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Mapa da Inadimplência aponta
mais de 62 milhões de endividados
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OMS diz que
variante Delta

já está em
98 países

A variante Delta, predomi-
nante em Portugal, já está pre-
sente em 98 países, anunciou na
sexta-feira, (2) a Organização
Mundial da Saúde (OMS), aler-
tando que o mundo está diante
de um "período muito perigoso
da pandemia" de covid-19.

"A Delta foi detectada pelo
menos em 98 países, propagan-
do-se rapidamente em países
com baixa e com alta cobertu-
ra de vacinas", disse o diretor-
geral da OMS, Tedros Adha-
nom, em entrevista coletiva
virtual partir de Genebra.

Segundo ele, o mundo en-
frenta atualmente um "período
muito perigoso da pandemia",
com "cenas terríveis de hospi-
tais superlotados" em países
com baixa cobertura de vacina-
ção e com a variante Delta, de-
tectada inicialmente na Índia, a
"continuar a mutação", o que
requer uma avaliação constan-
te com ajustes na resposta de
saúde pública.

O representante da OMS
adiantou que pediu aos líderes
mundiais para trabalharem em
conjunto, no sentido de garan-
tir que, em julho de 2022,
70% da população mundial
estejam vacinados contra o
SARS-CoV-2.            Página 3

Cerca de 62,56 milhões de
brasileiros estavam endividados
no mês de maio, mostra o
Mapa da Inadimplência no
Brasil, divulgado pela Serasa.
O número é 0,7% menor do
que o verificado em abril,
quando o indicador estava em
62,98 milhões.

O valor médio da dívida
por pessoa, no entanto, é o
maior dos últimos 12 meses, e
está em R$ 3.937,38, alta de

1,3% em relação ao mês ante-
rior. O valor médio de cada
conta em atraso é de R$
1.162,43.

O maior volume de dívidas
está na categoria bancos/car-
tão, representando 29,7% dos
mais de R$ 211 milhões de dé-
bitos. Em seguida, estão as
contas com luz, água e gás, com
22,3%. As compras no varejo
representam 13% das dívidas
dos brasileiros.          Página 3

Dudu Barrichello
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Caixa oferece R$ 6,3 bilhões
em novas operações de
crédito do Pronampe

Esporte

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,02
Venda:       5,02

Turismo
Compra:   4,97
Venda:       5,19

Compra:   5,99
Venda:       5,99

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

11º C

Sábado: Sol com
algumas nuvens du-
rante o dia. À noite
o céu fica com mui-
tas nuvens, mas não
chove.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

19º C

13º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia e pe-
ríodos de céu nu-
blado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã Tarde Noite

21º C

11º C

Segunda: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nu-
vens.

Dudu Barrichello estreia na Stock Car e
será companheiro de Rubinho em Cascavel

O piloto Toyota Gazoo
Racing Eduardo Barrichello
foi escalado pela equipe Full
Time para substituir o argenti-
no Matías Rossi na etapa de
Cascavel da Stock Car. Aos 19
anos de idade, Dudu vai assu-
mir um dos Toyota Corolla do
time chefiado por Mauricio
Ferreira na próxima semana e
será companheiro de equipe de
seu pai, Rubens Barrichello.

Será a primeira aparição do
competidor de 19 anos de ida-
de na categoria máxima do au-
tomobilismo brasileiro e tam-
bém sua primeira corrida ofi-
cial em carros de turismo.
Com os patrocínios de Toyota
Gazoo Racing, XP Investimen-
tos e ALE Combustíveis, o fi-
lho mais velho de Rubens Bar-
richello disputa em 2021 sua
primeira temporada no esporte
a motor europeu. Dudu é piloto
titular da equipe italiana JD Mo-
torsport na FRECA (Formula

Regional Europe by Alpine), ca-
tegoria que passa por período de
férias de verão depois de meta-
de da temporada realizada.

Vice-campeão da USF2000
no ano passado, Dudu teve a
oportunidade de assumir o Toyo-
ta Corolla da Full Time em decor-
rência das regras de quarentena
estabelecidas pelas autoridades
sanitárias argentinas. Titular do
carro #117, Rossi precisa cumprir
uma semana de quarentena antes de
regressar ao seu país para compro-
misso com o SuperTC2000, cate-
goria da qual é o atual campeão e
líder do campeonato.

De férias da FRECA nos
EUA, Dudu recebeu o convite da
Full Time e graças ao suporte da
Toyota Gazoo Racing imediata-
mente aceitou. Ele vai pilotar o
carro #191 na próxima semana,
na pista onde seu pai conquistou
a primeira pole na Stock Car e
onde Rubinho já venceu.

O que eles disseram:

“Infelizmente o Matías não
vai conseguir estar no Brasil pe-
las restrições da pandemia e com
isso vou correr em seu lugar em
Cascavel. Tenho que agradecer
muito à Toyota, ao meu pai, ao
Mauricio pelo convite. Estou
muito contente com essa opor-

tunidade inesquecível. Ser com-
panheiro de equipe do meu pai é
algo que eu nunca imaginei que
fosse acontecer, realmente é a
realização de um sonho e vamos
aproveitar ao máximo juntos”,
Eduardo Barrichello.

“Vai ser uma experiência e

tanto dividir o box com o Dudu.
Ele já me acompanhou em mui-
tas corridas de Stock Car e
pude ver a paixão que sente
pela categoria. É gratificante
participar dessa trajetória. Te-
nho certeza de que será um fim
de semana muito emocionan-
te”, Rubens Barrichello.

“Conheço o Dudu desde
criança e me orgulho muito do
fato de seu primeiro contato
pilotando um carro com sus-
pensão ter sido com o Stock
Light da Full Time em 2017. Já
acompanhei corrida dele de
kart a pedido do Rubens quan-
do comentava F1 e agora va-
mos trabalhar juntos novamen-
te. Espero passar o máximo de
informações para ele tirar a
melhor performance na Stock
Car, que sabemos o quanto é
competitiva. Vai ser uma incrí-
vel mistura de emoções ver pai
e filho companheiros de equi-
pe”, Mauricio Ferreira.

Brasil disputa vaga na final do
Pré-Olímpico de Basquete

Neste sábado (3) ,  às
7h30 (horário de Brasília),
a seleção brasileira mascu-
lina de basquete tem jogo
decisivo no Pré-Olímpico,
em Split (Croácia). O país
encara o México na semifi-
nal do torneio, que assegura
apenas ao campeão vaga nos
Jogos de Tóquio (Japão). Se
vencer, a equipe brasileira
decidirá a final às 14h30 de
domingo (4), contra  Croá-
cia ou Alemanha, que fazem

a outra semifinal deste sábado
(3), às 13h. 

  

A equipe masculina quer
aproveitar a última chance
para se garantir nos Jogos e
seguir a tradição em Olimpí-
adas. O basquete brasileiro
só ficou de fora dos Jogos de
Montreal (Canadá), em 1976
-  tanto  a  equipe  feminina
quanto a masculina.  De lá
para cá, a modalidade con-
qu is tou  t rês  meda lhas  de
bronze  (Londres /1948 ,

Roma/1960 e Tóquio/1964)
na disputa masculina; e uma
prata (Atlanta/1996) e um
bronze (Sydney/2000) na fe-
minina. Na edição de Tóquio o
país não contará com a atuação
da seleção feminina.

O time masculino do Bra-
sil chega invicto à semifinal
contra o México. Foram duas
vitórias convincentes diante da
Tunísia (83 a 57) e da anfitriã
Croácia (94 a 67).

O ala Bruno Caboclo está

confiante de que o grupo con-
seguirá chegar à final do Pré-
Olímpico, no domingo.

Nosso time tem trabalhado
muito bem na defesa e cada um
sabe o que fazer. Se mantiver-
mos essa pegada, temos todas
as chances de classificar e fa-

zer a final no domingo. Jo-
gando sem a bola, quando es-
tivermos com ela, sabemos o
que fazer”, garantiu o atleta
em depoimento ao site da
Confederação Brasileira de
Basquete (CBB). (Agencia
Brasil)

A partir desta sexta-feira, (2), mi-
cro e pequenas empresas têm à dispo-

sição R$ 6,3 bilhões em crédito pelo
Programa Nacional de Apoio às Mi-

croempresas e Empresas de Peque-
no Porte (Pronampe).         Página 3

F
ot

o/
A

rq
ui

vo
/M

ar
ce

lo
 C

am
ar

go
/A

B
r

Receitas e tributos da
Sefaz-SP podem ser pagos
por meio de Pix bancário

Desde a última quinta-feira
(1º) os cidadãos e contribuintes
de São Paulo podem realizar o
pagamento de tributos e demais
receitas estaduais via Pix, moda-
lidade de pagamentos instantâne-
os já bastante difundido entre os

usuários da rede bancária.
“É um passo importante no

processo de simplificação na re-
lação das pessoas com o gover-
no”, destaca Henrique Meirelles,
secretário da Fazenda e Planeja-
mento.                           Página 2
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PGR pede abertura de
inquérito sobre o presidente

no caso Covaxin
Em nova manifestação enca-

minhada à ministra Rosa Weber,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), na manhã desta sexta-
feira, (2), a Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) pediu
a abertura de inquérito para

apurar os fatos narrados em
uma notícia-crime por três se-
nadores, que atribuíram ao pre-
sidente Jair Bolsonaro a su-
posta prática do crime de pre-
varicação no caso da vacina indi-
ana Covaxin.                  Página 4

Nenhuma dose de vacina
vencida é repassada aos
estados, diz ministério



São Paulo
Jornal O DIA SP

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 3, 4 E 5 DE JULHO DE 2021PÁGINA 2

Receitas e tributos da Sefaz-SP podem
ser pagos por meio de Pix bancário

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

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

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

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

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

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Desde a última quinta-fei-
ra (1º) os cidadãos e contri-
buintes de São Paulo podem
realizar o pagamento de tribu-
tos e demais receitas estadu-
ais via Pix, modalidade de pa-
gamentos instantâneos já bas-
tante difundido entre os usuá-
rios da rede bancária.

“É um passo importante no
processo de simplificação na
relação das pessoas com o go-
verno”, destaca Henrique Mei-
relles, secretário da Fazenda e
Planejamento.

Nesse primeiro momento, o
Pix será utilizado somente para

pagamento de Documentos de
Arrecadação de Receitas Esta-
duais (DAREs) de valores des-
tinados à Secretaria da Fazenda
e Planejamento, como ICMS,
ITCMD, Taxas, e Parcelamen-
tos, por exemplo. “Posterior-
mente o serviço será estendido
para receitas de outros órgãos
do Estado”, ressalta Meirelles.

Para gerar o documento de
arrecadação, basta acessar a pá-
gina do DARE no site da Sefaz-
SP.  O pagamento via Pix é mui-
to simples: dentro do aplicati-
vo do seu banco, basta que o
contribuinte aponte a câmera do

seu celular para o QR Code
existente no DARE previamen-
te gerado e o pagamento é rea-
lizado instantaneamente.

“A praticidade e a celerida-
de fazem parte do processo de
modernização dos serviços ofe-
recidos pela Sefaz-SP. A desbu-
rocratização dos serviços pú-
blicos é uma prioridade, na
medida em que colabora dire-
tamente para a melhoria do
ambiente de negócios e da
competitividade no Estado de
São Paulo”, enfatiza o secretá-
rio Meirelles.

A Sefaz-SP tem continua-

mente desenvolvido proces-
sos cada vez mais simples,
automatizados e que exijam
menos providências por par-
te dos contribuintes. Entre
os  procedimentos  cr iados
recentemente com esses ob-
jetivos, é possível citar a in-
clusão de novos serviços no
Sistema de Peticionamento
Eletrônico, a ampliação de
casos de retificação de ofício,
a liberação de pendências re-
lativas ao Programa de Parce-
lamento Incentivado, e o can-
celamento automático de Cer-
tidão de Dívida Ativa.

A Secretaria de Educação
promove até o fim de julho,
mês da Feliz Idade, atividades
virtuais gratuitas, dedicadas à
população idosa da cidade de
São Paulo. Musicais, pales-
tras, entrevistas, saraus e con-
tação de histórias, com artis-
tas acima de 60 anos, serão
transmitidas pelas redes soci-
ais da pasta e dos 46 Centros
Educacionais Unificados
(CEUs) da cidade.

As ações são executadas
pela Coordenadoria dos Cen-

Secretaria de Educação
promove programação cultural
dedicada à população idosa

tros Educacionais Unificados e
de Educação Integral (CO-
CEU), por meio de sua Divisão
de Cultura (DIAC), e valorizam
essa faixa etária. A intenção é
colocar em pauta o acesso ao
lazer e aos direitos básicos des-
te público.

Um dos destaques da pro-
gramação é a palestra que será
realizada na próxima quinta-
feira (8), às 17h, com o maes-
tro João Carlos Martins, sobre
os grandes compositores e a
música clássica.

Prefeitura estuda expansão do
programa de Locação Social

Na sexta-feira (2) o prefei-
to, Ricardo Nunes em compa-
nhia do Secretário Municipal de
Habitação, Orlando Faria e do
Presidente da COHAB, Alex
Peixe, visitou a Vila dos Idosos,
localizada no bairro do Pari, re-
gião central de São Paulo. Inau-
gurado em 2007, o empreendi-
mento possui 14 anos e é consi-
derado um modelo de política
pública bem-sucedida no ofere-
cimento de moradia. Em agosto
de 2017, a iniciativa recebeu o
Selo Mérito da Associação Bra-
sileira de Cohabs e Agentes Pú-
blicos de Habitação.

Durante a visita, o prefeito
falou sobre a importância das
políticas para idosos, até pelo
envelhecimento da população, e
anunciou a expansão do progra-
ma de Locação Social no muni-
cípio. “É um projeto que tem
muita importância para que todo
morador da cidade de São Paulo
tenha uma vida com qualidade e
com dignidade. Este é um gran-
de e bom exemplo, um dos mo-
delos que a Prefeitura de São
Paulo tem para o atendimento
aos idosos e que iremos ampli-
ar”, declarou Nunes.

A Vila dos Idosos do Pari
tem 145 apartamentos distribu-
ídos em quatro andares, com 90
quitinetes de 30m² e 55 aparta-
mentos de 43m², com um dor-
mitório. Do total de unidades,
25% delas foram projetadas para
pessoas com dificuldade de lo-
comoção e espaço para circula-
ção de cadeiras de rodas (PNE).

O empreendimento é
adaptado às necessidades físi-
cas dos residentes, o que im-
plica em portas mais largas, áreas
com fácil acesso, ventilação cru-
zada, adequação dos pisos e al-
tura das janelas. Esses itens per-
mitem estimular a autonomia e
independência do idoso.

Um dos apartamentos visita-
dos foi o de Aparecida de Jesus
de Souza, que mora no local há
dois anos, desde que perdeu o
marido. “Aqui tem um ambiente
maravilhoso, as pessoas são ami-
gas da gente, um sentimento que
esperava há muito tempo. Faço
várias atividades como artesana-
to e não fico parada. Para mim
este lugar é um paraíso, que me
traz muita paz e, por isso, agra-
deço muito à Deus e a Cohab. É
um sonho estar aqui”, disse.

O espaço comum foi proje-
tado para atender às necessida-
des desse público, com quatro
salas de uso múltiplo no térreo,
voltadas para a rua, sendo sala

para TV, jogos, atendimento, ci-
nema e artesanato; além de área
verde, espelho d’água, varanda
nos andares superiores, sala de
administração, portaria e três
elevadores.

Os moradores têm assistên-
cia médica pelo Programa de
Atendimento ao Idoso (PAI),
desenvolvido pela Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) da região e
acompanhamento semanal de
assistentes sociais e psicólogos.

“Eu morava na Vila Formo-
sa, aí meu marido e eu viemos
para cá, que é um lugar muito
bom para morar, com um quar-
to, sala, cozinha e banheiro, e
outras atividades que podemos
fazer”, disse a moradora Arlete
Barbosa de Oliveira.

A Vila dos Idosos faz parte
do programa de Locação Social
da Prefeitura de São Paulo, de-
senvolvido pela Secretaria de
Municipal de Habitação, que
oferece subsídios para popula-
ções vulneráveis e de baixa ren-
da no acesso à moradia. Por esse
programa, o morador não com-
pra o imóvel, apenas paga um alu-
guel compatível com os seus
rendimentos. Os idosos que re-
cebem até três salários-mínimos
pagam como aluguel o equiva-
lente entre 10% e 15% dos ren-
dimentos de suas aposentadori-
as, além de uma taxa condomi-
nial no valor de R$ 35.

“O prefeito encomendou um
estudo junto com a Cohab para
que possamos ampliar o serviço
de locação social na cidade, que
está sendo preparado e será
anunciado em breve”, afirmou o
secretário municipal de Habita-
ção, Orlando Faria.

A gestão condominial é rea-
lizada pela COHAB-SP e a ad-
ministração social pela Secre-
taria Municipal de Habitação
(SEHAB).  Foram gastos cerca
de R$ 5 milhões para constru-
ção do empreendimento. A se-
leção dos moradores para aten-
dimento seguiu os seguintes cri-
térios: idade acima de 60 anos,
renda de até três salários míni-
mos, não ter sido contemplado
com atendimento habitacional
no município, morar sozinho ou
com até um acompanhante.

A seleção de novos morado-
res é baseada em uma lista de
suplência em casos de desocu-
pação, o que geralmente acon-
tece por dois motivos: morte ou
perda da autonomia. No caso de
novas vagas, a equipe social da
Secretaria Municipal de Habita-
ção seleciona o idoso por meio

de entrevista e visita domiciliar.
O município também tem

outro empreendimento destina-
do exclusivamente aos idosos, o
Palacete dos Artistas, localiza-
do na Avenida São João. Neste
caso, além dos critérios para
seleção para a Vila, o idoso deve
ter vínculo artístico.

Atendimento aos idosos
No total, a capital dispõe de

132 serviços com mais de 15
mil vagas em diversos tipos de
equipamentos para garantir os
direitos e assegurar a convivên-
cia familiar e comunitária à po-
pulação idosa. Os serviços in-
cluem equipamentos de convi-
vência e acolhimento, totalizan-
do 15.159 vagas.

Entre eles estão os 9 Cen-
tros de Acolhida Especiais para
Idosos em situação de rua, com
1.289 vagas, 14 Instituições de
Longa Permanência para Idosos,
com 510 vagas, 19 Centros Dia
para Idosos, com 570 vagas, 1
Serviço de Alimentação Domici-
liar para a pessoa idosa, com 180
vagas, 88 Núcleos de Convivên-
cia de Idoso, com 12.210 vagas
e 1 Centro de Referência do Ido-
so, que disponibiliza 400 vagas.

Além disso, foram entregues
quinzenalmente pela Secretaria,
desde janeiro deste ano, 46 mil
cestas agroecológicas para 8 mil
pessoas idosas e com deficiência,
num investimento de mais de R$
4 milhões pela Prefeitura e R$ 3,6
milhões por recursos federais.

Centro Dia para Idosos
As unidades do Centro Dia

para Idosos (CDI) são destina-
das aos idosos em situação de
vulnerabilidade e que necessi-
tam de cuidados. As unidades
oferecem atividades socioassis-
tenciais durante o dia, com re-
feições e atividades de lazer e
cultura, enquanto os familiares
estão trabalhando ou estudando
e não podem cuidar deles. A pes-
soa é deixada no local pela ma-
nhã e levada para casa por seus
parentes no final da tarde. De
acordo com o Plano de Metas
2021/2024, há a previsão de
implantar 16 novos CDIs.

Instituições de Longa Per-
manência para Idosos (ILPIs)

O serviço oferta abrigo, ali-
mentação, atividades socioedu-
cativas, trabalho psicossocial e
encaminhamentos para pessoas
idosas em risco pessoal e soci-
al, que apresentam fragilidade,
dependência física e/ou cogni-

tiva, prioritariamente sem víncu-
los familiares. A forma de aces-
so é por meio do CREAS da re-
gião de moradia, que realizará
visita domiciliar e também en-
caminhá o idoso para avaliação
junto à Saúde.

Idosos em situação de rua
Atualmente, a capital conta

com 12 hotéis, que juntos ofe-
recem 600 vagas disponibiliza-
das aos idosos em situação de
rua já acolhidos pela rede, sen-
do um na região norte e os ou-
tros 11 na região central. A ini-
ciativa acontece desde o início
da pandemia, como forma de
oferecer acolhimento e isola-
mento social para esse público.

Violência contra idosos
A população idosa é um gru-

po bastante vulnerável, não ape-
nas pelas limitações físicas na-
turais do processo de envelhe-
cimento, mas também pelas re-
lações de dependência familiar,
perda de autonomia e até mes-
mo por preconceito.

A Organização Mundial da
Saúde define violência contra
o idoso como: “um ato único,
repetido ou a falta de ação apro-
priada, ocorrendo em qualquer
relacionamento em que exista
uma expectativa de confiança que
cause danos ou sofrimento a
uma pessoa idosa.” Esta é uma
questão social que afeta a saúde
e os direitos humanos de mi-
lhões de pessoas desta faixa etá-
ria em todo o mundo e merece
a atenção da comunidade.

Na Secretaria Municipal da
Saúde, desde novembro de
2015, o fluxo de comunicação
dos serviços à rede protetiva, da
Linha de Cuidado Integral à Saú-
de das Pessoas em Situação de
Violência e do Instrutivo do Sis-
tema Informação de Notificações
(Complementar São Paulo) de
2019, estabelece que as suspeitas
de violência contra o idoso sejam
comunicadas ao Grande Conselho
do Idoso, Ministério Público e
Defensoria Pública, entendendo
que os idosos que chegam aos ser-
viços de saúde nessas condições
devem receber todo apoio e pro-
teção, como determina o Esta-
tuto do Idoso de 2003.

Para denunciar, a orientação
é procurar o Disque Direitos
Humanos (Disque 100) e/ou
pelo Disque Denúncia (181)
para a Delegacia do Idoso, que
também vale para os casos de
violência contra a mulher e con-
tra crianças e adolescentes.

SP monta grupos de trabalho para
tratar de réveillon e carnaval

A prefeitura de São Paulo
montou dois grupos de trabalho
para tratar sobre o réveillon e o
carnaval, com presença de públi-
co, na cidade. Segundo o prefei-
to Ricardo Nunes, o assunto foi
debatido em reunião ocorrida na
quinta-feira (1º) entre diversas
secretarias municipais.

“Na reunião saiu um grupo
que vai organizar a questão do
réveillon com as normas de or-
ganização, sempre com a Secre-
taria de Saúde junto. O respon-
sável desse grupo será o secre-

tário-executivo do estado. Um
outro grupo que vai cuidar do
carnaval de rua. Carnaval a gente
vai tratar de duas formas: carna-
val de rua e carnaval do Sambó-
dromo”, disse o prefeito hoje,
após entrega do Plano de Metas
para a Câmara Municipal.

O grupo responsável pelo
carnaval de rua será coordenado
pelo secretário Alexandre Mo-
donezi, da Secretaria Municipal
das Subprefeituras (SMSUB). “O
carnaval de rua, pelo tamanho
que a gente espera que seja, deve

ser o maior carnaval da história”,
disse Nunes.

Reabertura
O prefeito disse ainda que há

um grupo de trabalho mais am-
plo para tratar das ações de re-
abertura de atividades na capi-
tal quando o percentual de va-
cinados chegar em 70%. “Che-
gando o número de vacinados
na cidade de São Paulo em
70%, hoje nós estamos em
56%, nós vamos começar a fa-
zer um processo de reabertura

dos nossos espaços públicos –
Anhangabaú, Paulista e por aí
adiante”, disse.

