, garantiu cada vez mais não
só nossa segurança alimentar,
mas a alimentação para mais de
1 bilhão de pessoas ao redor do
mundo”, disse o presidente.
Corroborando da expectativa da ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, Bolsonaro disse que
seu governo está correndo atrás
do desafio de ampliar para 300

milhões de toneladas a safra de
grãos, desafio ainda mais surpreendente levando em conta o fato
de tratar-se de um recorde a ser
batido em meio a um cenário de
pandemia.
“A pandemia demonstrou
para o mundo a vocação brasileira, de ser o celeiro para alimentar a população mundial.
Essa vocação é incontornável, e
é inegável que a sustentação disso foi o Banco do Brasil”, disse. “Isso foi possível com modernização e sofisticação e para
o financiamento do setor”,
acrescentou.

Os R$ 135 bilhões em financiamentos a serem disponibilizados pelo banco terão juros que
variarão de 3% a 4,5% ao ano
para pequenos produtores rurais,
no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Para
os médios produtores rurais
vinculados ao Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), as taxas de juros praticadas com
custeio serão de 5,5% ao ano,
e para os grandes produtores, a
taxa será de até 7,5% ao ano.
(Agencia Brasil)

Santa Catarina registra
primeira neve de 2021
Uma semana após o início do
inverno no hemisfério sul, o estado de Santa Catarina registrou
as primeiras ocorrências de
neve do ano na manhã da segunda-feira (28). O fenômeno foi
observado em Água Doce e Irani, na região Oeste, e em Urupema, Urubici, São Joaquim e
Bom Jardim da Serra, cidades
que ficam no Planalto Sul catarinense. As informações são do
Ciram/Epagri, órgão que monitora o clima em Santa Catarina.
Em São Domingos, Abelar-

do Luz e Lages, houve a ocorrência de chuva congelada. Os
dois fenômenos, neve e chuva
congelada, estão associados à
combinação entre umidade, a
presença de uma frente fria, e de
frio, com o avanço de uma massa polar para o Sul do Brasil.
“No decorrer da manhã, já
tivemos a ocorrência de neve nas
áreas mais altas do Planalto Sul,
e chuvas congeladas em algumas
localidades do Meio-Oeste. E a
tendência é que essa frente fria
mantenha a nebulosidade e umi-

dade sobre o estado e, com as
temperaturas baixas, as condições para a neve ainda persistem”, afirmou a meteorologista
Marilena Lima.
No início da tarde, foram registradas temperaturas inferiores
a 5°C em grande parte do interior de Santa Catarina, informou o
Ciram/Epagri. Ainda segundo o
órgão, a partir desta terça-feira
(29), o frio úmido, propício para
a neve, dá lugar a um frio mais
seco e a condição torna-se favorável para geada no estado.

De acordo com meteorologistas, chuva congelada e neve
são fenômenos diferentes. No
caso da neve, trata-se de uma
precipitação de cristais de gelo
translúcidos e brancos, formados pelo congelamento do vapor d’água suspenso na atmosfera, em geral em formato hexagonal. Já a chuva congelada
normalmente antecede a precipitação de neve e se assemelha a um granizo pequeno, que
cai e salta, podendo fazer barulho. (Agencia Brasil)

Covid-19: indígenas venezuelanos
recebem vacina em Boa Vista
Indígenas venezuelanos abrigados em Boa Vista, Roraima,
estão recebendo vacina contra
covid-19. A medida é uma cooperação entre a Operação Acolhida, ministérios públicos Federal e Estadual de Roraima e a
Secretaria Estadual de Saúde. A
intenção é vacinar 100% dos indígenas que pertencem às etnias
Warao, Eñepá e Pemon.
A Defensoria Pública da
União (DPU) tem atuado para
que os indígenas migrantes também recebam a vacina em outras
cidades brasileiras, para onde se
deslocaram. O entendimento é
de que essa população deve ser
beneficiada pelo o Programa
Nacional de Imunização (PNI),
em igual condição a indígenas

brasileiros. Algumas cidades já
estão acatando a orientação da
defensoria, como é o caso de
Mossoró, no Rio Grande do
Norte, e Rio Branco, no Acre.
O defensor João Freitas de
Castro Alves destacou a vulnerabilidade desses grupos e explicou
porque precisam ser priorizados. “A
gente atende se ele estiver em terra
indígena brasileira e se ele estiver
cadastrado no sistema. Então, a gente atende os indígenas brasileiros.
Agora, essa é uma questão humanitária. Se a pessoa estiver do lado
brasileiro e convivendo do lado
brasileiro, e estiver inscrito oficialmente nos nossos sistemas,
a gente vacina”, disse.
O governo do Acre informou
que está seguindo o que foi de-

terminado pelo PNI, e vacina indígenas vivendo em terras homologadas ou não. Segundo o
governo, os que estão em contexto urbano são assistidos pelos mesmos critérios da população geral. Na fronteira, de
acordo com o governo, os indígenas e demais migrantes que
estavam em processo migratório foram vacinados.
O secretário especial de Saúde Indígena do ministério da Saúde, Robson Santos, destacou que
se um indígena migrante estiver
inscrito nos sistemas brasileiros, ele pode, sim, ser vacinado.
“Por já ser uma comunidade que
tem vulnerabilidades específicas
de dificuldade alimentar, de situação de acolhimento, de mo-

rar em casas precárias, é muito
importante que cada município
dê prioridade a essas pessoas”,
afirmou Santos.
A meta é vacinar 90% do público indígena contra a covid-19
e esse número já deve ser atingido em 30 ou 40 dias, de acordo com Santos. Até o momento,
82% já foram imunizados com
a primeira dose e 73% com as
duas doses.
Ao todo, entre primeira e
segunda doses, já foram feitas
603 mil aplicações de vacina
entre indígenas. Ainda segundo
Robson Santos, populações do
Nordeste, como Pankarararu e
Truká, foram as primeiras a atingir a meta de 90% de vacinados.
(Agencia Brasil)