Segundo Nunes, o grupo que
vai cuidar do réveillon e do car-
naval vai interagir com esse gru-
po de trabalho mais amplo, que
vai coordenar as ações de rea-
bertura das atividades. “[As ações
de reabertura] nós chamamos de
retomada econômica, que é mui-
to importante para a cidade po-
der voltar a gerar emprego, ren-
da e dar dignidade às pessoas”,
disse. (Agência Brasil)

CÂMARA (São Paulo)
Chegando ao 50º dia como prefeito de São Paulo, o ex-vere-

ador Ricardo Nunes (MDB) foi recebido - na última quinta-feira
- como um querido ex-colega pelos vereadores de vários parti-
dos. É a colheita dos  frutos de quando Nunes relatava o Orça-
mento pra todos eles

.
PREFEITURA (São Paulo)
Jânio, Maluf, Pitta, Serra, Haddad e Doria tiveram as esposas

atuando socialmente através de gabinetes estruturados. A esposa
do Ricardo Nunes - 1ª Dama Regina - tá chegando ao 50º dia e
ainda não tem estrutura. Mesmo assim, ela já tá realizando um
grande trabalho

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Tá ficando difícil pros deputados da bancada Bolsonarista -

ainda no PSL pelo qual foram eleitos em 2218 - realizarem qual-
quer movimento pra qual parido irão, uma vez que o ex-deputado
Adilson Barroso continua fora do comando do Patriotas até que
cumpra o Estatuto

.
GOVERNO (São Paulo)
O vice Rodrigo Garcia (ex-DEM no PSDB do Doria) não apa-

rece por enquanto entre os mais lembrados pra eleição 2022.
Estão na frente, o ex-governador Alckmin (deve deixar o PSDB),
o ex-prefeito paulistano Haddad (PT) e o ex-governador França
(dono do PSB paulista)

.
CONGRESSO (São Paulo)
CPI da pandemia Covid 19 segue sem roteiro e sem ensaio

pra um teatro que tenha começo, meio e fim; pelo menos dar
parte de quem preside e de quem relatará a inquisição. Mesmo
que rolasse 900 em vez de 90 dias de prorrogação, as verdades
seriam assassinadas

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Bolsonaro tem boas chances de não ser cassado - via Senado

-  por conta das investigações via PGR - a pedido do Supremo -
em relação a ele poder ter prevaricado quando não foi pra cima
do ministro (Saúde) Pazuello, após denúncia de corrupção na
compra de vacinas

.
PARTIDOS
PSDB - agora que o governador gaúcho Eduardo Leite assu-

miu ser homossexual, uma pergunta tá no ar em que voam os tu-
canos João Doria (governador de São Paulo) e Jereissati (sena-
dor pelo Ceará), que vão concorrer com o gay nas prévias à Pre-
sidência nas eleições 2022 ...

.
(BRASIL)
... Entre estudiosos da política e alguns profissionais de ma-

rketing há quase uma certeza : trata-se de uma grande jogada de
propaganda pessoal, no sentido de dar ao mais jovem concorren-
te a condição de enfrentar com muitas vantagens (2º turno) tanto
o Bolsonaro como o Lula

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

na imprensa  (São Paulo - Brasil)  desde 1993. Via Internet desde
1996, www.cesarneto.com  foi se tornando referência das liber-
dades possíveis. Twitter  @CesarNetoReal  ...  Email
cesar@cesarneto.com
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OMS diz que variante Delta
já está em 98 países

A variante Delta, predominante em Portugal, já está presente
em 98 países, anunciou na sexta-feira, (2) a Organização Mundi-
al da Saúde (OMS), alertando que o mundo está diante de um
"período muito perigoso da pandemia" de covid-19.

"A Delta foi detectada pelo menos em 98 países, propagan-
do-se rapidamente em países com baixa e com alta cobertura de
vacinas", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, em
entrevista coletiva virtual partir de Genebra.

Segundo ele, o mundo enfrenta atualmente um "período mui-
to perigoso da pandemia", com "cenas terríveis de hospitais su-
perlotados" em países com baixa cobertura de vacinação e com a
variante Delta, detectada inicialmente na Índia, a "continuar a
mutação", o que requer uma avaliação constante com ajustes na
resposta de saúde pública.

O representante da OMS adiantou que pediu aos líderes mun-
diais para trabalharem em conjunto, no sentido de garantir que,
em julho de 2022, 70% da população mundial estejam vacinados
contra o SARS-CoV-2.

"Essa é melhor maneira de controlar a pandemia, de salvar
vidas e de levar à recuperação econômica global, evitando que as
variantes conseguiam se disseminar", defendeu Tedros Adhanom,
reiterando o objetivo de, em setembro deste ano, ter 10% da
população do mundo já vacinada, o que permite proteger os tra-
balhadores da saúde e os grupos mais vulneráveis.

Para incrementar a vacinação global, o líder da OMS adian-
tou que estão sendo criadas novas instalações de produção em
várias partes do mundo, mas que esse objetivo pode ser acelera-
do com a partilha de conhecimento e de tecnologia por parte das
empresas farmacêuticas.

Nesse sentido, Tedros Adhanom disse que desafiou a BioNTe-
ch, a Pfizer e a Moderna a partilharem o conhecimento para "po-
der acelerar o desenvolvimento de novas produções" de vacinas.

Na mesma entrevista, a epidemiologista Maria Van Kerkhove,
responsável técnica da resposta da OMS à covid-19, considerou que
a organização "não tem uma bola de cristal para fazer previsões"
sobre quanto tempo ainda demorará a pandemia. Lembrou que, nes-
te momento, existem quatro variantes de preocupação - Alpha, Beta,
Gama e Delta -, que também estão em circulação em Portugal.

"A trajetória das variantes em cada país depende dos planos
que estão sendo implementados", afirmou a especialista, ao des-
tacar a necessidade de manter a vigilância, a testagem, o isola-
mento dos casos, a quarentena dos contatos e uma boa taxa de
vacinação, assim como as medidas de proteção individual.

"Todos esses fatores são parte da equação sobre quando essa
pandemia vai acabar".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862
mortes em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões
de casos de infecção, segundo balanço recente da agência AFP.

Em Portugal, morreram 17.108 pessoas e foram confirma-
dos 884.442 casos de infeção, de acordo com o boletim mais
recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus
SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do
centro da China. (Agência Brasil)

Brasil quer reforçar papel na
CPLP, diz chanceler em

visita a Portugal
O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco

França, disse que o Brasil quer reforçar o seu papel na Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), assegurando que
o pagamento de contribuições em atraso à organização será pri-
oritário, em um período de dois anos.

França, que terminou na sexta-feira, (2) sua primeira visita oficial,
de três dias, a Portugal, encontrou-se nessa quinta-feira com o secretá-
rio executivo da CPLP, Francisco Ribeiro Telles. Eles conversaram sobre
a possibilidade de maior intercâmbio da organização com a Fundação
brasileira Alexandre Gusmão, para promover a língua portuguesa e os
valores da comunidade. Também falaram sobre o esforço do Brasil para
efetuar, tão rápido quanto possível, o pagamento de cotas em atraso.

Em entrevista em Lisboa, o ministro destacou a importância
dos valores da organização lusófona, "partindo da ampla base
geográfica que tem a CPLP, agora reforçada pela quantidade de
observadores [associados]".

A Fundação Alexandre de Gusmão, uma entidade de direito pri-
vado, diretamente vinculada ao Ministério das Relações Exteriores,
deverá desenvolver atividades em conjunto com a CPLP e contará
com financiamentos da Caixa Econômica Federal, acrescentou o
ministro. "Vamos fazer convênios com entidades privadas, e na par-
te cultural, teremos o apoio da Caixa, que é um banco público".

O ministro disse esperar que o Brasil consiga "por meio de
eventos, seminários, debates públicos, publicações de obras, au-
mentar sua participação na CPLP.  "Por meio da revitalização da
Fundação, poderemos atrair parceiros privados e ter presença
econômica e financeira maior, com aportes privados em progra-
mas conjuntos que possam ser desenvolvidos no Brasil, em Por-
tugal ou em outro país da CPLP", afirmou.

"Pensamos que é preciso dar um pouco mais de transparên-
cia às atividades da CPLP, na divulgação das suas atividades, e
penso fazer isso durante a minha gestão", acrescentou.

Sobre o pagamento de cotas em atraso, o chanceler disse que
"o Brasil é um dos que mais aporte financeiro" garante à CPLP,
mas justificou os atrasos com a realidade orçamentária, que "tem
impedido estar em dia com as contribuições".

"O meu desejo é que possa envidar esforços no Ministério da
Economia para que a gente regularize essas pendências, não só
com a CPLP. Há pendências noutros organismos internacionais,
que o governo Bolsonaro herdou de governos anteriores", lem-
brou o ministro.

Segundo dados oficiais de março de 2020, o Brasil devia
1.536.907,36 euros por duas contribuições anuais em atraso de
768.453,68 cada, uma referente a 2019 e outra em relação àquele ano.

Cúpula
A Cúpula de Chefes de Estado e de Governo será realizada

em Luanda, Angola, nos próximos dias 16 e 17 de julho, por oca-
sião dos 25 anos da organização. O Brasil será representado no
encontro pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

Durante a cúpula, Angola assumirá oficialmente a presidên-
cia da CPLP, sucedendo Cabo Verde, que teve o mandato prolon-
gado por mais um ano devido à pandemia de covid-19.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são
os nove Estados-membros da CPLP. (Agência Brasil)

A partir desta sexta-feira,
(2), micro e pequenas empresas
têm à disposição R$ 6,3 bilhões
em crédito pelo Programa Na-
cional de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Por-
te (Pronampe). O dinheiro será
emprestado pela Caixa Econô-
mica Federal, que teve a amplia-
ção do orçamento para a linha de
crédito autorizada pelo Fundo
Garantidor de Operações (FGO).

O FGO é o fundo que cobre
eventuais inadimplências nos
contratos do Pronampe e reduz
o risco das operações para os

bancos, permitindo que as insti-
tuições financeiras ampliem os
empréstimos.

Banco que lidera a conces-
são de créditos no Pronampe, a
Caixa emprestou, desde o ano
passado, R$ 15,6 bilhões. Inici-
almente criado no ano passado
para socorrer negócios de pe-
queno porte afetados pela pan-
demia, o programa tornou-se
permanente neste ano, com o
objetivo de consolidar as empre-
sas de menor porte como agen-
tes de sustentação, de transfor-
mação e de desenvolvimento da

economia nacional.
Só podem contrair emprés-

timos no Pronampe microem-
presas com receita bruta de até
R$ 360 mil ou pequenas empre-
sas com receita bruta de até R$
4,8 milhões em 2020. As ope-
rações têm 48 meses (quatro
anos), com 11 meses de carên-
cia (pausa para o pagamento da
primeira prestação) e financia-
mento em 37 parcelas.

Os juros equivalem à taxa
Selic (juros básicos da econo-
mia) mais 6% ao ano. Atualmen-
te, a Selic está em 3,5% ao ano.

Cada empresa poderá pegar até
R$ 150 mil em crédito, soma-
das as operações já contratadas.

Os recursos podem ser usa-
dos para investimentos e capi-
tal de giro isolado ou associa-
do ao investimento. Dessa for-
ma, além de realizarem refor-
mas e adquirirem máquinas e
equipamentos, as micro e pe-
quenas empresas podem usar
os recursos do Pronampe para
despesas operacionais, como
pagamento de salário e compra
de matérias-pr imas e de merca-
dorias.  (Agência Brasil)

Bolsonaro sanciona lei que protege
consumidores do superendividamento

Novas regras para prevenir o
superendividamento dos consu-
midores foram sancionadas pelo
presidente Jair Bolsonaro. O tex-
to, resultado de um projeto de
lei aprovado por deputados e se-
nadores, recebeu alguns vetos e
foi publicado na edição de sex-
ta-feira, do Diário Oficial da
União. A norma altera o Código
de Defesa do Consumidor e o
Estatuto do Idoso. O texto dá
mais transparência aos contratos
de empréstimos e tenta impedir
condutas consideradas abusivas.

Regras
A lei estabelece que qualquer

compromisso financeiro assu-
mido dentro das relações de
consumo pode levar uma pessoa
ao superendividamento. Nesse
rol estão, por exemplo, opera-
ções de crédito, compras a pra-
zo e serviços de prestação con-
tinuada. Dívidas contraídas por
fraude, má-fé, celebradas propo-

sitalmente com a intenção de
não pagamento ou relativas a
bens e serviços de luxo não são
contempladas na lei.

Pelo texto, os contratos de
crédito e de venda a prazo devem
informar dados envolvidos na
negociação como taxa efetiva de
juros, total de encargos e mon-
tante das prestações.

Com o novo regramento,
empresas ou instituições que
oferecerem crédito também fi-
cam proibidas de assediar ou
pressionar o consumidor para
contratá-la, inclusive por telefo-
ne, e principalmente se o con-
sumidor for idoso, analfabeto ou
vulnerável ou se a contratação
envolver prêmio. Elas também
não podem ocultar ou dificultar
a compreensão sobre os riscos
da contratação do crédito ou da
venda a prazo.

Outra proibição diz respeito
à indicação de que a operação de
crédito pode ser concluída sem

consulta a serviços de proteção ao
crédito ou sem avaliação da situa-
ção financeira do consumidor.

Vetos
Entre os pontos vetados, se-

gundo a Secretaria Geral da Pre-
sidência da República, está o que
estabelece que, nos contratos de
crédito consignado, a soma das
parcelas reservadas para o paga-
mento das dívidas não poderia
ultrapassar 30% da remuneração
mensal do consumidor. O mes-
mo dispositivo estabelecia ain-
da que esse valor poderia ainda
ser acrescido em 5%, destinado
exclusivamente à amortização de
despesas contraídas por meio de
cartão de crédito ou a saque por
meio de cartão de crédito.

"A propositura contrariaria
interesse público ao restringir
de forma geral a 30% o limite
da margem de crédito já anteri-
ormente definida pela Lei nº
14.131, de 30 de março de

2021, que estabeleceu o percen-
tual máximo de consignação em
45%, dos quais 5% seriam des-
tinados exclusivamente para
amortização de despesas contra-
ídas por meio de cartão de cré-
dito ou de utilização com finali-
dade de saque por meio do car-
tão de crédito", argumenta a jus-
tificativa do veto.

O texto aprovado pelo Con-
gresso proibia ainda o uso de
expressões como “crédito sem
juros”, “gratuito”, “sem acrésci-
mos”, “com taxa zero” e seme-
lhantes nas ofertas de crédito,
mas o trecho foi vetado pelo pre-
sidente.

Também foi vetado o dispo-
sitivo que tornava nulas as clá-
usulas de contratos sobre for-
necimento de produtos ou ser-
viços baseados em leis estran-
geiras que limitassem o poder
do Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC) brasilei ro.
(Agência Brasil)

Mapa da Inadimplência aponta mais
de 62 milhões de endividados

Cerca de 62,56 milhões de
brasileiros estavam endivida-
dos no mês de maio, mostra o
Mapa da Inadimplência no
Brasil, divulgado pela Serasa.
O número é 0,7% menor do
que o verificado em abril,
quando o indicador estava em
62,98 milhões.

O valor médio da dívida por
pessoa, no entanto, é o maior dos

últimos 12 meses, e está em R$
3.937,38, alta de 1,3% em rela-
ção ao mês anterior. O valor
médio de cada conta em atraso
é de R$ 1.162,43.

O maior volume de dívidas
está na categoria bancos/cartão,
representando 29,7% dos mais
de R$ 211 milhões de débitos.
Em seguida, estão as contas
com luz, água e gás, com

22,3%. As compras no varejo
representam 13% das dívidas
dos brasileiros.

Em números absolutos, São
Paulo lidera o número de nega-
tivados, com mais de 15 mi-
lhões, mais que o dobro do es-
tado segundo colocado. Rio de
Janeiro tem 6,15 milhões e Mi-
nas Gerais, 5,9 milhões. Bahia
(3,92 milhões) e Paraná (3,27

milhões) aparecem entre os cin-
co mais inadimplentes.

A Serasa também aponta os
brasileiros que estão buscan-
do negociação pelo Serasa
Limpa Nome. A faixa etária de
31 a 40 anos foi a que mais
buscou uma solução financei-
ra para os débitos, em seguida
os com idade entre 18 e 25
anos. (Agência Brasil)

Maioria dos brasileiros teme fraudes,
diz pesquisa da Febraban

Uma pesquisa feita pela Fe-
deração Brasileira de Bancos
(Febraban) mostrou que a gran-
de maioria dos brasileiros já so-
freu tentativa de fraude de seus
dados pessoais ou conhece al-
guém que tenha sido vítima des-
se tipo de crime. A maior parte
dos brasileiros também teme vi-
olação de seus dados pessoais.
Os dados foram revelados no
estudo Segurança de Dados no
Brasil - Febraban/Ipespe, divul-
gada na sexta-feira, (2).

Para 91% dos entrevistados,
esse tipo de crime aumentou
durante a pandemia. Nos últimos
12 meses, os próprios entrevis-
tados ou familiares foram víti-
mas desses crimes, sendo as si-
tuações mais comuns aquelas
que envolvem recebimento de
mensagens ou ligação telefôni-
ca com solicitação fraudulenta
de dados pessoais ou bancários

(43%) e pedido de depósito ou
transferência de dinheiro para
amigo ou parente (34%).

Também foram citadas entre
essas tentativas de fraudes a co-
brança fraudulenta ou compra in-
devida no cartão de débito ou cré-
dito (29%); a invasão do e-mail ou
das redes sociais, com alguém as-
sumindo o controle de sua conta
sem sua permissão (18%); a clo-
nagem de celular ou WhatsApp
(18%); a tentativa de abertura de
linha de crédito ou solicitação
de empréstimo usando seu nome
(15%); e a invasão e acesso a
dados bancários (14%).

A grande maioria das pesso-
as analisadas nessa pesquisa
(86%) diz ter medo de ser víti-
ma de fraudes ou violações de
seus dados pessoais. E um terço
dessas pessoas da pesquisa dis-
se acreditar que está menos se-
gura em relação a seus dados

pessoais (33%). Elas estimam
que, nos próximos cinco anos,
essa segurança dos dados pesso-
ais vá evoluir (54% disseram
acreditar nisso).

“Segurança digital é um tema
que a sociedade precisa encarar
de frente e já está fazendo, pois
diariamente esses crimes afetam
pessoas e empresas, ganham es-
paço no noticiário econômico,
político e policial envolvendo não
só o cidadão, mas também gran-
des corporações e instituições
públicas e privadas”, disse Isaac
Sidney, presidente da Febraban,
ao comentar a pesquisa.

Entre os entrevistados, a
maioria deles também conside-
ra que a privacidade nos meios
eletrônicos é mito (59%) e que
suas informações podem ser
acessadas por outros. Cerca de
79% dessas pessoas mostraram
preocupação em como as em-

presas e instituições tem utili-
zados seus dados pessoais, per-
centual que é maior do que a pre-
ocupação gerada em relação aos
governos (60%).

A pesquisa demonstrou ain-
da que apenas 11% das pessoas
entrevistadas conhecem muito
bem as leis de proteção de da-
dos e que 45% conhecem mais
ou menos essas leis.

A pesquisa foi realizada en-
tre os dias 18 e 25 de junho e
ouviu 3 mil pessoas nas cinco
regiões do país.

Segundo dados da Febraban,
os ataques de phishing, tentativa
de roubo de senhas e de dados
pessoais pela internet, cresceram
100% no primeiro bimestre des-
te ano em relação ao ano passa-
do. Já os golpes da falsa central
telefônico e do falso funcioná-
rio do banco cresceram 340%.
(Agência Brasil)

Emplacamento de veículos cai em
junho, mas cresce 38,95% no semestre

O número de emplacamentos
de veículos em junho chegou a
309.560 unidades, o que repre-
senta uma queda de -3,03% na
comparação com o mês anteri-
or, quando foram emplacados
319.244 automóveis. Na com-
paração com os emplacamentos
de junho do ano passado, houve
aumento de 59,31%, já que na-
quele período foram vendidos
194.307 veículos.

O balanço - divulgado na sex-
ta-feira, (2) pela Federação Na-

cional da Distribuição de Veícu-
los Automotores (Fenabrave) -
mostra ainda que, no acumulado
dos seis primeiros meses do ano,
foram emplacadas 1.702.887
unidades. Na comparação com o
mesmo período de 2020, quan-
do foram emplacadas 1.225.542
unidades, houve um crescimen-
to de 38,95%.

Para fazer a análise, a Fena-
brave considera os automóveis,
comerciais leves, caminhões,
ônibus, motocicletas, imple-

mentos rodoviários e outros
para fazer a contagem.

“Apesar da ligeira retração
de junho sobre maio, o mercado
consolidou sua trajetória de re-
cuperação no primeiro semes-
tre. A queda de junho sobre maio
ocorreu por causa da escassez
de produtos nas concessionári-
as em função da falta de compo-
nentes na indústria, que ainda não
conseguiu retomar sua produção
normal. Como resultado tive-
mos resultado na maioria dos

segmentos”, analisou o presi-
dente da entidade, Alarico As-
sumpção Júnior.

Expectativas
Segundo a Fenabrave, a pre-

visão revisada para 2021 é de
crescimento de 13,6% para as
vendas no setor , atingindo
3.455.080 unidades emplacadas.
O percentual estimado em janei-
ro era de 16,6% e foi ajustado
para se adequar ao quadro eco-
nômico atual. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Bombeiros encontram locomotiva
usada pela Vale em Brumadinho

Nacional
Jornal O DIA SP
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O Corpo de Bombeiros Mi-
litar de Minas Gerais encontrou
uma locomotiva usada nas ope-
rações da Vale soterrada após a
tragédia de Brumadinho (MG),
ocorrida na Mina Córrego do
Feijão, em 25 de janeiro de
2019. O rompimento da barra-
gem da mineradora liberou no
meio ambiente uma avalanche de
rejeitos que destruiu comunida-
des, causou degradação ambiental
e deixou 270 mortos. Passados
quase dois anos e meio, ainda fal-
tam encontrar os corpos de dez
vítimas, e as buscas continuam.

A locomotiva foi localizada
na tarde de quinta-feira,  (1º),
soterrada a uma profundidade de
aproximadamente 15 metros, em
um local distante 1,5 quilôme-
tros do ponto inicial do rompi-

mento. Embora a máquina não
esteja associada a nenhuma das
vítimas que estão sendo procu-
radas, ela é considerada peça re-
levante, segundo nota divulgada
pelos bombeiros.

"Representa um importante
avanço na inteligência e acurá-
cia do nosso modelo preditivo,
e por consequência, na localiza-
ção das demais vítimas. As téc-
nicas utilizadas pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Minas
Gerais conseguiram realizar
essa localização em uma condi-
ção considerada extremamente
difícil", diz o texto.

A máquina pertence à MRS
Logística, empresa com a qual a
Vale tem contrato de prestação
de serviços. Os bombeiros farão
agora buscas no entorno do lo-

cal onde a locomotiva foi encon-
trada. A expectativa é de que pos-
sam ser localizados indícios e
evidências que contribuam para
a busca de vítimas.

A maioria dos mortos eram
trabalhadores da mineradora ou
de empresas terceirizadas que
prestavam serviço na mina. Em
maio, foi reconhecida a 260ª ví-
tima após a conclusão do pro-
cessamento do DNA do segmen-
to de um corpo localizado em
janeiro. É o do soldador Renato
Eustáquio de Sousa, de 34 anos
de idade.

Na ocasião, uma mensagem
foi compartilhada por meio das
redes sociais pela Associação
dos Familiares de Vítimas e
Atingidos do Rompimento da
Barragem da Mina Córrego do

Feijão (Avabrum), criada pelos
familiares dos mortos na tragé-
dia. "Renovamos as esperanças
e seguimos motivados para con-
tinuar lutando pelo encontro ago-
ra das dez joias. Todos serão en-
contrados. Desistir não é uma
opção", diz o texto.

A Avabrum contabiliza 272
mortes na tragédia porque inclui
na conta os bebês de duas víti-
mas que estavam grávidas.

Devido às restrições decor-
rentes de pandemia da covid-19,
as buscas foram interrompidas
duas vezes. A primeira paralisa-
ção ocorreu de março a agosto
do ano passado. Posteriormente,
em 17 de março deste ano, os tra-
balhos foram novamente suspen-
sos. A retomada ocorreu no dia
12 de maio. (Agência Brasil)

PGR pede abertura de inquérito
sobre o presidente no caso Covaxin

Em nova manifestação en-
caminhada à ministra Rosa We-
ber, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), na manhã desta sex-
ta-feira, (2), a Procuradoria-
Geral da República (PGR) pe-
diu a abertura de inquérito
para apurar os fatos narrados
em uma notícia-crime por três
senadores, que atribuíram ao
presidente Jair Bolsonaro a
suposta prática do crime de
prevaricação no caso da vacina
indiana Covaxin.

Na petição, o vice-procura-
dor-geral da República, Hum-
berto Jacques de Medeiros, in-
dicou as diligências iniciais da
investigação, entre as quais ou-
vir “os supostos autores do
fato” e o compartilhamento de
provas com a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia no Senado.

A PGR solicitou a instaura-
ção de inquérito após ter pedi-

do a Rosa Weber para que se
aguardasse a conclusão dos tra-
balhos da CPI antes da abertura
de qualquer apuração judicial. A
ministra rejeitou o pedido sob o
argumento de que o Ministério
Público não poderia ser “espec-
tador das ações dos Poderes da
República”. Na quinta-feira, (1º),
ela determinou que a Procurado-
ria-Geral se manifestasse no-
vamente sobre o caso.

Entenda o caso
A notícia-crime foi proto-

colada no STF pelos senadores
Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
Jorge Kajuru (Podemos-GO) e
Fabio Contarato (Rede-ES) na
última segunda-feira (28).

A iniciativa dos parlamenta-
res foi tomada após o depoi-
mento de Luis Ricardo Miran-
da, servidor do Ministério da
Saúde, à CPI da Pandemia, na
semana passada. Ele afirmou ter

sofrido pressão incomum de
seus superiores para finalizar a
tramitação da compra da Cova-
xin, além de ter conhecimento
de supostas irregularidades no
processo.

O servidor é irmão do depu-
tado Luis Miranda (DEM-DF),
a quem disse ter relatado o
caso. À CPI, o parlamentar afir-
mou ter levado o relato do ir-
mão até o presidente, em 20 de
março, mas que nenhum provi-
dência teria sido tomada desde
então. Para os senadores, é ne-
cessário investigar se houve cri-
me de prevaricação.

Defesa
Em entrevista à imprensa,

antes do depoimento dos ir-
mãos Miranda à CPI, o minis-
tro-chefe da Secretaria-Geral
da Presidência, Onyx Loren-
zoni, disse que a Polícia Fe-
deral seria informada sobre o

conteúdo das denúncias e que
investigaria o caso.

"Primeiro não houve favore-
cimento a ninguém, e esta é
uma prática desse governo, não
favorecer ninguém. Segundo,
não houve sobrepreço. Tem gen-
te que não sabe fazer conta. Ter-
ceiro, não houve compra alguma.
Não há um centavo de dinheiro
público que tenha sido dispen-
dido do caixa do Tesouro Naci-
onal ou pelo Ministério da Saú-
de", disse. Na ocasião, Lorenzoni
afirmou que um dos documen-
tos apresentados por Luis Ri-
cardo Miranda seria falso.

Nesta semana, o Ministério
da Saúde informou que suspen-
deu temporariamente o contra-
to de compra da Covaxin. Em
nota, a pasta justificou que a
medida foi tomada por reco-
mendação da Controladoria-
Geral da União (CGU). (Agên-
cia Brasil)

O número de óbitos por
covid-19 no país vem caindo
desde o dia 19 de junho e atin-
giu na quinta-feira, (1º) o mes-
mo nível de 9 de março, quan-
do o gráfico subia de forma
acelerada para o pico da segun-
da onda da doença no país. A
incidência de casos cai de for-
ma consistente desde o dia 23
de junho.

De acordo com os gráficos
do Monitora Covid-19 da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
a média móvel de sete dias fi-
cou ontem em 1.564,86. Em
abril, a curva de mortes atingiu
dois picos, de 3.117 no dia 1º
e 3.123 no dia 12. Depois apre-
sentou redução até uma míni-
ma de 1.639,14 no dia 5 de ju-
nho, seguido de nova alta até o
dia 19, quando a média móvel
ficou em 2.071,43.

O estado de São Paulo não
mostra a mesma tendência de
queda acentuada nos óbitos,
mantendo variações por volta
de 550 mortes diárias na mé-
dia móvel desde o dia 11 de ju-
nho. O estado registrou ontem

Óbitos por covid-19
apresentam queda no país

530,86 óbitos. O pico no esta-
do ocorreu no dia 1º de abril,
com 890,14 mortes e atingiu
um mínimo em 4 de junho,
com 417,29 mortes.

No Rio de Janeiro, a redu-
ção pode ser vista desde 14 de
junho, quando foram 210 óbi-
tos na média móvel. Na quin-
ta-feira, foram 122,14.

Casos
No dia 23 de junho, o país

atingiu um pico de 77.327 no-
vos casos da covid-19 na mé-
dia móvel de sete dias, após o
pico de 77.129 atingido em 27
de março. Entre essas duas da-
tas, o gráfico teve altas e bai-
xas, chegando a um mínimo de
56.532 em 26 de abril.

Desde 23 de junho a queda
tem sido consistente, atingin-
do ontem 54.117 novos casos.
Porém, o número ainda está
acima da média de todo o ano
de 2020, quando o máximo de
novos casos registrados foi de
46.393 em 29 de julho e
49.826 em 22 de dezembro.
(Agência Brasil)

Ministério da Infraestrutura entrega
 51 obras no primeiro semestre

O Ministério da Infraestru-
tura divulgou na sexta-feira, (2)
um balanço das ações realizadas
no primeiro semestre deste ano.
Segundo a pasta, foram feitas 51
entregas de infraestrutura de
transportes e investidos mais de
R$ 3 bilhões em novos empre-
endimentos e na retomada de
obras.

Segundo o balanço, o resul-
tado abrange a restauração e a fi-
nalização de rodovias, constru-
ção de instalações portuárias e
ferroviárias, além de melhorias
no setor aeroportuário.

Segundo o balanço, 29 ativos
públicos foram concedidos à ini-
ciativa privada totalizando R$
17,85 bilhões em investimentos
contratados. Segundo a pasta,
esses ativos têm potencial de
criar 338 mil empregos diretos,
indiretos e efeito renda.

“Tivemos, no primeiro se-
mestre 51 entregas de obras.
Essas entregas estão espalhadas
pro todo território nacional, o
que mostra a capilaridade do
ministério. Um dos objetivos é
fazer a integração do território
e levar a logística a quem preci-
sa, induzir desenvolvimento nas
regiões menos desenvolvidas”,
disse o ministro Tarcísio Gomes
de Freitas ao apresentar o balan-
ço.

Em nota, o ministério desta-
cou a conclusão da ponte sobre
o Rio Parnaíba, entre Santa Fi-
lomena (PI) e Alto Parnaíba
(MA), na BR-235 – obra reali-
zada com investimentos de R$
30 milhões, iniciada em 2019 e
concluída em 20 de maio.

A pasta informou que a obra
resolve um "problema histórico,
encerrando a dependência do

serviço de balsas para pedestres
e motoristas, e interliga defini-
tivamente o Sul do Piauí ao Ma-
ranhão”.

“O investimento contribuirá
para o desenvolvimento da Ma-
topiba – fronteira agrícola for-
mada por áreas do Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia – e in-
tegrará a região à Ferrovia Nor-
te-Sul. Como retorno, espera-se
uma economia de 8% no valor
do frete para o transporte de
grãos até o Porto do Itaqui
(MA)”, informou a pasta.

Em entrevista coletiva, Frei-
tas revelou que foram realizados
leilões de 22 aeroportos, cinco
arrendamentos portuários e uma
concessão ferroviária, totalizan-
do R$ 10 bilhões em investi-
mentos contratados e R$ 3,56
bilhões em arrecadação.

Investidores
Segundo o ministro, investi-

dores têm ressaltado a "qualida-
de dos projetos e a forma equi-
librada com que os riscos são
distribuídos”. Ele disse ainda que
os avanços no programa de con-
cessões e a revisão de marcos
regulatórios foram implementa-
dos em meio a um cenário “ad-
verso” devido à pandemia.  E
lembrou das críticas que rece-
beu, questionando alguns leilões
realizados durante um período
de crise para a aviação.

“Tivemos sucesso nesses lei-
lões graças à forma como o mi-
nistério atuou na questão dos
contratos existentes. Houve me-
dida de postergação de caixa e
velocidade no reconhecimento
da pandemia como situação de
caso fortuito e de força maior.
Saímos na frente de outros paí-

ses. Isso trouxe confiança para
que os investidores fizessem
suas propostas, que foram agres-
sivas e superaram nossas expec-
tativas.”

Obras
O balanço do primeiro se-

mestre mostra que foram reto-
madas obras que estavam parali-
sadas. É o caso da pavimentação
de 102 quilômetros da BR-230
no Pará e a ligação rodoviária
entre Rondônia e Acre. De acor-
do com a pasta, a travessia entre
os dois estados, pelo Rio Ma-
deira, levava duas horas e era fei-
ta em balsas, que custavam até
R$ 200 aos caminhoneiros.

Após a entrega, em maio, da
Ponte do Abunã, na BR-364, o
percurso é vencido em 5 minu-
tos. Na avaliação do ministé-
rio, a obra marca "o fim do
isolamento do Acre e sua co-
nexão ao sistema rodoviário
brasileiro, permitindo, inclu-
sive, o escoamento da produ-
ção das regiões Norte e Cen-
tro-Oeste”. O investimento de
R$ 160 milhões permitirá que
mais de 2 mil veículos cruzem a
ponte por dia.

“A Norte-Sul começou a
operar em abril, no trecho de São
Simão até Santos e, mais recen-
temente, de Rio Verde até San-
tos, via Estrela d’Oeste (SP). Até
o final do ano chegará em Aná-
polis e teremos a ferrovia com-
pletamente operacional, fazendo
a interligação do Porto de Itaqui
(MA) até Santos, tornando-se a
coluna vertebral ferroviária bra-
sileira”, ressaltou o ministro.

Entre os feitos destacados
pela pasta está também a assina-
tura da portaria que instituiu o

Programa de Modernização de
Rodovias Federais, o inov@BR,
com potencial de gerar R$ 10 bi-
lhões em investimentos e cerca
de 90 mil empregos diretos e in-
diretos, com R$ 300 milhões de
imposto sobre serviços de qual-
quer natureza para os municípi-
os contemplados com as obras.

Maior obra
De acordo como ministro, a

“maior obra rodoviária em anda-
mento no Brasil atualmente” é a
do contorno de Florianópolis
(SC). Segundo ele, a obra prevê
R$ 1,7 bilhão em investimentos.
“São 50 quilômetros de duplica-
ção, sete pontes duplas, quatro
túneis, 20 passagens em desní-
vel, seis intersecções e 2.800
empregos diretos.”

Outro destaque é a regula-
mentação de serviços, com a in-
formatização de instrumentos e
redução da burocracia, um dos
eixos do programa Gigantes do
Asfalto, lançado em maio para
ampliar saúde e segurança dos
caminhoneiros. De acordo com
o ministro, o programa prevê
ampliação, melhoria e investi-
mentos nas rodovias, como dis-
ponibilização de wi-fi e pontos

de parada e descanso. “Estamos
mudando procedimentos de pe-
sagens e outras demandas anti-
gas”, disse.

Ainda no âmbito rodoviário,
o governo trabalha para implan-
tar também o chamado free-flow
, que é a passagem dos veículos
em pedágios sem necessidade
de parada, pois a leitura é por
sensores. Ele citou também me-
didas de desburocratização como
a ampliação do prazo de validade
de carteiras de motorista e o pro-
grama o Documento Eletrônico
de Transporte (DT-e), plataforma
tecnológica desenvolvida pelo
ministério com o objetivo de
“simplificar, reduzir a burocracia
e digitalizar a emissão de docu-
mentos obrigatórios”.

Alinhamento
Alguns indicadores apresen-

tados pelo ministro demonstram
o alinhamento entre o setor de
infraestrutura e a atividade eco-
nômica, que tem projeções de
crescimento que “superam ex-
pectativas”.

“Houve aumento de 9,9% no
fluxo das rodovias, com desta-
que para veículos pesados, que
subiram 13,8%. O consumo de

diesel subiu 10,7%. Isso signi-
fica que a economia está se mo-
vimentando”, disse o ministro.

Ele acrescentou que houve
crescimento de 13,7% no trans-
porte de cargas em ferrovias. “A
participação do modal ferroviá-
rio é cada vez maior. Com os
projetos que temos no portfólio,
chegaremos a 2035 com parti-
cipação do modo ferroviário na
matriz beirando os 36%. A mo-
vimentação dos portos cresceu,
no primeiro semestre, 9,7%,
dando resposta ao crescimento
do agronegócio, das commodi-
ties e do setor mineral”, disse.
“Já a movimentação dos passa-
geiros no setor de aviação caiu
25,8% em relação ao ano passa-
do, o que era esperado. Isso de-
corre da segunda onda da pande-
mia. No entanto, a movimenta-
ção de carga em aeronaves su-
biu 26,8%”, completou.

Previsões
Até o final do ano, o Minis-

tério da Infraestrutura quer su-
perar as 100 entregas - número
superior às 92 entregas feitas
ano passado. “Queremos iniciar
a pavimentação da BR-319; atin-
gir R$ 100 bilhões em investi-
mentos contratados; e superar 2
mil quilômetros de novas rodo-
vias pavimentadas, duplicadas e
reconstruídas. Ano passado fize-
mos 1.400 quilômetros. Quere-
mos também concluir a Ferro-
via Norte-Sul e iniciar uma nova
ferrovia: a de integração do Cen-
tro Oeste”.

O ministro disse que para
2021 espera a realização de lei-
lões e editais de 24 ativos que
dever gerar R$ 43 bilhões em in-
vestimentos. (Agência Brasil)

SP registra menos de 10 mil
internados em enfermaria por

COVID-19 após 120 dias
O Estado de São Paulo regis-

trou na sexta-feira, (2) menos de
10 mil pacientes internados em
enfermaria pela COVID-19, de-
pois de 120 dias dias com balan-
ços acima desta marca. Na sex-
ta-feira, há 9.818 pacientes em
leitos clínicos, contra 9.910 no
dia 4 de março.

Atualmente, há também
9.460 pacientes em leitos de
UTI, número que baixou do pa-
tamar de 10 mil a partir da últi-
ma semana de junho, após um
mês e meio com indicadores
superiores a este.

Em toda pandemia o estado
de São Paulo registrou
3.762.758 casos de COVID-19
e 128.921 óbitos. Do total de
casos, 3.335.237 tiveram a do-
ença e já estão recuperados, sen-
do que 396.424 foram interna-
dos e receberam alta hospitalar.

A taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI no estado é de
73,5% e, na Grande São Pau-
lo, de 67,5%. O detalhamento
dos dados da pandemia estão
disponíveis no site
www.saopaulo.sp.gov.br/coro-
navirus.
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PLANETA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 127ª Série da 4ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)

A Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de Secu-
ritização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissão (“CRI”), a re-
unirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, 
no dia 15 de julho de 2021, às 15hs de forma exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por vi-
deoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, conforme a Instrução Normativa da 
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) a aprovação para a compensação do mon-
tante pago a maior nas parcelas de Pagamento da Remuneração dos CRI, devido ao equívoco da Emissora e do Agente 
Fiduciário no cálculo da Atualização Monetária incorporada ao Valor Nominal Unitário dos CRI, sendo que o Valor Nomi-
nal Unitário foi atualizado monetariamente mensalmente, desde a primeira Data de Integralização dos CRI, ao invés de 
considerar como mês de atualização, o período mensal compreendido entre 2 (duas) Datas de Aniversário consecutivas, 
conforme dispõe a Cláusula 5.1, item “iv”, do Termo de Securitização. Devido ao equívoco, a Emissora realizou o paga-
mento do montante de R$ 51.450,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais) que, caso aprovado 
pelos Titulares de CRI, serão descontados na próxima parcela de Amortização dos CRI; (ii) autorizar o Agente Fiduciário e 
a Emissora a praticarem todo e qualquer ato, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementa-
ção da matéria constante da Ordem do Dia, nos Documentos da Operação.   Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será 
realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de par-
ticipação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que envia-
rem ao endereço eletrônico à Emissora para jur_posliquidacao@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para agentefi -
duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documen-
tos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documen-
tos que comprovem a representação do Titular dos CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com po-
deres específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais.  Nos termos do artigo 3º da 
ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será dispo-
nibilizado no site da Emissora https://planetasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assem-
bleia por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto à dis-
tância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos 
endereços eletrônicos jur_posliquidacao@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma 
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia.  Conforme arti-
go 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assem-
bleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos 
Titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão rea-
lizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRI presen-
tes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou platafor-
ma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. São Paulo, 30 de junho de 2021. Planeta Securitizadora S.A.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta  - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 113ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A., EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
A Planeta Securitizadora S.A. (atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 7.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão de 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“CRI”), celebrado em 14 de março de 2019 (“Termo de Securitização”), 
convoca os Srs. titulares dos CRI em circulação (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos 
CRI (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 21 de julho de 2021, às 10:00, exclusivamente 
por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, conforme a Instrução Normativa 
da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre 
eventual declaração de vencimento antecipado das Debêntures e, consequentemente, dos CRI, em decorrência da não 
disponibilização dos Índices Financeiros, pela Devedora, dentro do prazo estabelecido na Cláusula 6.1.2 (vi) do Termo 
de Securitização; aprovar a alteração da defi nição de “Dívida Líquida”, conforme consta dos Documentos da Operação, 
adotada para fi ns de apuração dos Índices Financeiros da Devedora, para que sejam expressamente excluídos do valor 
correspondente ao Endividamento Total, que compõe a Dívida Líquida, a ser apurado entre o 1º (primeiro) trimestre de 
2021 (inclusive) até o 1º (primeiro) trimestre de 2022 (inclusive), os fi nanciamentos à construção da AHS denominados 
‘Permanent Loan’, de modo que a defi nição de “Dívida Líquida” passará a vigorar com a seguinte redação: “corresponde 
(i) a soma dos empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, 
arrendamento mercantil / leasing fi nanceiro e os títulos de renda fi xa frutos de emissão pública ou privada, nos mercados 
local ou internacional; e (ii) exclusivamente entre o período compreendido entre o 1º (primeiro) trimestre de 2021 (inclusive) 
até o 1º (primeiro) trimestre de 2022 (inclusive), a soma dos empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazos, incluídos 
os títulos descontados com regresso, arrendamento mercantil / leasing fi nanceiro e os títulos de renda fi xa frutos de emissão 
pública ou privada, nos mercados local ou internacional, excluídos os fi nanciamentos à construção da AHS denominados 
Permanent Loan” (“Endividamento Total”), acrescido das fi anças ou avais prestados pela Devedora e/ou suas controladas 
para garantir dívidas de empresas do grupo (“Fianças”), os quais devem ser mencionados nos balanços auditados anuais e 
revisados trimestrais, e menos as disponibilidades em caixa, bancos e aplicações fi nanceiras da Devedora e de empresas do 
grupo cujas dívidas estejam sob garantia da Devedora (“Aplicações”), exceto aplicações retidas e/ou cedidas em garantia de 
obrigações que não estejam contempladas no Endividamento Total acima referido (“Aplicações Retidas”), sendo certo que 
o valor das Aplicações Retidas deverão ser mencionadas nos balanços auditados e revisados trimestrais e anuais. No que 
se refere às Fianças, para evitar dúvidas, as Partes concordam que as fi anças ou avais prestados para garantir obrigações 
de controladas ou coligadas devem ser excluídos do conceito de Dívida Líquida, caso as dívidas afi ançadas ou avalizadas 
já estejam consolidados no balanço; e (ii) aprovar a disponibilização dos Índices Financeiros referentes ao 1º (primeiro) e 
2º (segundo) trimestre de 2021, pela Devedora, dentro do prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de realização da 
Assembleia, em primeira ou segunda convocação, conforme o caso, em prejuízo ao prazo previsto na Cláusula 6.1.2 (vi) do 
Termo de Securitização, sem aplicação de qualquer multa ou penalidade. Caso seja aprovada a matéria do item (ii) acima, 
o cálculo dos Índices Financeiros referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2021 deverá considerar a defi nição atualizada de 
“Dívida Líquida”; e (iii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário (abaixo defi nido) a praticarem todos os atos necessários 
ao cumprimento das deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se limitando, a celebração dos competentes 
aditamentos aos Documentos da Operação. A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada 
com a presença dos Titulares de CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos CRI em circulação, 
sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis de no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) mais 1 (um) dos Titulares dos CRI em circulação. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas 
possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente 
edital. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma 
https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares de CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocri@grupogaia.com.br e 
à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente 
Fiduciário”) para agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da 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 CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 
625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo está disponível no site da 
Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a assembleia por meio 
da plataforma acima informada. O titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher 
a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos 
gestaocri@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br. A Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 30 de junho de 2021. PLANETA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1083659-56.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bass Club Comércio de Acessórios e Automação Ltda, CNPJ 02.167.611/0001-54, na 
pessoa de seu representante legal, que Athenabanco Fomento Mercantil Ltda, ajuizou uma ação de Execução de  
Título Extrajudicial, para cobrança da quantia de R$ 87.160,89 (out/2016), referente ao inadimplemento das duplicatas 
nºs 51797-1, 51797-2 e 51797-3, emitidas pela empresa Pool Service Comercial Importadora e Exportadora e 
Assessoria Internacional Ltda. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 

prazo supra, para que ofereça embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente 
 

curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2020.                          B 02 e 03/07

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1017415-03.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões,do Foro Regional V-São Miguel Paulista,Estado de São Paulo,Dr(a). Adriana Andrade Pesci, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a(o) LUCAS MATHEUS PEREIRA GIL DE ARAUJO, Brasileiro, Solteiro, RG 50.XXX.XXX-4, CPF 473.XXX.XXX-
90, pai Weverton Rissi de Araújo, mãe Tais Pereira Gil, com endereço à Rua Americo Sugai, 46, Vila Jacui, CEP 08060-380, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Weverton Rissi de Araujo. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de junho de 2021.        [02,05] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1013799-88.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a(o) MANOEL ROMILDO SANTOS, Brasileiro, RG 08217378, CPF 844.515.218-15 e MARIA IRACEMA DA 
SILVA SANTOS, brasileira, casada, aposentada, RG nº 35.110.402-1 SSP, CPF 105.668.828-92, que lhes foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Jaqueline Gomes da Silva,, alegando em síntese: A Requerente é 
proprietária do bem imóvel correspondente a um apartamento sito à Rua Américo Sugai, nº 377 13º andar Apto. 131, CEP 
08060-380 São Paulo. Em 10 de março de 2013 o referido imóvel foi alugado para IVALDO DA SILVA, figurando como fiadores 
os Requeridos. Ocorre que, o locatário desocupou referido imóvel em 17/05/2017, conforme termo de entrega de chaves, 
deixando débitos de multa, IPTU, aluguéis e contas de luz no valor total de R$ 6.794,92. Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, 
pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou 
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 
(um por cento) ao mês, sob pena de penhora ou arresto a pedido do credor. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de abril de 2021.                        [02,05] 
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2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - FORO DO TATUAPÉ - Rua Santa Maria nº
257 - salas 105 e 107 - CEP 03085-000 - Fone: (11) 2296-7606 - São Paulo-SP
- E-mail:tatuape2fam@tjsp.jus.br - EDITAL para CONHECIMENTO de TERCEI-
ROS ,  exped ido  nos  au tos  de  INTERDIÇÃO de DAISY DOS SANTOS
SABANOVAITE, requerido por SILVIA SABANOVAITE - Processo nº 1004945-
91.2020.8.26.0008. A MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARILIA CARVA-
LHO FERREIRA DE CASTRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida
em 07/01/2021 , foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de DAISY DOS SANTOS
SABANOVAITE, RG 3.235.358-3, CPF/MF 111.577.318-64, considerando-a in-
capaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza negocial e
patrimonial de modo geral, e NOMEADA como CURADORA, em caráter DEFINI-
TIVO, a Sra. SILVIA SABANOVAITE. O presente edital será publicado por três
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2021.

25/06    e    05/07

FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ - 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - Rua
Santa Maria nº 257 - sala 103 - Parque São Jorge - CEP 03085-000 - Fone: (11)
2293-3279 - São Paulo-SP - E-mail: tatuape1fam@tjsp.jus.br - EDITAL para
CONHECIMENTO de TERCEIROS, expedido nos autos de INTERDIÇÃO de MA-
RIA JOSEPHA BOANERGES, requerido por SERGIO MARCONDES BOANERGES -
Processo nº1011193-73.2020.8.26.0008.  O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família
e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. LUÍS
EDUARDO SCARABELLI,  na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por SENTENÇA proferida em 29/03/
2021, foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de MARIA JOSEPHA BOANERGES, CPF
27153232800, declarando-a relativamente incapaz de exercer  pessoalmenteos atos
da vida civil de natureza patrimonial e negocial, na forma dos artigos 4º, inciso III,
e 1.767, inciso I, ambos do Código Civil, e nomeado como CURADOR, em caráter
DEFINITIVO, o Sr. SÉRGIO MARCONDES BOANERGES. O presente edital será
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de abril de 2021.