Quase 1 milhão de vacinas contra a Covid-19
foram aplicadas aos finais de semana no Paraná
Levantamento feito pela
Secretaria de Estado da Saúde mostra que desde o lançamento da campanha de vacinação De Domingo a Domingo, em 26 de março, há três
meses, 952.822 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas aos finais de
semana no Paraná. Segundo o
balanço, 31,5% do total foi
registrado somente em junho
(300.290), quase três vezes o
número de doses aplicadas em
maio (102.456).
“Toda ação voltada para a aceleração da imunização dos paranaenses deve ser replicada nos
399 municípios do Estado”, re-

forçou o secretário estadual da
Saúde, Beto Preto. “A campanha
De Domingo a Domingo possui
adesão de 100 municípios por
semana, em média, e atingimos
quase um milhão de doses.
Agora queremos a adesão dos
demais para aumentarmos esse
número”.
O Paraná foi um dos primeiros estados a expandir a vacinação para os finais de semana. Durante os três meses da
campanha, a Regional de Saúde que mais aplicou vacinas
aos sábados e domingos foi a
2ª Metropolitana, com um total de 305.421 doses aplicadas.
Em seguida vem a 17ª Regio-

nal de Londrina, com registrou
109.832 aplicações. A 3ª Regional de Ponta Grossa ocupa
a terceira colocação, com
77.344 doses.
No sábado e domingo (26 e
27), por exemplo, 80.405 pessoas foram vacinadas em 109
municípios – o segundo maior
registro em um único fim de semana. As ações foram possíveis
graças à força-tarefa do Governo do Estado com o envio de
mais de 307 mil doses de imunizantes às 22 Regionais de Saúde na sexta-feira (25).
“A pedido do governador Ratinho Junior, temos intensificado a logística de distribuição das

vacinas, possibilitando que os
municípios tenham as doses
logo que elas chegam ao Estado. O Governo tem feito
sua parte e contamos com a
colaboração das equipes municipais para acelerar ainda
mais a imunização”, afirmou o
secretário.
Segundo a Rede Nacional de
Dados em Saúde, até as 14h30
desta segunda-feira (28), o Estado já havia aplicado
5.491.399 vacinas contra a
Covid-19, sendo 4.171.373
primeiras doses e 1.320.026
segundas doses. Cerca de 17%
das aplicações foram realizadas
aos finais de semana. (AENPR)

Rio: Conselho de Ética aprova
parecer pela cassação de Dr. Jairinho
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro
aprovou na segunda-feira (28) o
relatório final que pede a cassação do mandato do vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr.
Jairinho (sem partido). O parlamentar é acusado de homicídio
triplamente qualificado do menino Henry do Borel, de 4 anos,
no início de março. Também é
acusada pelo crime, a mãe da
criança e ex-namorada de Jairinho, a professora Monique Medeiros.
Por unanimidade, os sete integrantes do conselho deram
parecer favorável ao pedido de
cassação do parlamentar. Agora
será editado um projeto de de-

creto legislativo concluindo pela
cassação, a ser publicado no Diário da Câmara Municipal desta
terça-feira (29), com votação
em plenário prevista para a quarta-feira (30).
O vereador e Monique estão
presos desde 8 de abril último.
Segundo as investigações, Henry
teria sido morto por Dr. Jairinho,
após sofrer espancamento no
apartamento onde morava com o
casal, no Rio de Janeiro. Dias depois, a justiça transformou a prisão temporária de 30 dias do casal em prisão preventiva.
Cassação
A perda de mandato é deliberada pelo plenário, com direito a fala dos parlamentares e da

defesa do Dr. Jairinho. A cassação é decidida por dois terços
dos vereadores, ou seja, 34 dos
51 parlamentares. O vereador
Alexandre Isquierdo (DEM),
presidente do Conselho de Ética, destacou que o advogado do
vereador Jairinho poderá fazer
também a defesa em plenário.
“Quero enfatizar que a defesa do vereador Jairinho teve amplo espaço tanto na representação quanto nas alegações finais.
E dizer que estará aberto na quarta-feira, quando será votado o
pedido da cassação de mandato
do vereador Jairinho, o advogado terá um espaço de duas horas
para assim concluir a defesa”,
informou.
O vereador Chico Alencar

(Psol), que também integra o
Conselho de Ética da Câmara,
disse que tudo foi feito “dentro
dos prazos, sem celeridade que
atropele o direito de defesa, mas
com o sentido de urgência”.
Já o vereador Luiz Ramos
Filho (PMN), relator do processo contra o Dr. Jairinho no Conselho de Ética citou alguns dos
principais pontos que nortearam
o relatório final que foi aprovado hoje. “Elaboramos um relatório orientador embasado em
um inquérito policial, embasado
nos depoimentos das testemunhas, na quebra de sigilo telefônico da senhora Monique Medeiros namorada de Jairinho
com a babá Tainá, no relatório
final.” (Agencia Brasil)