15  e  25/06  e   05/07
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1115617-21.2019.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dr(a). Inah
de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NATÁLIA MACHADO RAZUK,
Brasileira, Divorciada, RG 365561022, CPF 343.189.008-35, que lhe foi proposta uma ação Monitória
por parte de Sociedade Unificada Paulista de Educação e Comunicação Supero – Ec Ltda., objetivando
a cobrança de R$ 24.331,66 (outubro/2018), decorrente do inadimplemento dos serviços educacionais,
prestados no ano letivo de 2015. Encontrando-se a ré 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 25 de junho
de 2021.                                                                      Dia: 03.07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1003421-17.2018.8.26.0271 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Rescisão / Resolução Requerente: Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda. Requerido: João Eudes Rios
de Souza e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003421-17.2018.8.26.0271 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia Blanes, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ HILTON DOS SANTOS - RG nº 11.659.664-SSP/SP e CPF/MF sob o nº 003.667.688-
83 e ADELZA LIMA VIEIRA DOS SANTOS - RG nº 32.618.575-6-SSP/SP e CPF/MF nº 125.808.788-07 que CENTRAL
PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA lhe ajuizou uma AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS,
representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda lote “28” da quadra “15” do loteamento denominado
“JARDIM NOVA COTIA”., objetivando seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para o fim de declarar
rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra em questão e reintegrar a Autora no imóvel
descrito, bem com todas as cominações pedidas na inicial. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, não sendo
contestada a ação, caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 14 de junho de 2021.

03 e 06-07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1015370-34.2016.8.26.0004.O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na
forma da Lei, etc. Saber a APRA Comércio de Móveis Ltda. Me., CNPJ/MF nº. 09.471.769/0001-62, Wanderlei
Pretola Junior, CPF/MF nº. 073.212.918-47, e Miriam Teles de Medeiros Pretola, CPF/MF nº. 110.318.348-69),
que Braido Dario Administração e Participação Ltda lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
a quantia de R$ 66.018,55, referente aos débitos dos aluguéis e respectivos encargos locatícios do do imóvel situado
na Avenida Pompéia, nº. 245, Loja BX (e respectivas vagas de garagem), Vila Pompéia. Estando os executados em
lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não sendo embargada a ação,
os réus será considerado revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2021.

03 e 06-07

RICLAN S.A.
CNPJ nº 56.370.364/0001-18

Balanço Acumulado até 31 de Dezembro de 2020 - Demonstração atualizada de acordo com a Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09 e Resolução do CFC nº 1.185/2009 (Em Reais)

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras
1 - Operações: A empresa tem por objetivo social a exploração da indústria 
e do comércio, inclusive a representação de produtos alimentícios e 
especialmente balas, caramelos e produtos correlatos. 2 - Apresentação 
das Demonstrações Financeiras: 2.1 - Principais Práticas Contábeis: 
a) Critério de Elaboração e Apresentação: A Escrituração e as Demons-
trações Contábeis foram elaboradas em observância dos critérios contábeis 
constantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pela Lei nº 
11.638/2007 e a Lei 11.941/2009 (Artigos 37 e 38). b) Apuração do Resul-
tado: O resultado é apurado pelo regime de competência. c) Provisão para 
créditos de liquidação duvidosa: A Provisão foi constituída em montante 
considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais per-
das na realização de créditos imobiliários, conforme critério definido na Le-
gislação vigente: d) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo 
médio das compras ou produção, inferior aos custos de reposição ou aos 
valores de realização.
Descrição 2020 2019
Matéria-Prima 5.907.045,35 5.157.534,38
Material de Embalagem 12.375.924,52 10.905.992,71
Material Auxiliar Fabricação 431.610,26 346.479,24
Produtos Acabados 14.797.171,63 16.540.836,69
Mercadoria para Revenda 747.247,94 –
Produtos em Processo 269.486,58 351.534,53
Produtos Retrabalho – 4.325,00
Manutenção de Máquinas 4.427.227,51 3.796.990,27
Material de Limpeza 84.530,91 65.497,18
Material de Propaganda 816.852,10 975.061,01
Uniformes para Empregados 165.966,07 163.784,09
Material Escritório Papel 3.787,49 4.190,62
Total do Estoque 40.026.850,36 38.312.255,72
e) Imobilizado: As depreciações dos bens do imobilizado são calculadas 
pelo método linear, considerando o tempo de vida útil econômica do bem.
Os itens mais significativos do ativo imobilizado como Terrenos, Edificações, 
Instalações, Veículos e Caminhões, Máquinas e Equipamentos, foram ava-
liados de acordo com o ICPC10 e CPC 27, custo atribuído “deemed cost” 
com data-base em 31 de dezembro de 2009.
f) Investimentos:
Descrição 2020 2019
Chácara São Sebastião 149.695,28 149.695,28
Prédio da Rua 02 - Número 16 283.094,00 283.094,00

Descrição 2020 2019
Imóvel de Campos do Jordão 53.071,00 53.071,00
Terrenos - Minas Gerais – –
Total Investimento 485.860,28 485.860,28
g) Imobilizado/Intangível:
Descrição 2020 2019
Terrenos 30.583.204,00 30.583.204,00
Instalações Industriais 19.758.465,33 18.658.705,99
Edificação e Construções 32.196.629,79 31.903.027,23
Máquinas e Equipamentos 130.716.233,70 125.750.706,63
Veículos 4.583.555,81 4.583.555,81
Móveis e Utensílios 3.933.662,63 3.905.279,88
Ferramentas 480.910,86 468.540,10
Computadores e Periféricos 2.175.491,78 2.102.155,17
Total Ativo 224.428.153,90 217.955.174,81
Total Depreciação Acumulada (116.646.159,77) (108.479.305,21)
Total Líquido Imobilizado 107.781.994,13 109.475.869,60
Marcas e Patentes 1.944.788,92 1.502.219,36
Software 2.319.477,75 2.286.203,57
Total Intangível 4.264.266,67 3.788.422,93
(–) Amortização Marcas e Patentes (1.232.073,66) (1.060.653,02)
(–) Amortização Software (2.136.679,72) (2.057.841,33)
Total Amortização (3.368.753,38) (3.118.494,35)
Total Líquido do Intangível 895.513,29 669.928,58
h) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo: São demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando for o caso, das varia-
ções monetárias e encargos incorridos até a data do balanço. Os leasings 
financeiros registrados no passivo estão contabilizados segundo os pa-
drões internacionais de contabilidade e segundo o que determina a Lei nº 
11.638/2007 e o pronunciamento CPC nº 06. i) Receitas e despesas: As 
receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência. 3 - Capital 
Social: O Capital Social em 31/12/2020, totalmente integralizado é repre-
sentado por 65.250.000 ações ordinárias, sem valor nominal. 4 - Ajuste de 
Avaliação Patrimonial: O Deemed Cost foi aplicado em 01/01/2010 e dele 
resultou um acréscimo patrimonial no montante abaixo descrito. Em 2010, 
2017, 2018, 2019 e 2020 houveram as seguintes realizações da reserva 
conforme abaixo demonstrado.

Demonstração do Resultado 2020 2019
 (+) Receitas Operacionais Bruta 347.029.541,56 387.530.101,92
  Vendas Mercado Nacional 269.559.877,67 326.060.992,37
  Vendas Mercado Exterior 89.118.248,18 75.498.064,65
  (–) IPI sobre Vendas (11.020.237,61) (13.412.971,24)
  (–) ICMS-ST sobre Vendas (628.346,68) (615.983,86)
 (–) Deduções da Receita Bruta (54.453.389,12) (65.314.369,74)
 (–) Impostos Incidentes (52.189.161,88) (63.919.638,98)
  ICMS sobre Venda (29.305.862,43) (36.156.003,88)
  PIS sobre Venda (4.081.899,40) (4.952.473,28)
  COFINS sobre Venda (18.801.400,05) (22.811.161,82)
 (–) Devoluções e Cancelamentos (2.264.227,24) (1.394.730,76)
 (=) Receitas Operacionais Líquida 292.576.152,44 322.215.732,18
 (–) Custo dos Produtos Vendidos (210.516.915,49) (226.994.421,17)
 (=) Lucro Bruto 82.059.236,95 95.221.311,01
 (–) Despesas Operacionais (76.312.459,17) (84.410.633,64)
  Despesas Comerciais (35.825.374,34) (40.424.422,81)
  Outras Despesas Comerciais (14.584.346,12) (15.868.159,16)
  Logísticas e Entregas (21.241.028,22) (24.556.263,65)
  Despesas Administrativas (40.487.084,83) (43.986.210,83)
  Salários/Despesas com Pessoal (27.371.238,95) (30.952.542,99)
  Manutenção e Conservação (861.368,35) (834.373,01)
  Serviços (7.587.934,38) (7.789.492,10)
  Outras Despesas (1.983.175,46) (2.951.387,92)
  Despesas com Depreciação (220.207,85) 262.917,46
  Despesas com Amortização (250.259,03) (213.866,77)
  Impostos e Taxas (953.436,26) (1.049.518,31)
  Despesas Não Dedutíveis (1.259.464,55) (163.483,77)
  Outras Despesas Operacionais – (294.463,42)
 (+) Outras Receitas e Despesas 60.582.597,42 570.988,43
  Receitas Eventuais/Recuperação 60.601.164,95 595.505,28
  Receita Venda Ativo Imobilizado 443,45 75,20
  (–) Custo Venda Ativo Imobilizado (19.010,98) (24.592,05)
 (=) Resultado Operacional antes 
  Financeiros (Ebit) 66.329.375,20 11.381.665,80
  (=) Lucro Operacional antes dos Impostos, 
   Depreciação e Amortização (EBITDA)66.799.842,08 11.332.615,11
 (=) Resultado Financeiro (15.915.034,18) (7.225.463,14)
  Receitas Financeira 12.951.867,87 6.293.675,98
  Despesas Financeira (28.866.902,05) (13.519.139,12)
 (=) Resultado Operacional 
  antes IRPJ e CSLL 50.414.341,02 4.156.202,66
  (–) Provisão do Imposto de Renda (13.420.547,00) 281.162,84
  (–) Provisão da Contribuição  Social (4.943.817,53) 81.831,57
 (=) Lucro Líquido antes das 
  Participações Minoritárias 32.049.976,49 4.519.197,07
 (–) Participações Minoritárias (18.364.364,53) 362.994,41
  (=) Lucro Líquido do Exercício 32.049.976,49 4.519.197,07
 Lucro Líquido por Ações 0,49 0,07

Balanço Acumulado 2020 2019
Ativo/Circulante 151.419.729,31 116.116.325,84
  Disponibilidades 17.638.761,89 5.189.130,09
   Caixa e Bancos 336.745,26 85.514,56
   Aplicações Financeiras 17.302.016,63 5.103.615,53
  Créditos Mercantis 54.890.167,73 62.326.791,20
   Clientes 56.047.804,51 62.326.791,20
   (–) Cambiais Entregues (1.157.636,78) –
  Outros Créditos 78.810.249,01 48.512.332,36
   Estoques de Mercadorias 40.026.850,36 38.312.225,72
   Impostos Antecipados 3.514.327,15 5.068.751,51
   Adiantamento a Fornecedores 2.419.225,46 1.085.658,22
   Crédito com Funcionários 581.186,07 1.162.119,48
   Adiantamentos Importação/Exportação 210.806,22 156.665,30
   Crédito de Impostos a Recuperar 32.057.853,75 2.726.912,13
  Despesas Antecipadas 80.550,68 88.072,19
   Despesas Antecipadas 80.550,68 88.072,19
 Não Circulante 109.273.439,77 110.756.785,91
  Realizado a Longo Prazo 110.072,07 125.127,45
   Depósitos Judiciais 110.072,07 125.127,45
  Investimentos 485.860,28 485.860,28
  Imobilizado 224.428.153,90 217.955.174,81
  (–) Depreciação Acumulada (116.646.159,77) (108.479.305,21)
  Intangível 4.264.266,67 3.788.422,93
  (–) Amortizações Acumulada (3.368.753,38) (3.118.494,35)
Total do Ativo 260.693.169,08 226.873.111,75

Balanço Acumulado 2020 2019
Passivo/Circulante 74.873.998,94 63.838.985,69
   Fornecedores Internos e Externos 24.492.407,59 20.944.722,60
  Outras Exigibilidades 50.381.591,35 42.894.263,09
   Empréstimos e Financiamentos 20.348.616,44 9.166.146,71
   Obrigações Fiscais a Recolher 3.442.085,13 4.928.772,19
   Obrigações Sociais/Trabalhistas a Pagar 2.795.281,49 3.752.329,90
   Provisões Férias
     e 13º Salário+Encargos 5.964.651,03 6.886.940,66
   Provisões Fretes/Seguros/Diversas 748.983,87 943.981,08
   Recebimentos Antecipados 10.783.992,68 11.015.737,16
   Parcelamento de Impostos 6.010.122,95 5.914.050,89
   Outras Contas a Pagar 287.857,76 286.304,50
 Não Circulante 30.100.340,47 39.365.272,88
 Exigível a Longo Prazo 30.100.340,47 39.365.272,88
   Parcelamento de Impostos 30.100.340,47 39.365.272,88
 Patrimônio Líquido 155.718.829,67 123.668.853,18
   Capital Social 17.100.000,00 17.100.000,00
   Ajustes de Avaliação Patrimonial 37.923.645,30 39.382.405,84
 Reserva de lucro 100.695.184,37 67.186.447,34
   Reserva Legal 4.788.091,94 3.185.593,12
   Retenção de Lucros 95.907.092,43 64.000.854,22

  
Total do Passivo 260.693.169,08 226.873.111,75

Relatório Auditores Independentes: As Demonstrações contábeis da empresa RICLAN S/A, referente exercício 2020, foram examinadas pelo Auditor Eduardo Rodrigues,  
CPF sob nº 123.317.298-08, Auditor Independente, sob registro CVM nº 12.637, que emitiram relatório sem modificação na opinião com a de 05/04/2021.

Demonstração das Mutações  
do Patrimônio Líquido

Ajustes  
Avaliação  

Patrimonial

Reservas de Lucros
Capital Social  
Integralizado

Reserva  
Legal

Retenção  
de Lucros

Lucros  
Acumulados Total

Saldo Final em 31/12/2019 17.100.000,00 39.382.405,84 3.185.593,12 64.000.854,22 – 123.668.853,18
 Lucro Líquido Exercício de 2020 – – – – 32.049.976,49 –
Resultado Abrangente Total 2020 – – – – – 32.049.976,49
Realização da Reserva – (1.458.760,54) – – 1.458.760,54 –
 Custo atribuído - Instalações – (201.690,24) – – 201.690,24 –
 Custo atribuído - Edificações – (245.878,08) – – 245.878,08 –
 Custo atribuído - Máquinas – (1.011.192,22) – – 1.011.192,22 –
Destinação do Lucro – – – – – –
 Transferência Lucro Exercício 2020 para Reserva Legal – – 1.602.498,82 – (1.602.498,82) –
 Transferência para Retenção de Lucro – – – 31.906.238,21 (31.906.238,21) –
Saldo Final em 31/12/2020 17.100.000,00 37.923.645,30 4.788.091,94 95.907.092,43 – 155.718.829,67

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
2020 2019

1 - Atividades Operacionais R$ R$
a) Resultado Líquido Ajustado:
(+) Lucro/Prejuízo do Exercício 32.049.976,49 4.519.197,07
(+) Depreciação 8.273.772,00 5.897.576,28
(+) Residual Referente Baixas 
 do Ativo Permanente 19.010,98 24.592,05
(+) Amortização 250.259,03 213.866,77
(–) Impostos Diferidos (2.000.808,80)
(=) Lucro Líquido Ajustado 40.593.018,50 8.654.423,37
b) (Acréscimo)/Decréscimo 
 do Ativo Circulante
 Contas a Receber 6.278.986,69 (5.120.006,64)
 Cambiais Entregues 1.157.636,78 –
 Estoques (1.714.624,64) (5.636.407,51)
 Impostos Antecipados 1.554.424,36 (505.362,12)
 Adiantamento Fornecedores (1.333.567,24) 485.366,48
 Adiantamento Empregados 580.933,41 38.091,80
 Adiantamento Importações (54.140,92) (54.448,07)
 Impostos a Recuperar (29.330.941,62) 5.482.609,62
 Despesas Exercícios Seguintes 7.521,51 (1.445,92)
 Depósitos Judiciais Longo Prazo 15.055,38 67.596,65
(=) Total (Acréscimo)/Decréscimo 
 do Ativo Circulante (22.838.716,29) (5.244.005,71)
c) Acréscimo/(Decréscimo) 
 do Passivo Circulante
 Fornecedores 3.547.684,99 5.152.295,14
 Outras Exigibilidades (3.792.766,79) 10.266.923,90
 Outras Contas a Pagar 1.553,26 96.558,17
(=) Total Acréscimo/(Decréscimo) 
 do Passivo Circulante (243.528,54) 15.515.777,21
Total das Atividades Operacionais 17.510.773,67 18.926.194,87
2 - Atividades de Investimentos
(+) Baixa de Investimentos – –
(–) Novos Imobilizados (6.598.907,51) (17.139.753,46)
(–) Novos Intangíveis (475.843,74) (358.105,85)
Total das Atividades de Investimentos (7.074.751,25) (17.497.859,31)
3 - Atividades de Financiamentos
(+) Novos empréstimos 20.348.616,44 9.166.146,71
(+) Novos Parcelamentos 36.110.463,42 45.279.323,77
(–) Liquidação Reserva 
 de Contingência Fiscal – –
(–) Pagamento de financiamentos
 /parcela do balanço (54.445.470,48) (52.778.084,16)
(+) Ajustes de Avaliação Patrimonial – –
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores – –
(=) Total das Atividades 
 de Financiamentos 2.013.609,38 1.667.386,32
Aumento Líquido de Caixa 
 e Equivalente de Caixa (1+2+3) 12.449.631,80 3.095.721,88
Caixa e Equivalente de Caixa 
 no Início do Período 5.189.130,09 2.093.408,21
Caixa e Equivalente de Caixa 
 no Fim do Período 17.638.761,89 5.189.130,09

Descrição

Valor das Realizações  
das Reservas em 

2020

Valor das Realizações  
das Reservas em 

2019

Valor das Realizações  
das Reservas em 

2018

Valor das Realizações  
das Reservas em 

2017
Valor do Custo  

Atribuído em 2010
Terrenos – – 205.222,12 – 30.882.383,52
Instalações Industriais 201.690,24 201.690,24 201.690,24 201.690,24 2.424.217,63
Edificações e Construções 245.878,08 245.878,08 245.878,08 245.878,07 8.359.096,71
Máquinas e Equipamentos 1.011.192,22 1.464.320,62 2.235.478,18 2.733.879,64 30.753.696,48
Veículos – – – (2,40) 1.125.041,25
Total 1.458.760,54 1.911.888,94 2.888.268,61 3.181.445,55 73.544.435,59

5. Contingências Passivas: A Companhia é parte envolvida em processos 
judiciais e administrativos, trabalhistas, civis e tributários, não foram consti-
tuídas provisões contábeis, para contingências passivas, referentes às 
ações, por serem possíveis as perdas e incertas as estimativas. (CPC 25).  
6. Cobertura de Seguros - Não Auditados: A Companhia mantém a polí-
tica de efetuar a cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos no 
montante de R$ 70.898.067,92 em 2020 e R$ 56.865.851,04 em 2019, 
considerando suficiente para assegurar em caso de sinistros, a reposição 
dos bens e sua e sua respectiva continuidade. O valor dos seguros contra-
tados é considerado suficiente segundo a opinião de nossos assessores 
especialistas em seguros, para cobrir eventuais perdas. As premissas de 
riscos adotadas dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma 
auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram exa-
minadas por nossos auditores independentes. 7. Imposto de Renda e 
Contribuição Social - Diferido: A companhia fundamentada na expectativa 
de geração de lucros tributáveis futuros, determinada por estudos internos 
e aprovado pela Diretoria em reconhecerem créditos tributários sobre preju-
ízos fiscais, bases negativas de contribuição social que não possuem prazo 
prescricional, estimam recuperar esses créditos nos próximos exercícios.

1) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido Ativo
Ativo 2020 2019
 Imposto de Renda – 1.471.182.94
 Prejuízos Fiscais – 1.471.182.94
 Contribuição Social
 Base Negativa/Exclusões temporárias 889.270,19 1.040.950,38
 Total 889.270,19 2.512.133,32
 IRPJ/CSLL
 Saldo anterior 2.512.133,32 511.324,52
 (+) Exclusões temporárias – 2.000.808,80
 (–) Compensações Prejuízos Fiscais/BC 
  Negativa CSLL (1.622.863,13) –
 Saldo atual 889.270,19 2.512.133,32
2) Resultado
Corrente 2020 2019
 Imposto de Renda 11.949.364,06 1.190.020,10
 Contribuição Social 4.792.137,34 447.794,29

16.741.501,40 1.637.814,39
Diferido
 Imposto de Renda 1.471.182,94 (1.471.182,94)
 Contribuição Social 151.680,19 (529.625,86)

1.622.863,13 (2.000.808,80)
 Total 18.364.364,53 (362.994,41)

Mario Schraider Junior - Diretor Presidente - CPF: 032.676.958-72
Oswaldo Grisotto Junior - Diretor - CPF: 137.584.158-68

Ivan de Souza Schraider - Acionista - CPF: 167.862.778-02
Marina Schraider Letizio - Acionista - CPF: 167.862.808-54

Marcelo Salvador Grisotto - Acionista - CPF: 139.579.058-26
Daniela Schraider Mochny - Acionista - CPF: 167.862.798-48

Sigrisch Participações S.A. - Acionista - CNPJ: 09.189.438/0001-34
Aslan Von Haustner Empreendimentos e Participações Ltda.

Acionista - CNPJ: 05.116.337/0001-82

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1130506-82.2016.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana
Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JE Universo Construções Ltda., CNPJ 15.409.094/
0001-24, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária por parte de Money Plus SCMEPP Ltda, alegando a autora, em síntese, que
as partes celebraram cédula de crédito bancário de nº 15409094, tendo como garantia uma
Retroescavadeira, marca Hyundai, modelo H940C 12.8/80, série HHKHU601ED0000210; e uma Pá
Carregadeira, marca Komatsu W A 200, modelo 2008, chassi KMT 445116/2R. Entretanto, a requerida
não cumpriu com o avençado, estando inadimplente desde o vencimento da 1ª parcela, cujo débito, em
13.10.2016, importava em R$ 244.634,78. Deferida a liminar de busca e apreensão, somente a
Retroescavadeira, marca Hyundai, modelo H940C, foi localizada (fls. 395). Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05
dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24
de junho de 2021.                                                                                                         Dias: 03 e 06.07
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1011341-12.2019.8.26.0011 . O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO
HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA  CAROLINA GALVÃO DE
AGUIAR, Brasileira, Administradora, RG 22209658-8, CPF 027.407.544-00, com endereço à Rua Croata,
896, casa 3, Vila Ipojuca, CEP 05056-020, São Paulo – SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por
parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda.S/C SINEC. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada
na inicial no valor R$ 21.714,22 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do
artigo 701 do CPC. Não havendo o pagamento no prazo, e os embargos não sendo opostos, constituir-
se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2021.                              Dia: 03.07

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1011425-88.2016.8.26.0020. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São
Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a Magda
Valéria Inocêncio, CPF 152.209.088-63, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Chevrolet, tipo Celta
(FP) (NG) Life, cor prata, ano 2006, placa AOG6250, chassi 9BGRZ48907G198789, apreendido em
29.11.2017, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-258452010. Encontrando-se
a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, a ré
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 07 de maio de 2021.                                    Dia: 03.07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1023299-22.2019.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Acidente de Trânsito Requerente: Adriana Garcia da Silva Requerido: Luciana dos Santos Costa Soares
e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023299-22.2019.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO
CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NEUSELI DOS SANTOS COSTA, Brasileira,
Casada, Administradora de Empresas, RG 50451889-6, CPF 389.643.778-00, com endereço à Rua Aparecido
Gomes da Silva, 341, Parque Pinheiros, CEP 06766-270, Taboão da Serra - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum Cível por parte de Adriana Garcia da Silva, objetivando o pagamento referente à
danos por acidente automobilístico, no valor de R$ 3.208,57, acrescido de juros e atualização monetária até
o efetivo pagamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2021.

03 e 06-07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº 1128622-52.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Claudio Roberto Pereira Junior CPF: 214.219.678-04, que Instituição de Ensino
Colégio Amorim S/C Ltda CNPJ: 03.877.256/0001-70 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum,
objetivando o recebimento de R$ 20.317,81 (Dezembro/2015), referente ao inadimplemento de 02 contratos de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes em 18/02/2013 e 03/02/2014. Estando o requerido
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 40 dias supra, conteste o feito, sob
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio de 2021.

03 e 06-07

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1003301-19.2016.8.26.0020. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São
Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Edson Hiroshi Hada,
CPF 277.783.698-18, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária
por parte de Itaú Unibanco S.A, relativa ao veículo marca Nissan, modelo Sentra 2.0 S Flex, cor prata,
ano 2009, placa NNO9882, Renavam 00201272873, chassi 3N1ABGAD6AL625416, apreendido em
13.04.2019, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº 30420-761610955. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17
de maio de 2021.                                     Dia: 03.07

Jornal  O  D I A  S P
odiasp@terra.com.br

Brasilwood Terras Florestais S.A.
CNPJ/ME nº 29.197.194/0001-49 - NIRE 35.300.510.925

Anúncio de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da Brasilwood Terras Florestais S.A. (“Companhia”) convocados para reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda
Santos, 2300, 4º andar, sala 04, CEP 01418-200, em 11 de julho de 2021, às 12:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: a) aprovar as contas da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia
a assinarem todos os documentos e praticarem todos os atos que venham a ser necessários para a implementação do ato
aprovado. Instruções Gerais: Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter
sido realizada há menos de 1 ano e a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa
do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o
reconhecimento da firma do outorgante. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na
Assembleia por procurador que seja advogado ou, acionista ou administrador da Companhia (artigo 126, §1º da Lei das S.A., e
artigo 654, §1º e §2º do Código Civil). Nos termos do artigo 135, §3º da Lei da S.A., os documentos e informações pertinentes às
matérias a serem deliberadas estão à disposição dos acionistas na sede da  Companhia.

São Paulo, 02 de julho de 2021
Alessandro Pellegrini e Valentim Augusto Colombo - Diretores

Nenhuma dose
de vacina
vencida é

repassada aos
estados, diz
ministério

O Ministério da Saúde infor-
mou na sexta-feira, (2), em Brasília,
que nenhuma dose vencida de va-
cina contra a covid-19 é repassada
aos estados e o Distrito Federal.
Acrescentou que o prazo de vali-
dade dos imunizantes é rigorosa-
mente acompanhado desde o re-
cebimento até a distribuição.

A divulgação da informação
foi motivada pela publicação de
uma matéria do jornal Folha de
S.Paulo. Segundo a publicação,
cerca de 26 mil doses de vacinas
da AstraZeneca teriam sido apli-
cadas após o vencimento em 1.532
municípios.

Segundo o ministério, os esta-
dos são orientados a distribuírem
imediatamente os imunizantes re-
cebidos, sendo obrigação dos
gestores locais do Sistema Único
de Saúde (SUS) fazer o
armazenamento correto e a aplica-
ção das doses dentro do prazo de
validade.

Fiocruz
Em nota, a Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz) informou que os lo-
tes que estariam com prazo de va-
lidade expirado não foram feitos no
Brasil. O órgão pertence ao Minis-
tério da Saúde e é responsável pela
produção nacional dos
imunizantes da AstraZeneca con-
tra a covid-19.

Segundo a Fiocruz, os lotes
sob suspeita foram importados da
Índia e são do tipo do imunizante
da AstraZeneca chamado de
Covishield. Os demais carregamen-
tos foram enviados pela Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde
(Opas/OMS).

“Todas as doses das vacinas
importadas da Índia (Covishield)
foram entregues pela Fiocruz em
janeiro e fevereiro dentro do prazo
de validade e em concordância
com o MS Ministério da Saúde, de
modo a viabilizar a antecipação da
implementação do Plano Nacional
de Operacionalização da Vacina-
ção contra a Covid-19, diante da
situação de pandemia. A Fiocruz
está apoiando o PNI Programa
Nacional de Imunização na busca
de informações junto ao fabrican-
te, na Índia, para subsidiar as ori-
entações a serem dadas pelo pro-
grama àqueles que tiverem toma-
do a vacina vencida”, informou a
Fiocruz. (Agência Brasil)
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Camino Education Corp. Brazil S.A. 
CNPJ nº 32.303.888/0001-28

(Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações 
do patrimônio líquido

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas 
do Relatório da Diretoria, Notas Explicativas e Relatório dos 
Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos 

Acionistas na sede social da Companhia.

Balanço patrimonial Balanço patrimonial

Demonstrações do resultado

Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.980 7.304
Título de valores mobiliários 76.480 -
Contas a receber de clientes 29 -
Impostos a recuperar 242 78
Adiantamentos 1.300 50
Contas a receber - partes relacionadas - 24
Outros créditos 462 397
Ativo Não circulante
Tributos diferidos 68 68
Imobilizado 6.272 2.921
Direito de uso 7.023 6.074
Intangível 5.892 1.533

  
Total do ativo

Passivo Circulante
Fornecedores 848 641
Obrigações sociais e trabalhistas 2.315 364
Obrigações tributárias 156 10
Acordos a pagar 76 96
Adiantamento de clientes 399 -
Passivo de arrendamentos 583 846
Não circulante
Acordos a pagar 240 247
Passivo de arrendamentos 7.043 5.369
Patrimônio líquido
Capital social 42.232 16.080
Reserva de capital 76.293 -
Prejuízos acumuldos (30.436) (5.204)
Total do passivo e patrimônio líquido

 Receita operacional líquida 2.438 832
 Custo com serviços prestados (5.979) -
 Despesa gerais e administrativas (17.730) (5.339)
 Despesa comerciais (4.410) (766)
 Outras receitas operacionais, líquidas 128 -

1.504 277
(1.183) (276)

 Imposto de renda e contribuição social diferido - 68
 Prejuízo líquido do exercício 

Capital  
Social

Reserva de capital Prejuízo 
acumulado

Patrimônio 
líquido  Capital a Integralizar Reserva de capital

5 - - -
Aumento de Capital conforme AGE realizada em 29/01/2019 6.830 5 - - 6.835
Aumento de Capital conforme AGE realizada em 07/08/2019 9.245 - - - 9.245
Prejuízo do exercício - - - (5.204) (5.204)

- -
Aumento de Capital conforme AGE realizada em 05/03/2020 17.675 - - - 17.675
Aumento de Capital conforme AGE realizada em 29/09/2020 8.477 - 76.293 - 84.770
Prejuízo do exercício - - - (25.232) (25.232)

-

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado antes de IR e contribuição social (25.232) (5.272)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado  1.820 825
(Aumento) redução das contas de ativo (1.559) (549)
Aumento (redução) das contas do passivo 2.520 741
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação em títulos e valores mobiliários (99.076) -
Resgate de titúlos e valores mobiliários 23.598 -
Adições do imobilizado e intangível (9.098) (4.202)

Pagamento dos passivos de 
arrendamentos (principal e juros) (741) (319)
Aumento de capital 26.152 16.080
Reservas de capital 76.293 -

 
 
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: A Companhia foi constituída em 19.09.2019 e é, 
uma sociedade por ações regida por seu estatuto, de acordo com a Lei 
6.404/76, e pelas demais leis e normas aplicáveis em vigor. A Companhia tem 
por objetivo a administração de bens próprios, a participação como sócia, 
acionista ou quotista e a realização de investimento, sob qualquer forma, em 
outras sociedades empresárias e não empresárias. A Companhia tem sede e 
foro na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Oscar Freire, n° 379 - conjunto 72 - 
sala G, Cerqueira César - CEP 01426-001, podendo por deliberação da Dire-
toria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de 
representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Em 
15.07.2020 a Companhia adquiriu investimento de 25,73% na Companhia 
denominada ZEE DOG S.A. Em 12.11.2020 a Companhia adquiriu investi-
mento elevando sua participação para 48,81%, constituída em 05.06.2012, 
inscrita no CNPJ 15.662.972/0001-19, tendo por objetivo principal a atividade 
comercial varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de 
estimação. COVID-19: A TreeCorp Pet Participaçãoes S.A. configura-se 
como uma sociedade não operacional, portanto, não tem como objetivo o 
exercício específico de qualquer atividade. Entendemos que o COVID-19 não 
terá impacto direto sobre a TreeCorp Pet, apenas sobre suas respectivas 
coligadas cujo risco é definido especificamente para cada uma destas. O CO-
VID-19 em 2020 não gerou nenhum evento adverso que afetasse o fluxo de 
caixa ou despesa da Companhia. 2. Base de preparação e apresentação: 
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, em observân-
cia às disposições contidas na Lei das S.A., em conformidade com o Pronun-
ciamento Técnico Contábil de Pequenas e Médias Empresas (CPC - PME), 
aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As demonstrações 
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela valo-
rização de certos ativos financeiros, mensurados a valor justo através do re-
sultado. A Administração avaliou a capacidade da Companhia e de suas con-
troladas em continuar operando normalmente e está convencida de que a 
mesma possui capacidade para dar continuidade aos negócios no futuro. 
Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de qualquer incer-
teza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de 
continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis individuais e con-
solidadas da Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas com 
base nesse pressuposto. Em 11.06.2021, a Administração da Companhia 
autorizou a conclusão e divulgação das demonstrações financeiras referen-
tes ao exercício findo em 31.12.2020. 2.2 Moeda funcional e moeda de apre-
sentação: A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de apre-
sentação das demonstrações financeiras. 2.3. Julgamentos, estimativas e 
premissas contábeis significativas: A preparação das demonstrações finan-
ceiras requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote 
premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos 
e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data- 
base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas 
premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 
A Administração da Companhia se baseia em estimativas e premissas deriva-
das da experiência histórica e outros fatores, incluindo expectativas de even-
tos futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes. A aplicação das 
estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos relacionados a 
assuntos que são incertos, com relação aos resultados das operações e ao 
valor dos ativos e passivos. Os resultados operacionais e posição financeira 
podem diferir se as experiências e premissas utilizadas na mensuração das 
estimativas forem diferentes dos resultados reais. As principais premissas 
relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes 
fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco sig-
nificativo que poderiam causar um ajuste no valor contábil dos ativos e passi-
vos no próximo exercício social, são discutidas a seguir: 3. Resumo das 
principais políticas contábeis: Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplica-
ções financeiras. Para que uma aplicação financeira de curto prazo seja qua-
lificada como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata 
em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de 
mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como 
equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por 
exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maio-
ria, são classificadas na categoria de “Ativos financeiros ao valor justo por 
meio de resultado”. Instrumentos financeiros: Ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado: Os ativos financeiros que não atendem aos critérios de 
mensuração ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os 
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são mensurados ao 
valor justo no final de cada período de relatório, sendo que quaisquer ganhos 
ou perdas de valor justo são reconhecidos no resultado na medida em que 
não façam parte de uma relação de hedge designada. O ganho ou perda líqui-
da reconhecida no resultado inclui qualquer dividendo ou juros auferido sobre 
o ativo financeiro e está incluído na rubrica “Outros ganhos e perdas”. Os ati-
vos financeiros da Companhia incluem caixa, equivalentes de caixa e títulos 
e valores mobiliários, conforme descritos a seguir, nos itens 4 e 5. Avaliação 

TreeCorp Pet Participações S.A.
CNPJ: 34.923.981/0001-60

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em reais, exceto quando mencionado de outra forma)
Balanço patrimonial Notas 2020 2019

(não auditado)
Ativo/Circulante 100.000.000 -
Caixa e equivalentes de caixa 4 992.456 200
Impostos a recuperar 9 -
Total ativo circulante 992.465 200
Títulos e valores mobiliários 5 100.000.000 -
Total do ativo 100.992.465 200
Passivo circulante 147 -
Impostos a recolher 147 -
Patrimônio líquido 100.992.318 200
Capital social 6 101.000.000 200
(Prejuízos) acumulados (7.682) -
Total do passivo e patrimônio líquido 100.992.465 200

Demonstração do resultado Notas 2020 2019
(não auditado)

Receitas (despesas) operacionais (10.025) -
Despesas gerais 7 (10.025) -
Resultado antes do resultado financeiro (10.025) -
Resultado financeiro líquido 8 2.343 -
Receitas financeiras 2.343 -
Resultado do exercício (7.682) -
Demonstração do resultado abrangente 2020 2019

(não auditado)
Resultado do exercício (7.682) -
Total resultado abrangente do período (7.682) -

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Capital 
social

(Prejuízos) 
acumulados Total

Saldo em 31.12.2018
 (não auditado) - - -
Integralização de capital 200 - 200
Saldo em 31.12.2019
 (não auditado) 200 - 200
Aumento de capital 100.999.800 - 100.999.800
Resultado do exercício - (7.682) (7.682)
Saldo em 31.12.2020 101.000.000 (7.682) 100.992.318

Demonstração do fluxo de caixa
2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais (não auditado)
Resultado do exercício (7.682) -
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Lucro (prejuízo) do exercício ajustado (7.682) -
Aumento (redução) ativos e passivos 138
Impostos a recuperar (9) -
Impostos a recolher 147 -
Caixa líquido aplicado nas operações (7.544) -
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento (redução) títulos
 e valores mobiliários (100.000.000) -
Caixa líquido gerado (aplicado)
 nas atividades de investimentos (100.000.000) -
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital 100.999.800 200
Caixa líquido gerado (aplicado)
 nas atividades de financiamentos 100.999.800 200
Aumento (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa 992.256 200
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 200 -
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do exercício 992.456 200
Aumento (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa 992.256 200

do valor recuperável de ativos (teste de Impairment): Os ativos da Companhia 
são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recupe-
ráveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indi-
carem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, 
o valor recuperável é calculado para verificar se há perda e se houver a mes-
ma é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassar 
seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor 
em uso do ativo. Em 2020, a Administração não identificou eventos que indi-
cassem riscos de não recuperabilidade dos ativos da Companhia. 
4. Caixa e equivalentes de caixa: 2020 2019

(não auditado)
Caixa geral 200 -
Banco conta movimento 45 -
Aplicações financeiros 992.211 -
Caixa e equivalentes de caixa 992.456 -
O excedente de caixa da Companhia é aplicado de forma conservadora em 
ativos financeiros de baixo risco, sendo os principais instrumentos financeiros 
representados por fundo de renda fixa no Banco Safra S.A. denominado CDB 
FC e CDB TCM operações indexadas ao CDI ou referencial: Valor líquido 

100% - Vencimento 18.05.2021 - Valor em 31.12.2021 - R$987.210. Os inves-
timentos têm alta liquidez, sendo prontamente conversíveis em recursos dis-
poníveis de acordo com as necessidades de caixa da Sociedade em um valor 
conhecido e com risco insignificante de perda. Dada à natureza e caracterís-
tica das aplicações financeiras de curto prazo (equivalente de caixa), estas já 
estão reconhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida ao resultado.
5. Títulos e valores mobiliários: 2020 2019

(não auditado)
Ações (i) 100.000.000 -
Títulos e valores mobiliários 100.000.000 -
(i) A Companhia possui investimentos que representam 48,81% em ações de 
empresa no ramo de varejo (Zee Dog S.A.), este valor foi reconhecido a valor 
justo em 31.12.2020. A TreeCorp Pet Participações S.A, na qualidade de 
Investidor, pactuou com os Acionistas Originais, em 24.06.2020, sendo 
identificados como Fundadores da empresa Zee Dog S.A, contrato de 
Investimento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças. Ao definir os 
critérios sobre os quais a transação comercial foi acordada, as cláusulas do 
contrato estabelecem condições por meio das quais a TreeCorp Pet 
Participações S.A. deve liquidar em caixa, no mercado, suas respectivas 
participações acionárias na coligada Zee Dog S.A. e consequentemente 
devolver aos acionistas originais (Fundadores da Zee Dog S.A.), mediante 
exercício de opção de compra dos acionistas originais, um percentual de 
ações da coligada, previamente definido no Acordo de Acionistas. Essas 
condições são contratualmente denominadas como Eventos de liquidez e na 
prática significam a consumação de uma transferência, parcial ou total, de 
ações de emissão da Zee Dog S.A. para terceiros que não sejam Afiliadas dos 
Acionistas Originais ou do Investidor, desde que com efetiva liquidez 
monetária para o Investidor, ou seja, com a efetiva entrada de caixa à 
Treecorp. Com isso, fica claro o objetivo comercial desta transação ao 
apresentar o conceito de Entidade de Capital de Risco, uma vez que o 
objetivo da Companhia ao investir na Zee Dog S.A. consiste em investir em 
ativos financeiros com o objetivo de lucrar com o retorno total deles na forma 
de juros ou dividendos e de alterações no valor justo. Portanto, a Treecorp 
S.A. enquadra-se no conceito de entidade de Capital de Risco, haja vista que 
busca realizar desembolso inicial de caixa para aquisição de ações da Zee 
Dog S.A., (ao valor justo de R$38.66 por ação), com o intuito de apostar na 
valorização das ações da coligada e subsequentemente realiza-las no 
mercado através de desinvestimento parcial e ou total, gerando, portanto um 
ganho de capital, fruto da diferença entre o preço de aquisição e o preço de 
venda. Dessa forma, conforme mencionado acima no §1º, a Companhia 
reconhece o seu investimento na Zee Dog S.A. como um instrumento 
financeiro mensurado a valor justo. 6. Patrimônio líquido: Capital social: 
O capital social subscrito e integralizado em 31.12.2020 é de R$101.000.000, 
representados por 101.000.000 ações ordinárias todas movimentadas e sem 
valor nominal. Todas as quotas emitidas têm os mesmos direitos de voto em 
assembleias e de recebimento de dividendos (em 2019 era de R$200 reais) 
conforme tabela abaixo: AGE - 15.07.2020 - Aumento de Capital:

Ordinárias Integralizados %
Treecorp FIP III 35.150.000 35.150.000 78%
Treecorp PET 9.900.000 9.900.000 22%
Capital 45.050.000 45.050.000 100%

AGE - 12.11.2020 - Aumento de Capital
Ordinárias Integralizados %

Treecorp FIP PET 40.799.800 40.799.800 73%
QUARTZO FIP 7.575.000 7.575.000 14%
ATC FIP 7.575.000 7.575.000 14%
Capital 55.949.800 55.949.800 100%
Consolidação do capital Ordinárias Integralizados %
Treecorp FIP III 35.150.200 35.150.200 35%
Treecorp FIP PET 50.699.800 50.699.800 50%
QUARTZO FIP 7.575.000 7.575.000 8%
ATC FIP 7.575.000 7.575.000 8%
Capital 101.000.000 101.000.000 100%
Distribuição de lucro: Do resultado apurado no exercício, ou em período me-
nor por deliberação da Assembleia Geral, após a dedução dos prejuízos acu-
mulados, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reversa legal, a
qual não excederá 20% do Capital Social. Do saldo, ajustado na forma do
artigo 202 da Lei das S.A., se existente, 25% serão atribuídos ao pagamento
do dividendo mínimo obrigatório. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver,
terá a destinação que lhe for atribuída em Assembleia Geral. Os dividendos
atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo
correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Ge-
ral, e, se não reclamados dentro de 3 anos contados da publicação do ato que
autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia.
7. Despesas gerais: 2020 2019

(não auditado)
Legais (1.112) -
Assessoria contábil (8.083) -
Outras despesas gerais (831) -

(10.025) -
8. Resultado financeiro líquido: 2020 2019

(não auditado)
Receitas financeiras - -
Receita de juros sobre aplicações financeiras 2.343 -
Total das receitas financeiras 2.343 -
Resultado financeiro, líquido 2.343 -
9. Gestão do capital: O objetivo principal da administração de capital é
assegurar a continuidade dos negócios e maximizar o retorno ao acionista.
A Companhia utiliza capital próprio para o financiamento de suas atividades.
Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro: Os principais ativos
financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) e
Títulos e Valores Mobiliários (Investimento Nota 5) que resultam diretamente
de suas operações. A Companhia está exposta a risco de mercado, risco de
crédito e ao risco de liquidez. A Alta Administração da Companhia supervisiona
a gestão destes riscos. O departamento financeiro fornece garantia à Alta
Administração da Companhia de que as atividades da Companhia em que se
assumem riscos financeiros são regidas por políticas e procedimentos
apropriados e que os riscos financeiros são identificados, avaliados e
gerenciados de acordo com as políticas e disposição para risco da
Companhia. Risco de mercado: A Companhia não está sujeita ao risco de
mercado dado que não é operacional. Risco de crédito: O risco de crédito é o
risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em
um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao
reconhecimento de perdas. Por tratar-se de uma empresa não operacional, a
Companhia entende que está exposta apenas ao risco de crédito em seu
relacionamento com instituições financeiras, onde busca realizar operações
com instituições financeiras de baixo risco conforme avaliação da Companhia,
minimizando assim o risco de crédito. Risco de liquidez: A Companhia
acompanha o risco de escassez de recursos por meio da projeção do fluxo de
caixa atualizado semanalmente. Caso essa projeção aponte a necessidade
de suporte financeiro dos acionistas, os Gestores dos Fundos acionistas têm
discricionariedade para realizar chamadas de capital a qualquer tempo com
prazo para aporte de 10 dias úteis. 10. Eventos subsequentes: A Zee.Dog
S.A., Companhia investida e marca de acessórios pet, consumou em
29.03.2021 a compra da Eleven Chimps, fabricante de comida natural para
animais domésticos. A compra marca o início da Zee.Dog Kitchen, uma nova
vertical de negócios com foco em vendas online no modelo de assinatura.
A aquisição depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Economica - Cade.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Sócios TreeCorp Pet Participações S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras da TreeCorp Pet Participações S.A. (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31.12.2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Companhia em 31.12.2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas 
(NBC TG 1000 (R1)). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes 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 cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos valores 
correspondentes: As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31/12/2019, apresentadas 
para fins de comparação, não foram auditadas por nós ou por outro auditor independente. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções 

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos

nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,

adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a

demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências
significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 11.06.2021.

ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. Walter Garcia Neumayer
CRC-2SP015199/O-6 Contador CRC-1RJ091659/O-0.

A Diretoria   José Carlos de Oliveira Souza - Contador - CRC1SP130997/O-5

Leilão de Arte -Gustavo Augusto
Magalhães (Leiloeiro oficial JUCESP
1128) comunica que será realizado
o leilão de arte edital 20878 nos
dias 03/07 às 13 horas e 06/07 às
19 horas.www.gmleiloes.com.br  -
SP/SP (11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

01, 02 e 03 DE JULHO
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Konduto Internet Data Technology S.A.
CNPJ nº 19.780.395/0001-10 - NIRE 35.300.503.287

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 18 de abril de 2021, às 11h00, na sede da Konduto Internet Data Technology S.A. localizada na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra 1.149, 9º andar, CEP 01415-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença:
Dispensadas as formalidades de convocação prévia, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, nos termos do Artigo 14, §2º, do Estatuto Social. 3. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Tom Markun Canabarro e
secretariada pelo Sr. Rodrigo Gasparini Comazzetto. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) eleição de membros para ocupar os
respectivos cargos na Diretoria da Companhia; e (ii) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários ao
cumprimento das deliberações. 5. Deliberações: Os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem restrições, deliberaram o quanto
segue abaixo: 5.1 Aprovar a reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, todos com prazo de mandato
unificado de 1 (um) ano: a) Tom Markun Canabarro, brasileiro, internacionalista, casado, portador da cédula de identidade RG
nº 43.850.685-6 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 841.666.655-53, residente e domiciliado na Rua Afonso Celso, nº 92,
apartamento 23, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04119-000, acima qualificado, que ocupará o cargo de Diretor Financeiro; e b) Milton
Tavares Neto, brasileiro, engenheiro, solteiro, portador da cédula identidade RG nº 11.445.848 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o
nº 776.443.955-04, residente e domiciliado na Rua Rodésia, nº 94, apartamento 42, na cidade de São Paulo/SP, CEP 05435-020, que
ocupará o cargo de Diretor sem designação específica. Os membros da Diretoria, ora reeleitos, aceitaram os cargos mencionados acima
e tomam posse na presente data, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, que integram a presente ata na forma do Anexo
I, os quais serão lavrados em Livro próprio na Companhia. Além disso, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de
exercer a administração da Companhia por lei especial, especialmente os relacionados no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 5.2 Autorizar
os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações ora tomadas.
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual
se lavrou, de forma sumária, a presente ata. 7. Conselheiros Presentes: Tom Markun Canabarro, Daniel Tadeu Bento e Rodrigo
Gasparini Comazzetto. São Paulo, 18 de abril de 2021. Mesa: Tom Markun Canabarro - Presidente; Rodrigo Gasparini Comazzetto
- Secretário. Membros do Conselho de Administração: Tom Markun Canabarro; Daniel Tadeu Bento; Rodrigo Gasparini
Comazzetto.  JUCESP nº 299.167/21-5 em 24/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CNI aumenta previsão de crescimento da
economia para 4,9%, neste ano

A economia brasileira deve re-
gistrar crescimento de 4,9% neste
ano, em comparação com 2020. A
previsão para a expansão do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), soma de
todos os bens e serviços produzi-
dos no país, é da Confederação
Nacional da Indústria (CNI).

Em março, a CNI projetava uma
expansão menor, de 3%. Segundo
a confederação, essa revisão acon-
teceu porque os impactos da se-
gunda onda da pandemia sobre a
atividade produtiva foram menores
do que o esperado. “O maior oti-
mismo, compartilhado pelos empre-
sários industriais, decorre da que-
da na atividade menor que a espe-
rada em resposta às novas medi-
das de isolamento social”, diz a CNI
no Informe Conjuntural do segun-
do trimestre de 2021, divulgado na
sexta-feira (2).

A CNI acrescenta que além de
as medidas de isolamentos sociais
terem sido menos rigorosas que as
adotadas em 2020, as empresas
estavam “mais preparadas para atu-
ar em um ambiente de restrições à

aglomeração de pessoas”.
Para o PIB industrial, a confe-

deração projeta crescimento de
6,9%, neste ano. A projeção anteri-
or era 4,3%.

Inflação
A estimativa para a inflação,

pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), é de
5,8%, contra a estimativa anterior
de 4,7%.

A estimativa para 2021 supera
o limite superior da meta de infla-
ção que deve ser perseguida pelo
Banco Central (BC). O centro da
meta, definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), é de
3,75%, com intervalo de tolerância
de 1,5 ponto percentual para cima
ou para baixo. Ou seja, o limite infe-
rior é de 2,25% e o superior, de
5,25%.

Segundo a CNI, a inflação deve
ultrapassar o teto da meta para 2021
devido a um conjunto de fatores:
“forte reajuste de preços adminis-
trados; repasse de aumentos de
custos na fabricação de bens in-

dustriais; e pressões da alta dos
preços internacionais e do câmbio
sobre os preços de alimentos. Ser-
viços é o único grupo que tem pre-
ços se expandindo fracamente, ain-
da impactado pelas medidas de
distanciamento social”.

Para alcançar a meta de infla-
ção, o BC usa como principal ins-
trumento a taxa básica de juros, a
Selic, fixada atualmente em 4,25%
ao ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).

Com os preços em alta, o BC
deve continuar elevando a taxa
básica de juros, Selic, nos próxi-
mos meses. A previsão para a taxa
básica de juros ao final de 2021
passou de 4% para 6,5% ao ano.

Contas públicas
A CNI projeta que o déficit pri-

mário, receitas menos despesas,
sem considerar gastos com juros,
corresponderá a 2,1% do PIB nes-
te ano. A previsão anterior era 3,3%.

A estimativa para a dívida bru-
ta do setor público, indicador utili-
zado como referência para a capa-

cidade de solvência do país, caiu
de 90,9% para 82,3% do PIB. Quan-
to menor o endividamento em rela-
ção ao PIB, melhor a capacidade
de solvência.

Dólar
A expectativa da CNI é que o

real continue a se apreciar. “Tanto
fatores no plano externo quanto
fatores domésticos contribuem
para a apreciação do real”, diz a
entidade. A expectativa da taxa de
câmbio na média de dezembro é de
R$ 4,15 por dólar. Em março, a pre-
visão era R$ 4,70 por dólar.

“A moeda brasileira vai manter
a tendência de valorização no de-
correr do ano, em razão do aumen-
to da confiança na economia brasi-
leira e das exportações, entre ou-
tros fatores”, diz a CNI.

As exportações crescerão para
US$ 254,2 bilhões, o que represen-
ta aumento de 21,5% frente a 2020.
As importações devem crescer
19%, para US$ 189 bilhões, próxi-
mo ao patamar de 2019 (US$ 186
bilhões). (Agência Brasil)

Trabalhadores informais e ins-
critos no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico) nascidos em feve-
reiro podem sacar, a partir da sex-
ta-feira,  (2), a terceira parcela do
auxílio emergencial 2021. O dinhei-
ro foi depositado nas contas pou-
pança digitais da Caixa Econômi-
ca Federal em 19 de junho.

Os recursos também podem
ser transferidos para uma conta-
corrente, sem custos para o usuá-
rio. Até agora, o dinheiro apenas
podia ser movimentado por meio
do aplicativo Caixa Tem, que per-
mite o pagamento de contas do-
mésticas (água, luz, telefone e
gás), de boletos, compras em lo-

Após três meses de queda,
produção industrial cresce

1,4% em maio
A produção industrial aumentou 1,4% na passagem de abril para

maio, após três meses consecutivos de queda. Nesse período, de feve-
reiro a abril, houve perda acumulada de 4,7%. Com o resultado de maio,
a indústria atingiu o mesmo patamar de fevereiro de 2020, no cenário de
pré-pandemia de covid-19. Apesar do avanço, o setor ainda se encontra
16,7% abaixo do nível recorde registrado em maio de 2011.

Na comparação com maio do ano passado, a produção industrial
cresceu 24%, a segunda taxa mais elevada desde o início da série histó-
rica da pesquisa, em janeiro de 2002. A mais alta foi registrada no mês
passado (34,7%). É o nono mês consecutivo de crescimento nesse indi-
cador. Produtos alimentícios (2,9%), coque, derivados do petróleo e
biocombustíveis (3%) e indústrias extrativas (2%) puxaram a alta no mês.
Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada na sexta-
feira, (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No índice acumulado no ano, frente a igual período de 2020, houve
crescimento de 13,1%. Em 12 meses, a expansão chegou a 4,9%.

O gerente da pesquisa, André Macedo, afirmou que o resultado
positivo de maio não significa uma reversão do saldo negativo acumula-
do nos meses de fevereiro, março e abril. “Há uma volta ao campo posi-
tivo, mas está longe de recuperar essa perda recente que o setor indus-
trial teve. Muito desse comportamento de predominância negativa nos
últimos meses tem uma relação direta com o recrudescimento da pandemia,
no início de 2021, que trouxe um desarranjo para as cadeias produtivas”,
disse, em nota.

O pesquisador destacou que o desabastecimento de matéria-
prima e o encarecimento dos custos de produção estão entre as
consequências sentidas pelo setor industrial. “Embora o resulta-
do de maio na comparação com abril tenha sido positivo, quando
olhamos o início de 2021 face ao recrudescimento da pandemia e
todos os seus efeitos, o saldo ainda é negativo, haja vista que,
quando pegamos outros indicadores, como o índice de média móvel
trimestral, a leitura ainda é descendente”, disse. Em maio, o índice
de média móvel trimestral caiu 0,8%.

Segundo o IBGE, o resultado positivo do índice geral em maio
foi disseminado por 15 das 26 atividades analisadas pela pesqui-
sa. “Esse número maior de atividades com crescimento está rela-
cionado ao fato de termos, nos meses anteriores, um perfil bas-
tante disseminado de atividades em queda. Isso faz com que haja
uma volta natural ao campo de crescimento em função das quedas
mais acentuadas nesses meses”, afirmou Macedo.

Outros resultados positivos vieram das atividades de metalur-
gia (3,2%), de outros produtos químicos (2,9%), de produtos
farmoquímicos e farmacêuticos (8%), de bebidas (2,9%) e de con-
fecção de artigos do vestuário e acessórios (6,2%). Já as ativida-
des que mais impactaram negativamente o índice foram produtos
de borracha e de material plástico (-3,8%), máquinas e equipamen-
tos (-1,8%) e produtos têxteis (-6,1%).

Segundo a pesquisa, houve avanço em duas das grandes ca-
tegorias econômicas: bens de consumo semi e não-duráveis (3,6%)
e bens de capital (1,3%). Já os setores produtores de bens de
consumo duráveis (-2,4%) e de bens intermediários (-0,6%) recu-
aram em maio. (Agência Brasil)

Trabalhadores nascidos em fevereiro podem
sacar auxílio emergencial

jas virtuais ou compras com o có-
digo QR (versão avançada do có-
digo de barras) em maquininhas
de estabelecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a central
telefônica 111 da Caixa funciona
de segunda a domingo, das 7h às
22h. Além disso, o beneficiário
pode consultar o site
auxilio.caixa.gov.br.

O saque originalmente estava
previsto para ocorrer em 15 de ju-
lho, mas foi antecipado em quase
duas semanas por decisão da Cai-
xa. Segundo o banco, a adapta-
ção dos sistemas tecnológicos e
dos beneficiários ao sistema de
pagamento do auxílio emergencial
permitiu o adiantamento do calen-

dário.
O auxílio emergencial foi cria-

do em abril do ano passado pelo
governo federal para atender pes-
soas vulneráveis afetadas pela
pandemia de covid-19. Ele foi
pago em cinco parcelas de R$ 600
ou R$ 1,2 mil para mães chefes de
família monoparental e, depois,
estendido até 31 de dezembro de
2020 em até quatro parcelas de R$
300 ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova rodada de
pagamentos, durante quatro me-
ses, prevê parcelas de R$ 150 a R$
375, dependendo do perfil: as fa-
mílias, em geral, recebem R$ 250; a
família monoparental, chefiada por
uma mulher, recebe R$ 375; e pes-

soas que moram sozinhas recebem
R$ 150.

Regras
Pelas regras estabelecidas, o

auxílio será pago às famílias com
renda mensal total de até três sa-
lários mínimos, desde que a renda
por pessoa seja inferior a meio
salário mínimo. É necessário que
o beneficiário já tenha sido consi-
derado elegível até o mês de de-
zembro de 2020, pois não há nova
fase de inscrições. Para quem re-
cebe o Bolsa Família, continua
valendo a regra do valor mais van-
tajoso, seja a parcela paga no pro-
grama social, seja a do auxílio
emergencial. (Agência Brasil)
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Konduto Internet Data Technology S.A.
CNPJ nº 19.780.395/0001-10 - NIRE 35.300.503.287

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16 de Setembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 16 de setembro de 2020, às 11h00, na sede da Konduto Internet Data Technology S.A. localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra 1.149, 9º andar, CEP 01415-000 (“Companhia”). 2. Convocação e
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação prévia, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, nos termos do Artigo 14, §3º, do Estatuto Social. 3. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Tom Markun
Canabarro e secretariada pelo Sr. Rodrigo Gasparini Comazzetto. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a ratificação de deliberações
tomadas pela Diretoria da Companhia; (ii) reeleição do Sr. Lucas Vaz Porto de Andrade para ocupar cargo na Diretoria da
Companhia; e (iii) autorização aos administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários ao cumprimento das
deliberações ora tomadas. 5. Deliberações: Os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem restrições, deliberaram o quanto
segue abaixo: 5.1 A ratificação de deliberações tomadas pela Diretoria da Companhia: Foi discutida e aprovada, por
unanimidade de votos dos presentes, a ratificação das seguintes deliberações tomadas pela Diretoria da Companhia: (i) Celebração
da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro nº 012.253.834 entre a Companhia e o Banco Bradesco S/A, no valor
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), datada de 31 de julho de 2019; (ii) Celebração do Aditivo à Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo - Capital de Giro nº 012.253.834 entre a Companhia e o Banco Bradesco S/A, datado de 07 de abril de 2020;
(iii) Celebração da Cédula de Crédito Bancário BNDES Automático - Price nº 60202723-01 entre a Companhia e o Banco Santander
S/A, no valor de R$ 133.043,61 (cento e trinta e três mil, quarenta e três reais e sessenta e um centavos), datada de 05 de maio de
2020; (iv) Celebração da Cédula de Crédito Bancário BNDES Automático - Price nº 60234833-01 entre a Companhia e o Banco
Santander S/A, no valor de R$ 42.214,07 (quarenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e sete centavos), datada de 20 de maio de
2020; (v) Celebração da Cédula de Crédito Bancário BNDES Automático - Price nº 60249809-01 entre a Companhia e o Banco
Santander S/A, no valor de R$ 156.863,68 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito
centavos), datada de 05 de junho de 2020; e (vi) Celebração do Contrato de Prestação de Serviços entre a Companhia e Centria
Capital Partners Consultoria Ltda., datado de 02 de junho de 2020. 5.2 Reeleição do Sr. Lucas Vaz Porto de Andrade: Foi aprovada
a reeleição do Sr. Lucas Vaz Porto de Andrade, brasileiro, engenheiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 97.005.355-
0 SSP/BA, e inscrito no CPF/ME sob o nº 033.312.745-50, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, 213, apartamento 204,
Rio Vermelho - Salvador - BACEP 41950-350, para compor a Diretoria da Companhia com o cargo de Diretor sem designação
específica, com prazo de mandato de 1 (um) ano. O membro da Diretoria, ora reeleito, aceitou o cargo mencionado acima e toma
posse na presente data, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, que integra a presente ata na forma do Anexo I, o qual
será lavrado em Livro próprio na Companhia. Além disso, declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer as
atividades para as quais foi eleito, especialmente os relacionados no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 5.3 Autorizar os administradores
da Companhia a praticarem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações ora tomadas. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou, de forma
sumária, a presente ata. 7. Conselheiros Presentes: Tom Markun Canabarro, Daniel Tadeu Bento e Rodrigo Gasparini Comazzetto.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de setembro de 2020. Mesa: Tom Markun Canabarro -
Presidente; Rodrigo Gasparini Comazzetto - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Tom Markun Canabarro, Daniel
Tadeu Bento, Rodrigo Gasparini Comazzetto. JUCESP nº 299.165/21-8 em 24/06/2021.Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Konduto Internet Data Technology S.A.
CNPJ nº 19.780.395/0001-10 - NIRE 35.300.503.287

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 18 de abril de 2021, às 10h00, na sede da Konduto Internet Data Technology S.A., localizada na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra 1.149, 9º andar, CEP 01415-000 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas da
Companhia. 3. Convocação e Publicações: Dispensadas as formalidades de convocação, em razão do atendimento ao disposto no
Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações (“Lei nº 6.404/76”). 4. Ata da Assembleia:
Ata lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. 5. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo
Sr. Tom Markun Canabarro e secretariada pelo Sr. Milton Tavares Neto. 6. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia
para deliberar sobre a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. 7. Deliberações: Instalada a
Assembleia, os acionistas, por unanimidade e sem restrições, aprovaram a reeleição dos seguintes membros efetivos que compõe
o Conselho de Administração da Companhia, para um novo mandato de 1 (um) ano: a) Tom Markun Canabarro, brasileiro,
internacionalista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 43.850.685-6 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o
nº 841.666.655-53, residente e domiciliado na Rua Afonso Celso, nº 92, apartamento 23, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04119-000, que ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração; b) Daniel Tadeu Bento, brasileiro,
contador, casado, portador da cédula de identidade RH nº 1452800 CRC/DF, inscrito no CPF/ME sob nº 645.585.681-34, residente
e domiciliado na Rua Henrique Monteiro, nº 234, apartamento 64, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05423-020,
que ocupará o cargo de membro do Conselho de Administração; e c) Rodrigo Gasparini Comazzetto, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 33.087.730-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o
nº 303.292.358-18, residente e domiciliado na Travessa Augusto Aníbal, 1, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, CEP 04537-120, que ocupará o cargo de membro do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de
Administração ora eleitos declaram, neste ato, não estarem incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades
mercantis, especialmente os relacionados no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como assinam os respectivos Termos de Posse,
que integram a presente ata na forma do Anexo I, os quais serão lavrados no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de
Administração da Companhia, no prazo de até 30 (trinta) dias seguintes a esta nomeação, em conformidade com o disposto no
parágrafo 1º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou, de forma sumária, como faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei
6.404/76, a presente ata. 9. Acionistas Presentes: Tom Markun Canabarro, Milton Tavares Neto, Daniel Tadeu Bento, Maurício
Alouan, André Augusto Nogueira Alves, Adriano Rogério Santana de Oliveira, Raphael Anauate Ferraz de Sampaio e Fundo de
Investimento em Participações Capital Semente Criatec II. São Paulo, 18 de abril de 2021. Mesa: Tom Markun Canabarro -
Presidente; Milton Tavares Neto - Secretário.  JUCESP nº 299.168/21-9 em 24/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Konduto Internet Data Technology S.A.
CNPJ nº 19.780.395/0001-10 - NIRE 35.300.503.287

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 23 de Março de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 23 de março de 2021, às 11:00h, na sede da Konduto Internet Data Technology S.A., localizada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra 1.149, 9º andar, CEP 01415-000 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas da
Companhia. 3. Convocação e Publicações: Dispensadas as formalidades de convocação, em razão do atendimento ao disposto no
Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações (“Lei nº 6.404/76”). 4. Ata da Assembleia: Ata
lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. 5. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr.
Tom Markun Canabarro e secretariada pelo Sr. Milton Tavares Neto. 6. Ordem do Dia: (i) em Assembleia Geral Extraordinária, deliberar
sobre as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e a destinação dos resultados da Companhia referentes aos
exercícios sociais de 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019; e (ii) em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre as contas dos administradores,
as demonstrações financeiras e a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social de 2020. 7. Deliberações: 
Primeiramente, os acionistas consideraram sanadas a falta de publicação dos anúncios e o prazo de 5 (cinco) dias antes da assembleia
para publicação das demonstrações financeiras, conforme autoriza o artigo 133, parágrafo 4º e o artigo 294, II, ambos da Lei 6.404/76.
Após, os acionistas deliberaram o quanto segue abaixo: 7.1. As contas dos administradores, as demonstrações financeiras e a
destinação dos resultados da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2014, 2015 e 2016: 7.1.1. Com as abstenções do
Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Criatec II, Daniel Tadeu Bento, Maurício Alouan, André Augusto Nogueira
Alves, Adriano Rogério Santana de Oliveira e Raphael Anauate Ferraz de Sampaio, considerando que não eram acionistas da
Companhia durante os referidos exercícios sociais, e os votos favoráveis de Tom Markun Canabarro e Milton Tavares Neto, foram
aprovadas (i) a destinação para a conta de prejuízos acumulados dos resultados da Companhia relativos aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, que apuraram, respectivamente,
prejuízos nos montantes de R$ 292.979,20 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos),
R$ 300.277,75 (trezentos mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) e R$ 787.990,37 (setecentos e oitenta e sete
mil, novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos); (ii) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas
aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, as quais integram
a presente ata, conforme disposto no artigo 294, II, da Lei 6.404/76, na forma do Anexo II; e (iii) a ratificação do tratamento dado aos
prejuízos auferidos nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016.
Os acionistas Tom Markun Canabarro e Milton Tavares Neto outorgaram expressamente a mais ampla quitação à Companhia para nada
reclamar ou ter a receber da Companhia a título de dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra forma de distribuição de
valores com relação aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016.
7.2. As contas dos administradores, as demonstrações financeiras e a destinação dos resultados da Companhia referentes aos
exercícios sociais de 2018, 2019 e 2020: 7.2.1. Após, pela unanimidade dos acionistas presentes, foram aprovadas (i) a destinação
para a conta de prejuízos acumulados do resultado da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
que apurou prejuízo nos montante de R$ 541.060,53 (quinhentos e quarenta e um mil, sessenta reais e cinquenta e três centavos); (ii) a
destinação para a conta de resultados do exercício do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, que apurou prejuízo no montante de R$ 1.710.560,61 (um milhão, setecentos e dez mil, quinhentos e sessenta reais
e sessenta e um centavos); (iii) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, as quais integram a presente ata,
conforme disposto no artigo 294, II, da Lei 6.404/76, na forma do Anexo III; (iv) a ratificação do tratamento dado aos prejuízos auferidos
nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019; e (v) a destinação para a conta de resultados
do exercício do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que apurou lucro líquido no
montante de R$ 431.267,06 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e seis centavos). Os acionistas presentes
outorgaram expressamente a mais ampla quitação à Companhia para nada reclamar ou ter a receber da Companhia a título de
dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra forma de distribuição de valores com relação aos exercícios encerrados em 31
de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e
inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata. 9. Acionistas Presentes:
Tom Markun Canabarro, Milton Tavares Neto, Daniel Tadeu Bento, Maurício Alouan, André Augusto Nogueira Alves, Adriano Rogério
Santana de Oliveira, Raphael Anauate Ferraz de Sampaio e Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Criatec II. A
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de março de 2021. Mesa: Tom Markun Canabarro - Presidente;
Milton Tavares Neto - Secretário. JUCESP nº 299.166/21-1 em 24/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MAPPEL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
CNPJ/MF nº 01 233 103/0001 64 - NIRE 35 300 414 420 - (Companhia)

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10.06.2021
1. Data, Hora e Local: Em 10.06.2021 às 16h na sede da Companhia localizada no Município de SBC/SP na Rua Miro 
Vetorazzo, 1.619, Demarchi CEP 09820-130. 2. Presença: Presente as acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas dispensando-se portanto, as 
formalidades de convocaçao nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6 404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). 
3. Composição da Mesa: (i) Presidente: Sr. Walteno Santos Bento da Silva e (ii) Secretaria: Sra Mariel Edith Albarracin. 
4. Ordem do Dia: (i) Consolidação do Capital Social da Companhia e retificaçao da alteração ao caput do Artigo 3º do 
Estatuto Social da Companhia feita pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 05.07.2017. 5. Deliberações: 
(i) Sumário: Fica autorizada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e que seja feita com a omissão das 
assinaturas das acionistas como faculta o artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6 404/76. (ii) Consolidação do Capital 
Social: O Capital Social da Companhia é de R$27.323 336 28. 5.1. Em decorrência da consolidação do Capital Social 
mencionada no item acima fica retiflcada a alteração feita pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 
05.07.2017 ao caput do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia o qual passa a ter a seguinte redação|: Artigo 3º. 
O capital social da Companhia é de R$27.323.336,28, dividido em 24.319.582 ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal.”  6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar foi suspensa a sessão pelo tempo 
necessário para a lavratura desta ata no livro próprio redigida na forma sumária e que depois de lida em sessão aberta, 
foi aprovada por unanimidade. Assinaturas: Walteno Santos Bento da Silva - Presidente de Mesa; Mariel Edith Albarracin 
-  Secretária de Mesa. Bioplan Europe SAS - Acionista (p.p. Walteno Santos Bento da Silva); Socoplan SAS - Acionista 
(p.p. Mariel Edith Albarracin) (confere com o original lavrado em livro próprio). Walteno Santos Bento da Silva - Presidente 
da Mesa. JUCESP - 281.851/21-9 em 28.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bromley Holding Participações Ltda. - CNPJ/ME nº 15.522.556/0001-15 - NIRE 35226627313
Errata

No Extrato da Ata de Reunião de Sócios - Redução de Capital Social, publicado em 08/06/2021, houve a seguinte
incorreção: onde se lê: Data e Local: 04 de julho de 2021; leia-se: Data e Local: 04 de junho de 2021.

Balanço Patrimonial 2020 2019
Ativo/Circulante 9.506.406 15.600.622
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota nº4) 5.843.376 7.853.615
Duplicatas a Receber (Nota no 5) 592.551 4.557.066
Estoques (Nota no 6.a) 2.391.108 2.087.765
Tributos a Recuperar (Nota no 19.a) 654.268 1.085.954
Outros Créditos 25.103 16.222
Não Circulante 16.649.523 11.619.186
Duplicatas a Receber (Nota no 5) 4.328.835 -
Depósitos Judiciais 9.189 9.189
Outros Créditos 259.411 259.411
Outros Valores - Litígio (Nota no 13.b) 6.198.727 6.198.727
Tributos Diferidos (Nota no 19.c) 2.454.396 1.691.128
Investimentos 597 597
Imobilizado (Nota no 7) 3.398.104 3.459.870
Intangível (Nota no 8) 264 264
Total do Ativo 26.155.929 27.219.808

  Demonstração do Resultado Abrangente 2020 2019
Prejuízo do Exercício (1.371.433) (685.701)
Outros Resultados Abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício (1.371.433) (685.701)

“As Demonstrações Financeiras completas estão
à disposição na sede social da Companhia.”

  Balanço Patrimonial 2020 2019
Passivo/Circulante 1.723.254 1.410.486
Fornecedores 569.684 523.478
Remunerações a Pagar (Nota no 9) 129.023 29.519
Obrigações Tributárias e Sociais (Nota no 10) 382.102 320.125
Financiamentos (Nota no 11) - 27.100
Faturamento Antecipado 595.579 469.313
Outras Contas a Pagar 46.866 40.951
Não Circulante 102.755 107.970
Dividendos a Pagar (Nota no 12) - 75.247
Outras Contas a Pagar 53.367 -
Férias a Pagar (Nota no 9) 49.388 32.723
Patrimônio Líquido (Nota no 14) 24.329.920 25.701.352
Capital Social 11.549.000 11.549.000
Reservas de Lucros 12.780.920 14.152.352
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 26.155.929 27.219.808

www.rohr.com.br
Rohr Indústria e Comércio S.A.

CNPJ nº 42.558.932/0001-02
Relatório da Administração

Senhor Acionista: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. às Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2020, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer elaborado 
pelos auditores independentes concluídos e apresentados em 16 de Junho de 2020.

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Expressos em reais)

A Diretoria Melquisedec Cardoso do Nascimento - CRC 1SP217266/O-8

  Demonstrações de Resultados 2020 2019
Receita Operacional Líquida (Nota no 15) 6.821.827 9.322.110
Custo dos Produtos Vendidos (Nota no 16) (4.916.315) (7.376.388)
Lucro Bruto 1.905.512 1.945.722
Receitas (Despesas) Operacionais  
Despesas Gerais e Administrativas (Nota no 17) (4.549.970) (4.743.743)
Outras Receitas Operacionais (Nota no 20) 302.656 690.645
Total das Receitas (Despesas) Operacionais (4.247.314) (4.053.098)

Resultado Operacional Antes 
 do Resultado Financeiro (2.341.802) (2.107.376)
Despesas Financeiras (Nota no 18) (35.403) (19.852)
Receitas Financeiras (Nota no 18) 242.504 1.086.344
Total Resultado Financeiro 207.101 1.066.492
Resultado Operacional Antes da Tributação (2.134.701) (1.040.884)
IR e Contribuição Social (Nota no 19.b) 763.268 355.183
Prejuízo do Exercício (1.371.433) (685.701)

  Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 2019
Resultado Antes do IR e da CS (2.134.700) (1.040.884)
Eliminações do Resultado  
Depreciação/Amortização 478.414 799.282
Custo Venda/Baixa Imobilizado (41.783) -
Provisão para Contingências - (326.124)
Constituição de Perdas de Créditos Esperada 373.147 168.271
Reversão / Baixa de Perdas de Estoque 3.426 (170.164)
Prejuízo Ajustado (1.321.496) (569.619)
(Aumento) Diminuição das Contas do Ativo  
Duplicatas a Receber (737.467) (676.583)
Tributos a Recuperar 431.686 (65.842)
Estoques (306.769) 1.480.292
Outros Créditos  (8.881) -
Depósitos Judiciais - 18.702
Valores em Litígio - (2.372.495)
Aumento (Diminuição) das Contas do Passivo  
Fornecedores 46.206 436.870
Obrigações Fiscais 56.325 (53.208)
Obrigações Trabalhistas e Sociais 121.821 (14.182)

Adiantamento de Clientes 126.266 247.661
Outras Obrigações 59.283 10.743
Fluxo de Caixa Consumido 
 pela Atividade Operacional (1.533.026) (1.557.661)
Atividade de Investimentos  
Adição do Imobilizado e Intangível (426.801) (5.653)
Valor de Venda de Imobilizado 51.935 -
Fluxo de Caixa (Consumido) 
 pela Atividade de Investimentos (374.866) (5.653)
Atividade de Financiamento  
Empréstimos e Financiamentos (Finame) (27.649) (51.167)
Juros Provisionados 549 3.087
Pagamento de Dividendos (75.247) (13.459.000)
Fluxo de Caixa Consumido 
 pela Atividade de Financiamentos (102.347) (13.507.080)
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (2.010.239) (15.070.394)
Caixa e Equivalentes de Caixa  no início do Período 7.853.615 22.924.009
Caixa e Equivalentes de Caixa  no Final do Período 5.843.376 7.853.615
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (2.010.239) (15.070.394)

  Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social Reserva Legal Retenção de Lucros Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 11.549.000 685.264 17.752.790 - 29.987.054
Distribuição de Dividendos - - (3.600.000) - (3.600.000)
Prejuízo do exercício - - - (685.701) (685.701)
Destinação do resultado: Compensação de Prejuízo - - (685.701) 685.701 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 11.549.000 685.264 13.467.089 - 25.701.353
Prejuízo do exercício - - - (1.371.433) (1.371.433)
Destinação do resultado: Compensação de Prejuízo - - (1.371.433) 1.371.433 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 11.549.000 685.264 12.095.656 - 24.329.920

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO EM 31/12/2020 E 2019
(Em Reais)

 Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Ativo Circulante 12.632.895 12.676.515 30.061.717 33.979.696
Caixa, equivalentes de caixa 
 e aplicações financeiras (Nota 5) 1.353.710 1.913.267 15.006.084 17.952.123
Contas a receber (Nota 6) 10.166.840 9.413.395 10.731.129 11.424.044
Estoques (Nota 7) - - 2.391.108 2.087.765
Adiantamentos concedidos 346.527 217.296 355.408 217.296
Tributos a recuperar (Nota 9.1) 240.292 539.724 894.560 1.625.678
Outros créditos (Nota 8) 525.526 592.833 683.428 672.790
Ativo não Circulante 171.912.273 179.794.204 154.967.088 161.759.953
Dividendos a receber (Nota 22) 164.190 249.375 - -
Depósitos judiciais 3.045.713 2.880.638 3.054.902 2.889.827
Outros créditos (Nota 8) 6.277.805 5.874.379 13.107.065 12.782.545
Investimentos (Nota 10) 26.454.618 27.824.711 - -
Outros investimentos 197 197 794 794
Imobilizado (Nota 11) 135.903.717 142.839.969 138.733.893 145.957.451
Intangível (Nota 11) 66.033 124.935 70.434 129.336
Total do ativo 184.545.168 192.470.719 185.028.805 195.739.649

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida (nota 19) 55.849.860 46.866.456 61.925.674 55.806.361
Custo dos serviços prestados (nota 20) (47.278.615) (57.020.029) (49.991.460) (62.639.352)
Resultado bruto 8.571.245 (10.153.573) 11.934.214 (6.832.991)
Despesas gerais e administrativas (nota 20) (21.430.415) (22.849.741) (26.873.022) (28.447.063)
Despesas com vendas/ técnicas (nota 20) (4.066.906) (4.293.977) (4.066.906) (4.293.977)
Resultado da equivalência. patrimonial (nota 10) (1.205.903) (1.506.278) - -
Outras receitas (despesas) operacionais. (nota 21) 2.326.947 6.183.022 3.332.267 7.433.559
Total das despesas operacionais (24.376.277) (22.466.974) (27.607.661) (25.307.481)
Resultado operacional antes 
 do resultado financeiro (15.805.032) (32.620.547) (15.673.447) (32.140.472)
Despesas financeiras (396.886) (387.318) (442.389) (407.915)
Receitas financeiras 974.179 1.600.754 1.445.702 3.176.623
Total do resultado financeiro 577.293 1.213.436 1.003.313 2.768.708
Resultado operacional antes
 das participações e gratificações (15.227.739) (31.407.111) (14.670.134) (29.371.764)
Participação da Diretoria (nota 22.c) - - (82.000) (87.000)
Total das participações - - (82.000) (87.000)
Resultado operacional antes da tributação (15.227.739) (31.407.111) (14.752.134) (29.458.764)
Imposto de renda e contribuição social corrente (nota 9.3) - - (583.454) (612.316)
Imposto de renda e contribuição social (nota 9.3) 5.558.913 11.325.227 6.322.182 11.680.410
Prejuízo líquido do exercício (9.668.826) (20.081.884) (9.013.406) (18.390.670)
Atribuído aos acionistas controladores - - (9.668.826) (20.081.884)
Atribuído aos acionistas não controladores - - 655.420 1.691.214
 - - (9.013.406) (18.390.670)
Prejuízo por lote de 1.000 ações (50,60) (105,09) - -

 Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Passivo Circulante 7.267.813 8.860.962 9.117.655 6.922.735
Fornecedores (nota 12) 1.747.299 5.103.224 2.288.721 2.151.888
Remunerações a pagar (13) 1.729.523 866.565 1.858.546 896.084
Obrigações tributárias e sociais (nota 9.2) 2.182.730 1.796.577 2.746.881 2.270.004
Financiamentos (nota 14) 551.846 18.000 551.846 45.100
Outras obrigações (nota 15) 722.359 749.547 724.717 763.297
Parcelamento tributário (nota 16) 334.056 327.049 351.365 327.049
Faturamento antecipado (nota 15) - - 595.579 469.313
Passivo não circulante 24.696.511 21.360.087 16.868.685 20.351.907
Provisão para demandas judiciais (nota 17) 6.730.337 4.895.617 6.730.337 4.895.617
Provisões diversas (13) 1.102.412 1.277.866 1.151.800 1.310.589
Financiamentos (nota 14) 1.518.928 21.000 1.518.928 21.000
Dividendos propostos - - 289.818 488.225
Participação no Resultado da Diretoria - - 244.000 162.000
Fornecedores (nota 12) 6.010.003 - - -
Parcelamento tributário (nota 16) 2.627.993 2.899.852 2.681.360 2.899.852
Tributos diferidos (nota 9.4) 6.706.838 12.265.752 4.252.442 10.574.624
Patrimônio Líquido (nota 18) 152.580.844 162.249.670 159.042.465 168.465.007
Capital social 95.945.000 95.945.000 95.945.000 95.945.000
Reserva de lucros 20.921.794 27.542.787 20.921.794 27.542.787
Ajuste de avaliação patrimonial 35.714.050 38.761.883 35.714.050 38.761.883
Total do Patrimônio Líquido 
 dos acionistas controladores 152.580.844 162.249.670 152.580.844 162.249.670
Participação dos não controladores - - 6.461.621 6.215.337
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 184.545.168 192.470.719 185.028.805 195.739.649

Senhores Acionistas: 
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. às Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2020, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer elaborado pelos auditores independentes concluídos e apresentados em 16 de Junho de 2020.

 Controladora Consolidado
Atividade operacional 2020 2019 2020 2019
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (15.227.739) (31.407.111) (14.752.134) (29.458.764)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
Depreciação/ amortização 9.131.659 18.306.133 9.672.764 19.168.106
Custo na baixa e alienação de imobilizado (1.689.197) (126.795) (1.730.980) (126.795)
Resultado da equivalência patrimonial 1.205.904 1.506.278 - -
Variação em Provisão para demandas judiciais 1.834.719 (1.562.528) 1.834.719 (1.888.652)
Constituição de perdas de créditos esperada 6.066.575 6.774.311 6.439.722 6.942.583
Constituição (reversão) perdas estimadas com estoque - - 3.426 (170.164)
Estimativa de perdas patrimoniais (197.858) (863.494) (197.858) (863.494)
Prejuízo líquido ajustado 1.124.063 (7.373.206) 1.269.659 (6.397.180)
(Aumento) Diminuição das contas do ativo
Contas a receber (6.820.020) (7.654.331) (5.746.808) (5.789.968)
Impostos a recuperar 440.034 172.915 871.720 107.073
Estoques - - (306.769) 1.480.291
Adiantamentos concedidos (45.968) 15.584 (45.968) 15.584
Outros créditos 67.307 (30.546) 87.148 (1.824)
Depósitos judiciais (165.075) 246.321 (165.075) 265.023
Valores em Litígio (403.426) (702.723) (403.426) (3.075.218)
Aumento (diminuição) das contas do passivo
Fornecedores 2.654.078 3.224.454 136.833 186.510
Obrigações tributárias 16.958 213.958 74.421 161.617
Obrigações trabalhistas e sociais 832.831 (94.486) 960.966 (108.668)
Participação da Diretoria - - 82.000 87.000
Imposto de renda e contribuição social sobre os lucros pagos - - (562.157) (596.988)
Adiantamentos de clientes - - 126.266 247.661
Outras obrigações (292.039) (40.835) (260.515) (58.814)
Fluxo de caixa consumido pela
 atividade operacional (2.591.257) (12.022.895) (3.881.705) (13.477.901)
Atividade de investimentos
Adições do imobilizado e intangível (3.575.383) (2.961.008) (4.002.184) (2.966.661)
Valor de venda do imobilizado 3.325.934 1.587.363 3.377.869 1.587.363
Recebimento de Dividendos 249.375 13.610.354 - -
Fluxo de caixa gerado (consumido)
 pela atividade de investimentos (74) 12.236.709 (624.315) (1.379.298)
Atividade de financiamentos
Financiamentos 2.031.774 21.000 2.004.674 (27.080)
Pagamento de dividendos - - (444.693) -
Fluxo de caixa gerado (consumido)
 pela atividade de financiamento 2.031.774 21.000 1.559.981 (27.080)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa (559.557) 234.814 (2.946.039) (14.884.279)
Demonstrado como segue
Caixa e equivalentes de caixa no Início do exercício 1.913.267 1.678.453 17.952.123 32.836.402
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.353.710 1.913.267 15.006.084 17.952.123
Variação nas Disponibilidades (559.557) 234.814 (2.946.039) (14.884.279)

www.rohr.com.br

ROHR S.A. ESTRUTURAS TUBULARES
CNPJ/MF: 61.480.380/0001-01

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais)

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais)

 Reserva de lucros Ajuste de Lucros Total do patrimônio Participação
 Capital Reserva Retenção Ações em avaliação (Prejuízos) líquido dos acionistas dos não
 social legal de lucros tesouraria patrimonial acumulados controladores controladores Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 95.945.000 3.717.217 59.724.818 (20.750.000) 43.694.519 - 182.331.554 5.954.147 188.285.701
Realização do valor justo do imobilizado depreciação e estimativa de perdas patrimoniais - - - - (4.932.636) 4.932.636 - - -
Prejuízo líquido do exercício - - - - - (20.081.884) (20.081.884) 1.691.214 (18.390.670)
Absorção do Prejuízo do exercício - - (15.149.248) - - 15.149.248 - - -
Efeitos de acionistas não controladores sobre entidades consolidadas - - - - - - - (1.430.024) (1.430.024)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 95.945.000 3.717.217 44.575.570 (20.750.000) 38.761.883 - 162.249.670 6.215.337 168.465.007
Realização do valor justo do imobilizado depreciação e estimativa de perdas patrimoniais - - - - (3.047.833) 3.047.833 - - -
Prejuízo líquido do exercício - - - - - (9.668.826) (9.668.826) 655.420 (9.013.406)
Absorção do Prejuízo do exercício - - (6.620.993) - - 6.620.993 - - -
Efeitos de acionistas não controladores sobre entidades consolidadas - - - - - - - (409.136) (409.136)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 95.945.000 3.717.217 37.954.577 (20.750.000) 35.714.050 - 152.580.844 6.461.621 159.042.465

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais)

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Prejuízo líquido do exercício (9.668.826) (20.081.884) (9.013.405) (18.390.670)
Realização do valor justo do imobilizado,
 depreciação líquida dos tributos 3.144.601 5.157.809 3.144.601 5.157.809
Estimativa de perdas patrimoniais, líquido de tributos (96.768) (225.172) (96.768) (225.172)
Total dos resultados abrangentes (6.620.993) (15.149.247) (5.965.572) (13.458.033)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais)

A Diretoria
Melquisedec Cardoso do Nascimento - CRC 1SP217266/O-8

“As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da Companhia.”

4 BIO Medicamentos S.A.
CNPJ/MF n° 07.015.691/0001-46 - NIRE 35.300.480.953
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 26/05/2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26/05/2021, às 10h00, na sede social da 4 Bio Medicamentos S.A. (“Compa-
nhia”), São Paulo/SP, na Rua Pedroso Alvarenga, n° 58, conjuntos 1, 2, 21, 22 e 42, CEP 04531-000, Chácara Itaim. 2. 
Convocação: Dispensadas as formalidades de publicação do edital de convocação, nos termos do § 4° do Artigo 124 
da Lei n° 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, tendo-se constatado também, 
que nela estiveram presentes representantes do Conselho de Administração da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Sr. 
Marcílio D’Amico Pousada; Secretário: Andre Hidemi Kina. 5. Ordem do Dia: (i) aceitar o pedido de renúncia dos Srs. 
Jairo Eduardo Loureiro e Osias Santana de Brito como membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) 
aceitar o pedido de renúncia do Sr. Marcílio D’Amico Pousada como membro e Presidente do Conselho de Administra-
ção da Companhia; e (iii) eleger o novo Presidente e novos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. 
Deliberações: Instalada a assembleia e abertos os trabalhos, os presentes examinaram os itens constantes da Ordem 
do Dia e por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram por: 6.1. A lavratura da ata desta Assembleia Geral Extraordi-
nária dar-se-á em forma de sumário, conforme faculta o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, restando autorizada sua 
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 
6.2. Aceitar o pedido de renúncia dos Srs. Jairo Eduardo Loureiro e Osias Santana de Brito como membros do Conselho 
de Administração da Companhia. 6.3. Aceitar o pedido de renúncia do Sr. Marcílio D’Amico Pousada como membro e 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 6.4. Eleger os membros para compor do Conselho de Admi-
nistração da Companhia: Eugênio De Zagottis, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 15.864.636-8 
SSP/SP, CPF/ME nº 186.783.418-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida 
Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900, como Presidente do Conselho de Administração. Marcello De 
Zagottis, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG n° 28.269.586-1 SSP/SP, CPF/ME n° 270.229.108-20, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, 
CEP 05339-900, como membro do Conselho de Administração. Renato Cepollina Raduan, brasileiro, casado, enge-
nheiro, RG n° 19.669.509-0 SSP/SP, CPF/ME n° 213.837.378-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, 
com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900, como membro do Conselho de Adminis-
tração. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, declaram sob as penas da lei, no âmbito dos respectivos 
Termos de Posse, os quais se encontram anexos à presente ata na forma do Anexo II e lavradas no Livro de Atas de 
Reuniões do Conselho de Administração, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A. para 
suas investiduras como membros do Conselho de Administração da Companhia. 6.5. Em razão das deliberações acima, 
o Conselho de Administração da Companhia com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 2022, passa a ser composto pelos membros abaixo: Eugênio De Zagottis, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, RG nº 15.864.636-8 SSP/SP, CPF/ME nº 186.783.418-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/
SP, com escritório na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900, como Presidente do Conselho 
de Administração. Marcello De Zagottis, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG n° 28.269.586-1 SSP/SP, 
CPF/ME n° 270.229.108-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida Corifeu de 
Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900, como membro do Conselho de Administração. Renato Cepollina Radu-
an, brasileiro, casado, engenheiro, RG n° 19.669.509-0 SSP/SP, CPF/ME n° 213.837.378-94, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900, como membro 
do Conselho de Administração. André Hidemi Kina, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 
RG nº 21.544.522 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 162.676.958-32, residente e domiciliado na cidade de São 
Paulo/SP, com escritório na Rua Suzano, 55 apt. 100, A, Jardim Paulista, CEP 01435-030, como membro do Conselho 
de Administração. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a 
presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. 8. Assinaturas: Mesa: Marcílio 
D’Amico Pousada - Presidente; Sr. Andre Hidemi Kina - Secretário. Acionistas: Raia Drogasil S.A. e Fundo de Investi-
mento em Participações Kona - Multiestratégia. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio, sendo autorizado 
o seu arquivamento no Registro do Comércio. São Paulo, 26/04/2021. Mesa: Marcílio D’Amico Pousada - Presidente, 
Andre Hidemi Kina - Secretário. JUCESP nº 306.116/21-2 em 25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BNI COPENHAGUE DESENVOLVIMENTO IMOBI-
LIÁRIO LTDA. CNPJ/MF: 15.409.755/0001-11 - NIRE: 
35226264156 - Extrato da Ata de Reunião de Sócios 
em 21/06/2021 - Às 13h do dia 21/06/2021, na sede da 
sociedade, em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada.  
Presença: Totalidade.  do capital social, abaixo assina-
dos, quais sejam: Bni Empreendimentos e Participa-
ções S.A. (“BNI”), CNPJ 08.113.807/0001-42, neste 
ato representada por seu Diretor, Carlos Alberto Bueno 
Netto, RG 29.418.034-5, CPF 293.661.498-80, e seu pro-
curador Luciano Sérgio Amaral Alves, RG 2.738.750-SSP/
BA, CPF 297.352.545-49; e Benx Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., CNPJ 10.308.689/0001-70, com seu 
contrato social registrado na JUCESP 35.222.635.109, 
neste ato representada por seus Administradores Carlos 
Alberto Bueno Netto e Luciano Sérgio Amaral Alves, aci-
ma mencionados. Deliberações Tomadas por unani-
midade: (i) redução do capital social da Sociedade, de 
R$ 10.951.392,00 para R$ 1.000,00, com uma redução 
efetiva de R$ 10.950.392,00 quotas. (ii) Aprovar o paga-
mento do reembolso das quotas à sócia BNI, em dinheiro, 
no valor de R$10.716.392,00. (iii) Aprovar o pagamento 
do reembolso das quotas à sócia BENX, em dinheiro, no 
valor de R$234.000,00. Encerramento: Nada mais. 

Dierberger Oleos Essenciais S/A
CNPJ nº 61.142.089/0001-15 - NIRE 3530001284-4
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os senhores acionistas desta Companhia, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
12/07/2021, às 10h00, na Av. Industrial Dr. José Erineu Ortigosa, 827, 
sala A, Barra Bonita/SP, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos 
da Ordem do Dia: a) Eleição da Diretoria; b) Outros assuntos de inte-
resse da sociedade, pertinentes à matéria. Barra Bonita, 02/07/2021. 
João Andreas Dierberger - Diretor Presidente

Dierberger Agrícola S.A.
CNPJ nº 51.462.349/0001-86 - NIRE  3530006269-8
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os senhores acionistas desta Companhia, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
12/07/2021, às 11h00, na Av. Industrial Dr. José Erineu Ortigosa, 827, 
sala A, Barra Bonita/SP, a fi m de deliberar sobre os seguintes assun-
tos da Ordem do Dia: a) Eleição da Diretoria; b) Outros assuntos de 
interesse da sociedade, pertinentes à matéria. Limeira, 02/07/2021. 
João Andreas Dierberger - Diretor Vice- Presidente
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Ligue:
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3258-0273

Krasis Participações S.A.
CNPJ/MF nº 11.425.560/0001-04 - NIRE 35.300.435.443

Ata de Assembleia Geral Ordinária 
Data: 24 de maio de 2021, às 11:00 horas. Local: Sede social no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Joaquim Floriano, nº 1120, 4º andar, sala 42-A, Itaim Bibi, CEP 04534-004. Convocação: Em razão da presença dos acionistas

-
ção dos anúncios e o cumprimento dos prazos estabelecidos no artigo 133 da Lei 6.404/76, tudo em conformidade com o que

Presença: Acionistas representando a totalidade do
Mesa: Foi aclamado para presidir os

trabalhos o Sr. Sérgio Macedo Facchini
Danilo Luiz

Iasi Moura

constituída a mesa. Ordem do Dia: a) 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e b)
Deliberações Tomadas:

(a) 

b)

de 2020. Encerramento: Sem mais, o Sr. Presidente procedeu à leitura da presente ata aos acionistas, que a aprovaram por
unanimidade, sem restrições. A seguir, a Assembleia autorizou a Diretoria, em conjunto ou separadamente, a realizar todos os
atos complementares do registro e publicidade da presente ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as

-
tindo-os integralmente na contabilidade e livros da Companhia. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida em voz alta e, tendo sido aprovada,
foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 24 de maio de 2021. Mesa: Presidente: Sérgio Macedo Facchini, Se-
cretário:  Danilo Luiz Iasi Moura. Acionistas: VALHALA Participações S.A. - (representada pelo Diretor Presidente Sérgio
Macedo Facchini), RIMAFA Participações S.A. - (representada pelo Diretor Presidente Ricardo Macedo Facchini), BVIANNA
Participações S.A. - (representada pelo Diretor Presidente Gerson Aguiar de Britto Vianna), AV2M Participações S.A. - (repre-
sentada pelo Diretor Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura), Visto do advogado: Carlos Eduardo Vieira Montenegro -  OAB/
SP n.º 209.701. JUCESP nº 298.593/21-0 em 24/06/2021.

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SISTEMAS DE TELEVISÃO POR 
ASSINATURA E SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES – SINCAB 
CNPJ: 00.146.036/0001-88 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O presidente do SINCAB, no uso de suas atribuições legais, convoca os associados no gozo de seus 
direitos estatutários, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 08 de julho 
de 2021, às 09:00 horas, em primeira convocação, com o quórum legal e às 09:30 horas, em segunda 
e última convocação, com qualquer número de presentes, na Rua Genebra, nº 264, 4º andar, Cj. 46, 
Bela Vista, CEP 01.316-010, em São Paulo-SP, com a seguinte ordem do dia: 1) apreciar e deliberar 
sobre a prestação de contas da diretoria do exercício de 2020; 2) autorizar a previsão orçamentária 
para o exercício de 2022 e 3) apreciar e deliberar sobre o relatório da diretoria do exercício de 2020. 
A peça contábil estará acompanhada de parecer do Conselho Fiscal.

São Paulo (SP), 02 de julho de 2021. Francisco Canindé Pegado do Nascimento - Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1077850-80.2018.8.26.0100 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Mai-
ello Ribeiro Prado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VITÓRIA RODRIGUES YOTSUYA, Brasileira, 
CPF 325.213.308-33, com endereço à Rua Barrania, 678, Jardim Oriental, CEP 04348-140, São Paulo - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, com o seguinte objeto: 
Ação monitória referente a contrato de adesão de produtos e serviços referente a linha de crédito, no valor 
de R$ 210.532,28. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o de-
curso do prazo do presente edital,apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considera-
do revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2021. 
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Para você que sofre de insônia, en-
xaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qua-
lidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de
produtos que promovem bem-es-
tar para pessoas que buscam
longevidade, nós temos uma solu-
ção para lhe oferecer.(11) 99653-7522

IPC-S recua em cinco das
sete capitais pesquisadas

pela FGV
A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Se-

manal (IPC-S) recuou em cinco das sete capitais pesquisadas
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), na passagem de maio para
junho. A maior queda foi observada em Porto Alegre (-0,66 ponto
percentual, ao passar de 1,09% em maio para 0,43%).

Outros locais com queda na taxa foram: Salvador (-0,50 ponto
percentual, ao passar de 1,20% para 0,70%), Belo Horizonte (-
0,09 ponto percentual, ao passar de 0,56% para 0,47%), Recife (-
0,09 ponto percentual, ao passar de 0,76% para 0,67%) e São
Paulo (-0,04 ponto percentual, ao passar de 0,78% para 0,74%).

Por outro lado, duas cidades registraram alta da taxa: Brasília
(0,25 ponto percentual, ao passar de 0,54% para 0,79%) e Rio de
Janeiro (0,11 ponto percentual, de 0,56% para 0,67%). (Agência
Brasil)



 3 a 9 de julho de 2021Edição: 532

Importados

Novo Peugeot 3008 chega inovando
O novo e instigante design do Peugeot

3008 anuncia os códigos de uma nova era de
modernidade, com elegância pronunciada,
dianteira redesenhada, lanternas traseiras Full
LED, novas cores de carroceria e uma op-
ção exclusiva para a versão GT Pack, o “Bla-
ck Pack”.

Dotado de tecnologias inteligentes, o
Novo Peugeot 3008 oferece ajuda à condu-
ção de última geração, bem como o novo i-
Cockpit 2.0 equipado com um novo painel de
instrumentos com visualização de alta quali-
dade e uma nova tela sensível ao toque de 10
polegadas de alta definição para a GT Pack
e de 8" para a versão Griffe.

Completando essa experiência renovada,
o modelo conta com uma nova estrutura co-
mercial, apresentado em duas versões topo
de gama. A primeira delas batizada de GT
Pack composta de equipamentos complemen-
tares, batizados de “pack” com visual mais
esportivo e arrojado, e a versão Griffe, super
completa e sofisticada.

Sempre na vanguarda do design, o Novo
Peugeot 3008 apresenta uma nova dianteira
com estilo diferenciado e único, inspirado nos
códigos de uma nova era de modernidade,
trazendo requinte e dinamismo.

Uma nova grade Frameless, sem moldu-
ra, consolida o estilo cada vez mais suntuoso,
ao mesmo tempo em que mantém a fluidez
das linhas. Em um novo efeito de design, suas
aletas se prolongam sob os faróis, realizando
a fusão de todos os elementos. Finalmente, o
emblema do modelo agora está orgulhosa-
mente posicionado à frente do capô.

Para acentuar a esportividade, aberturas
laterais em preto brilhante e uma placa de
proteção inferior integram o para-choque a
partir do primeiro nível de acabamento. No
GT Pack, uma grade específica evidencia a
subida de gama estilística das versões.

Os faróis dianteiros também foram re-
desenhados para acentuar a agressividade e
romper ainda mais com os códigos em vigor.
Eles contam com tecnologia LED nos dois
níveis de acabamento, com um prolongamento
de DRL na forma de presa, e com a extremi-
dade cromada.

No nível de acabamento GT Pack, os fa-
róis Full LED promovem uma pegada high-
tech e diferenciada, graças à extensão da as-
sinatura luminosa e à função de iluminação
em curvas (EVS) que otimiza a visibilidade
até 90 km/h. Os faróis de neblina foram subs-
tituídos pela função “Foggy Mode” integrada
aos faróis Full LED, que acende os faróis de
luz baixa com intensidade reduzida quando as

luzes de neblina traseiras são acionadas.
Na traseira, as novas lanternas adotam a

tecnologia Full LED (inclusive para a luz de
ré), exibindo garras 3D que tornam a assina-
tura luminosa mais incisiva. As setas de dire-
ção são do tipo “scrolling”, enquanto as lan-
ternas são recobertas com acabamento em
black piano, que se estende por toda a largu-
ra da tampa do porta-malas de ambos os la-
dos do veículo, aumentando visualmente a
largura da traseira. Além disso, os emblemas
GT (nos para-lamas dianteiros e na tampa do
porta-malas) foram modernizados.

O Novo Peugeot 3008 será oferecido nas
cores: Azul Vertigo e Vermelho Ultimate, na
versão GT Pack; e Branco Nacré, Cinza Ar-
tanse, Cinza Platinium e Preto Perla Nera,
na versão Griffe.

Novo I-Cockpit 2.0
O sucesso do Novo Peugeot 3008 tam-

bém se deve ao seu interior espetacular. O i-
Cockpit 2.0 evolui e fica mais moderno e so-
fisticado: O cluster digital de 12,3 polegadas,
configurável e personalizável, ganha um blo-
co de mostradores digitais com tecnologia
“Normally Black”, acabamento de alta quali-
dade e leitura aprimorada com contrastes
superiores; a nova central multimídia com tela
tátil de 10" e alta definição, é acompanhada
por sete elegantes teclas “toggles switches”,
que permitem acesso direto e permanente às
principais funções de conforto: rádio, ar-con-
dicionado, navegação 3D conectada com
comando de voz, configurações do veículo,
aplicativos móveis e pisca-alerta.

Todas as configurações vêm equipadas
de fábrica com o seletor de modos de condu-
ção que permite escolher entre os modos
Normal, Sport e Eco.

Destacando a modernização do i-Cock-
pit, novos estofados e acabamentos vêm
marcar a subida de gama, contribuindo
para a percepção de qualidade e a atrati-
vidade do habitáculo: Novo revestimento
de couro Alcantara Preto Mistral no GT
Pack; novo revestimento de couro preto
com pespontos Tramontane na versão Gri-
ffe; novo retrovisor interno “Frameless”
na versão GT Pack.

A bordo do Novo Peugeot 3008, o siste-
ma Driver Assist Plus - que se traduz em
“auxílios à condução” - evoluiu e passa a ser
de última geração, complementando a oferta
de tecnologias embarcadas: Piloto automáti-
co adaptativo e inteligente Stop & Go, que
acrescenta a reaceleração automática do ve-
ículo no caso de paradas inferiores a 3 se-
gundos. Caso contrário, a função pode ser

reativada com um simples toque no pedal do
acelerador ou na extremidade do comando
sob o volante. Essa função é disponível no
pack Drive Assist Plus; correção e alerta de
permanência em faixa (associado ao ACC
Stop & Go), no qual o sistema orienta o con-
dutor a permanecer na faixa e o orienta a
manter as mãos no volante. Equipamento dis-
ponível no pack Drive Assist Plus; Active
Safety Brake ou frenagem automática de
emergência, que opera a partir de 5 a 140
km/h, detectando carros e pedestres, com
alerta de risco de colisão; leitor de novas si-
nalizações de velocidade com reconhecimento
ampliado das placas (pare, contramão, ultra-
passagem proibida, etc.).

Além disso tudo, o Novo 3008 oferece,
ainda, uma gama completa de equipamentos
de ajuda à condução e de conforto: Visiopa-
rk 1 com câmera traseira em 180°; Visio-
park 2 com câmeras dianteira e traseira em
360°; Park Assist, assistência ativa ao es-
tacionamento em vagas paralelas ou trans-
versais; alerta de atenção do condutor, para
monitorar a vigilância do condutor em tra-
jetos longos e a velocidades superiores a
65 km/h, por meio da análise da trajetória
em relação às marcações de solo; assis-
tência de farol alto, com comutação auto-
mática de faróis altos/baixos; sistema ati-
vo de vigilância de ponto cego (com corre-
ção de trajetória). Função disponível entre
12 e 140 km/h; tampa do porta-malas com

acionamento automático (mãos livres); teto
solar panorâmico; bancos massageadores
multipontos na versão GT Pack; rreio de esta-
cionamento elétrico.

Imprescindíveis no dia a dia, os smartpho-
nes também se integram perfeitamente ao
Novo 3008. As informações são exibidas na
central multimídia graças à compatibilidade
com o sistema MirrorScreen que inclui os
protocolos de conexão Apple CarPlay e An-
droid Auto. Para a recarga de seus apare-
lhos, na parte dianteira do console central há
a tecnologia de recarga sem fio, por indução,
além da entrada USB. Na parte traseira, duas
novas portas USB complementam as possi-
bilidades de recarga.

Para o conforto sonoro dos ocupantes, o
Novo Peugeot 3008 pode ser equipado com
o sofisticado sistema Hifi premium de 515
Watts da FOCAL, marca francesa de áudio
de alta-fidelidade. As grades dos alto-falan-
tes (tweeters e saída central) ganham um
novo acabamento na tonalidade Bronze Be-
lém.

Motor 1.6 THP
O motor 1.6 THP de 165 cv continua fa-

zendo sucesso no novo Peugeot 3008. Seu
torque de 24,5 kgfm surge a apenas 1.400
rpm que, aliado à transmissão automática de
seis velocidades, imprime uma condução rá-
pida. Trata-se de uma das mais altas tecno-
logias aplicadas em motores a combustão,
com pressão de turbo controlada eletronica-

mente, torque em alta faixa de rotação e con-
sumo contido, graças ao vasto uso da eletrô-
nica e da modernidade do projeto que garan-
te baixo atrito interno das peças móveis.

Para dar o suporte devido ao 1.6 THP, o
câmbio automático de seis marchas traz ain-
da o modo manual, possibilitando que as tro-
cas de marchas possam ser feitas pelo moto-
rista através das aletas (paddle shifters). Com
escalonamento preciso e trocas bem progra-
madas, graças à tecnologia a tecnologia “Qui-
ckshift” (mudanças de marcha mais rápidas
e excelente fluidez) –, o câmbio do NOVO
PEUGEOT 3008 está totalmente preparado
para o trânsito das cidades brasileiras.

Com três modos de condução, Normal,
Eco e Esportivo, o novo 3008 consegue tran-
sitar entre a esportividade, economia e con-
forto. O balanço entre boa potência, torque e
carroceria moderna resulta em ótimos núme-
ros de consumo e diversão para todos a bor-
do. Isso possibilita à transmissão automática
proporcionar ainda mais prazer de dirigir, ajus-
tando as rotações das trocas de marchas de
acordo com o modo de condução adotado
pelo motorista.

Plataforma de compras CART
O novo Peugeot 3008 também dará aces-

so à plataforma de compras Cart, que a Ste-
llantis vai estrear em breve, no início do pró-
ximo semestre. Por meio de um aplicativo
compatível com a central multimídia do carro
e com uma solução de pagamento segura e
integrada, será possível usufruir de produtos
e serviços de várias marcas, sem sair do ca-
minho.

Um dos exemplos de parceria do Cart
é com a ConectCar, pela qual os usuários
terão uma experiência mais interativa ao
passar por pedágios e estacionamentos.
O aplicativo permitirá solicitar uma eti-
queta (tag) para receber em casa ou qual-
quer outro endereço. Com ela, o cliente po-
derá ativar o serviço e habilitar o pagamento
automático.

Além de condições especiais e da con-
veniência de não precisar parar na cancela
para pegar o bilhete e passar pelo guichê para
efetuar o pagamento, o usuário vai acompa-
nhar as notificações de pagamentos, as tran-
sações recentes e realizar a busca por esta-
belecimentos credenciados mais próximos
pela central multimídia do novo 3008.

E a Stellantis vai convidar os 50 primei-
ros compradores do novo Peugeot 3008 a
experimentar em primeira mão as funcionali-
dades do Cart e contribuir com a cocriação
do produto.

A mais recente geração dos Volvo FH,
FM e FMX chega ao país poucos meses após
ser lançada na Europa. Ainda mais inovado-
res, os veículos trazem de série um inédito
pacote de dispositivos de segurança, novo pa-
inel com avançada plataforma digital e apri-
moramentos de aerodinâmica e conectividade
que garantem um consumo de combustível até
5% menor. O FM e o FMX têm cabines total-
mente novas.

Os novos Volvo vêm com uma nova versão
do I-See, sistema que utiliza a conectividade do
caminhão para identificar antecipadamente a to-
pografia da estrada e escolher as melhores mar-
chas, sempre de forma automática. Nos novos
caminhões o I-See já vem pré-mapeado de fá-
brica, melhorando o desempenho e poupando
combustível desde a primeira viagem.

Outro avanço vem da própria transmis-
são eletrônica I-Shift, que está ainda mais in-
teligente, com até cinco modos de condução,
dependendo do modelo. Conjugado com as
melhorias aerodinâmicas nas cabines, o apri-
moramento destes recursos de tecnologia e
conectividade deixa os caminhões até 5% mais
econômicos do que a geração anterior.

Todos os veículos ganharam um painel digi-
tal de 12 polegadas, totalmente digital, com vári-
as possibilidades de telas configuráveis para a
conveniência do motorista. Tudo se ajusta ao
modo de direção, mostrando na tela central in-
formações necessárias para as diferentes ope-

Motos

Truck

Novo pesado Volvo FH chega ao Brasil
rações. As inovações garantem mais facilidade
no dia a dia, como a inspeção automática de pré-
viagem, que verifica inúmeros itens, como des-
gaste de freios e nível do fluído de arrefecimen-
to. O condutor pode colocar o display do GPS no
centro do campo visual e também visualizar o
peso por eixo do cavalo mecânico e da carreta,
entre inúmeras outras opções.

Outra inovação é a central multimidia de
9 polegadas de tela sensível ao toque. Com
visualização fácil, traz tudo ao alcance da mão
e visão do condutor, desde o rádio, espelha-
mento do celular e toda a parte de comunica-
ção do veículo, até aplicativos, telemetria e
muitas outras configurações importantes.

O foco em segurança está ainda maior na
nova geração de caminhões pesados Volvo.
Um dos aprimoramentos é o Piloto Automáti-
co de Descida, tecnologia inédita que permite
manter a velocidade programada em descidas
de serra ou declives mais longos. O sistema
conjuga vários dispositivos, como o consagra-
do VEB; o potente freio motor Volvo; a trans-
missão eletrônica I-Shift; e até mesmo os frei-
os de serviço do caminhão, acionados de for-
ma automática para não exceder a velocidade
máxima estabelecida.

No Volvo FH, há agora a opção de faróis
de LED, com sistema antiofuscamento. O dis-
positivo se adapta automática e gradativamen-
te ao tráfego de veículos, desligando e acen-
dendo os segmentos de LED, independente da

ação do motorista, aumentando a segurança de
todos os usuários da via, além de garantir a vi-
são máxima ao motorista Volvo.

Agora, a nova linha de caminhões traz de
série o pacote de Segurança Freios Eletrôni-
cos EBS. Estes equipamentos garantem uma
reação mais rápida dos freios e distribuem a
força de frenagem entre os eixos e o conjunto
do caminhão como um todo. Eles ainda per-
mitem desgaste menor e mais uniforme de lo-
nas ou pastilhas. Com este pacote, os cami-
nhões possuem sempre freios com acionamen-
to eletrônicos EBS para freios a tambor e dis-
co; Controle de Tração; Freios ABS; Auxílio
de Partida em Rampa; Luz de Freio de Emer-
gência e Freio de Estacionamento com ativa-
ção/desativação automática.

A nova linha pode receber até oito câme-
ras auxiliares para melhor visibilidade. Uma
delas, chamada de câmera de ponto cego, vem
instalada na parte inferior do retrovisor direito,
garantindo visão em um dos principais pontos
cegos do veículo, proporcionando visibilidade
de 76m² desta área. Todas as câmeras podem
ter sua imagem projetada na tela da central
multimídia.

Novidades nas cabines
Os novos Volvo chegam com muitas mu-

danças externas e internas nas cabines. O FH
ganhou novo conjunto ótico e nova grade fron-
tal, revigorando o design moderno do modelo.
Houve melhorias na aerodinâmica, com cantos

mais arredondados, menores frestas entre com-
ponentes e o pisca deslocado para a porta.

Internamente a ergonomia foi aprimora-
da, com um novo colchão de espuma de alta
densidade. Novas entradas USB, maior facili-
dade para limpeza da cabine e novos tecidos
de banco são outras novidades. Outra mudan-
ça é a nova alavanca da caixa I-Shift, mais
ergonômica, que permite melhor movimenta-
ção do motorista.

Já os novos Volvo FM e FMX têm uma
nova cabine. Inspiradas na nova geração do
FH, as cabines ficaram maiores, com muito
mais espaço e conforto para o motorista. Além
disso, a maior área envidraçada proporciona
visibilidade externa 10% maior ao motorista,
com mais segurança.

Para aproveitar os amplos benefícios de
conectividade dos novos caminhões a Volvo
criou um ecossistema digital completo que dá
acesso fácil e amigável a uma coleção inédita
de dados dos veículos. O Volvo Connect me-
lhora a performance geral dos transportado-
res com uma refinada gestão da frota, novas
funções que aumentam a segurança das ope-
rações e ferramentas de ponta para a econo-
mia no consumo de combustível, principal custo
da operação. O gestor de frota acessa os da-
dos no computador da empresa ou em seu
celular. Para compartilhar as informações com
outras plataformas, o Volvo Connect se inte-
gra facilmente ao sistema utilizado pelos cli-

entes, de um jeito simples e rápido. A nova
plataforma substitui o Dynafleet e continua
100% integrada à arquitetura digital dos cami-
nhões Volvo, sem adaptações.

Outro benefício da ampla conectividade é
o novo Plano de Manutenção Ouro Flex. Os
transportadores continuam contando com o
Plano Ouro, o mais completo do mercado. E
agora, com esta nova modalidade de pagamen-
to, só pagarão pelo que usarem, de acordo com
a quilometragem efetivamente percorrida. Esta
flexibilidade só é possível porque, com a co-
nectividade, existe um monitoramento detalha-
do e em tempo real de cada veículo. Refor-
çando a ampla oferta de planos de manuten-
ção da Volvo, o Plano Ouro Flex é ideal para
operações que têm muita sazonalidade ou com
picos de utilização.

A Volvo Financial Services terá opções
exclusivas de financiamento, consórcio e segu-
ros no lançamento dos novos caminhões Volvo.
No financiamento, quem adquirir um dos novos
veículos ainda este ano terá prazo de até 72
meses para pagar, carência de até seis meses e
financiamento de até 100% do valor do bem. O
Consórcio Volvo terá um grupo especial de lan-
çamento da nova linha com 500 participantes,
além de uma promoção exclusiva. Além do fi-
nanciamento do seguro do casco e de vida, a
corretora Volvo desenvolveu um seguro pluria-
nual, com diversas coberturas sob medida para
cada transportador.

Honda XRE 300 2022com novas cores e grafismos
A Honda XRE 300 tem a fórmula de su-

cesso totalmente preservada - uma trail aven-
tureira, fácil de usar e capaz de atender a
diferentes demandas - como ao design cheio
de personalidade, constantemente renovado,
mas que nunca perdeu sua identidade origi-
nal.

Para 2022 continuarão sendo três as op-
ções de cor/grafismo para o modelo: XRE
300 ABS, XRE 300 Adventure e XRE 300
Rally, cujas especificações técnicas são idên-
ticas entre si, e inalteradas em relação à ver-
são anterior.

O motor monocilíndrico DOHC de 291,6
cm3 arrefecido a ar, alimentado por injeção
eletrônica PGM-FI, é dotado de partida elétri-
ca e conta com a tecnologia FlexOne. Abas-
tecido apenas com etanol, a potência máxima
alcança um pico de 25,6 cv (25,4 cv com ga-
solina) a 7.500 rpm. O torque máximo com
etanol é de 2,80 kgf.m (2,76 kgf.m com gaso-
lina) a 6.000 rpm. O câmbio tem cinco mar-
chas e a embreagem é multidisco em banho
de óleo, com acionamento mecânico.

Na parte ciclística, o chassi tubular de

aço de arquitetura tipo berço semi-duplo en-
volve o motor em sua porção inferior, ofere-
cendo rigidez e resistência à usos extremos,
coerentes com a proposta aventureira do
modelo. A suspensão dianteira tipo telescópi-
co tem tubos de 41 mm de diâmetro e 245
mm de curso. A roda aro 21" em alumínio e
usa pneu medida 90/90. A suspensão traseira
tem balança de alumínio ligada ao sistema
Pro-Link, cujo elemento mola-amortecedor
permite regulagem na carga da mola. O cur-
so é de 225 mm e a roda, aro 18", usa pneu
medida 120/80.

A frenagem conta com sistema ABS (An-
tilock Brake System) de dois canais, um di-
ferencial em relação ao segmento e concor-
rência, que age no disco dianteiro (256 mm
de diâmetro) através de um cáliper de pistão
duplo de comando hidráulico e no disco tra-
seiro (220 mm de diâmetro) o cáliper é de
pistão simples, também com comando hidrá-
ulico.

O design da Honda XRE 300 2022 per-
manece fiel à marcante remodelação estéti-
ca que dois anos atrás introduziu significati-

vas atualizações, sem, contudo, desvirtuar o
caráter marcante do modelo, no qual a ca-
racterística carenagem frontal com elemen-
to sobre o para lama foi preservada. A ilumi-
nação full-LED e o painel tipo Blackout, com
informações de fácil e rápida visualização,
completam um conjunto estético harmonio-
so, onde formas agressivas e angulosas de-
terminam uma aparência de efetiva robus-
tez, necessária à uma verdadeira aventureira
como a Honda XRE 300.

As opções de cores para a XRE 300
2022, com grafismos inéditos, são as se-
guintes:
Honda XRE 300 ABS: Cinza metálico
Honda XRE 300 Adventure: Cinza fosco
Honda XRE 300 Rally: Vermelho

Os preços públicos sugeridos são R$
20.390,00 (XRE 300 ABS) e R$ 20.890,00
(XRE 300 Adventure/XRE 300 Rally), com
base no Distrito Federal e não inclusas as
despesas de frete e seguro. A Honda XRE
300 tem 3 anos de garantia sem limite de
quilometragem além de 7 trocas de óleo gra-
tuitas.


