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Inflação fica em 0,53% em junho,
puxada pela alta da energia elétrica
A inflação desacelerou para
0,53% em junho, depois de
chegar a 0,83% em maio. Esse
é o maior resultado para o mês
desde junho de 2018, quando
ficou em 1,26%. Com esse resultado, o indicador acumula
alta de 3,77% no ano e 8,35%
nos últimos 12 meses.
Os dados são do Índice
Nacional de Preços ao ConsumidorAmplo (IPCA), divulgado na quinta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O IPCA é
usado como referência para a
inflação oficial do país e utiliza

SP firma parceria para oferecer R$ 25 mi em
crédito a micro e pequenos empreendedores
Página 2

IBGE prevê safra recorde de
258,5 milhões de toneladas em 2021
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Quatro pessoas supostamente envolvidas no assassinato do presidente haitiano, Jovenel Moise, foram mortas
pela polícia e mais duas foram
detidas na quarta-feira, anunciou o diretor-geral da polícia,
Léon Charles.
A operação também libertou três agentes da polícia que tinham sido sequestrados pelos possíveis assassinos.
“Quatro suspeitos foram
mortos, dois foram detidos e
estão sob o nosso controle
Três policiais que tinham sido
feitos reféns foram libertados”, afirmou Charles.
Segundo o secretário da
Comunicação, Frantz Exantus,
eles foram detidos pela polícia após intenso tiroteio em
Pelerin, onde fica a residência
de Moise.
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Saúde e Educação elaboram
protocolo de retorno
seguro às aulas

Bolsonaro diz que Mercosul
precisa se abrir
O presidente Jair Bolsonaro
disse, na quinta-feira (8), ao assumir a presidência pro tempore
do Mercosul, que o Brasil atuará
pela abertura e integração do bloco “nas cadeias regionais e internacionais”, de forma a manter os
“valores originais do bloco”.
Foto/Reprodução/Ministério da Saúde

Suspeitos de
assassinato
do presidente
do Haiti são
mortos a tiros

Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Educação,
Milton Ribeiro, defenderam na
quinta-feira (8) o retorno dos
estudantes às salas de aula. Os
dois anunciaram a preparação de

um protocolo de retorno e fizeram, de forma conjunta, um
“apelo” a gestores municipais e
estaduais para que comecem de
imediato a preparação para essa
retomada.

como base os custos das famílias com renda mensal de até
40 salários mínimos.
Segundo o levantamento, a
variação acumulada em 12
meses é a maior desde setembro de 2016 (8,48%). Em junho de 2020, a taxa da inflação foi de 0,26%.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito
tiveram alta em junho. O maior
impacto (0,17 ponto percentual
- p.p) foi do grupo habitação
(1,10%), principalmente, por
causa da energia elétrica
(1,95%).
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Segundo o ministro da Saúde, 80% dos professores do ensino básico já receberam a primeira dose da vacina, o que possibilitaria, a partir de agosto, um
retorno seguro às aulas. Página 4

O encontro, feito por videoconferência durante a 58ª
Cúpula de Chefes de Estado do
Mercosul e Estados Associados, marca o encerramento da
presidência de turno da Argentina e o início da presidência
do Brasil.
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Com deságio de 8%,
consórcio Via Brasil vence
leilão da BR-163/230
Página 3

Theatro São Pedro tem
programação intensa e
diversificada no mês de julho
Página 2
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Comercial
Compra: 5,25
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5,25

EURO
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Compra: 6,22
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6,22

Esporte

A pandemia do coronavírus
trouxe desafios desde o início
do ano passado para todos,
especialmente na área de
eventos. A própria 22ª edição
da Copa Brasil de Kart acabou
sendo cancelada em 2020 para
ser realizada agora entre os
dias 21 e 30 de julho, no kartódromo Luigi Borghesi, em
Londrina (PR).
Todos imaginavam que teríamos uma situação melhor,
mas infelizmente o país ainda vive uma fase muito difícil no combate ao coronavírus. Desta forma, a disputa
da Copa Brasil em Londrina
não terá a presença do público e seguirá um rigoroso
protocolo de segurança sanitária, com restrição ao número de credenciados, testes em todos os presentes,
medição de temperatura na
entrada do kartódromo, uso

de máscara obrigatório, distanciamento social e dispenser
com álcool em gel em vários
pontos.
“Em virtude de tudo o que
estamos vivendo por conta da
pandemia, a Copa Brasil de Kart
seguirá rigorosos protocolos
de segurança sanitária, com
restrição ao número de pessoas no kartódromo e sem a presença do público. Todos os credenciados realizarão teste de
Covid-19 na entrada do kartódromo, será obrigatório o uso
de máscara e teremos vários
pontos com álcool em gel”,
destacou Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de
Automobilismo.
“Estes protocolos já foram
testados durante o Open, no final do mês passado, quando tivemos a presença de representantes da vigilância sanitária de
Londrina no kartódromo e que

Foto/ Bruno Gorski

Copa Brasil de Kart seguirá rigorosos protocolos
de segurança sanitária em Londrina

constataram a segurança para todos os envolvidos no evento”,
lembrou.
“Com certeza, não é o cenário ideal, já que gostaríamos de
ter várias pessoas aqui, fazermos
uma grande festa em Londrina,
mas estamos vivendo um momento ainda muito difícil e te-

mos de tomar todo o cuidado
necessário. Apesar disso, como
já foi no Open, esperamos uma
grande competição, com belas
disputas em todas as categorias”,
completou Gatti.
Mudança na programação
do 1º Grupo

Em virtude da fase da cidade
de Londrina, com relação à pandemia, também não poderão ser
realizados eventos aos domingos. Desta forma, a programação
do 1º grupo da Copa Brasil de
Kart – categorias Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduados, F4
SS / SSM, OK FIA e OK Júnior sofrerá alterações. Serão mantidos os números de treinos e corridas, mas as atividades acontecerão de 21 a 24 de julho, se estendo por mais tempo ao longo
dos dias.
A programação para a disputa do 2º grupo - Júnior Menor,
Júnior, Graduados, Sênior B +
Novatos (Sprinter), KZ, Sênior
A, SS/SSM e F4 Sênior - segue
mantida de 26 a 30 de julho.
Veja a nova programação:
https://cba.org.br/upload/downloads//587/programacaooficial-22-copa-brasil-de-kart2021-.pdf

Pista estará aberta até o dia
17 para treinos
A Comissão Nacional de
Kart (CNK) também divulgou
que a pista de Londrina estará
aberta para treinos até o dia 17.
Normalmente, por regulamento, a pista sede do evento é fechada dez dias antes da competição começar. No entanto,
como o kartódromo ficou fechado nos primeiros meses do
ano, em virtude da pandemia,
haverá essa exceção na edição
de 2021.
Mais de 170 pilotos já se
inscreveram para a Copa Brasil de Kart, que terá até o dia
14 de julho seu segundo lote
com desconto: 1.075,00 reais
(Mirim e Cadete) e 2.210,00
reais para as demais. A partir de
15 de julho, os valores sobem
para 1.125,00 reais (Mirim e
Cadete) e 2.430,00 reais (demais categorias).

Após vencer no México, Di Grassi
tenta outra vitória em Nova Iorque
A vitória na primeira prova da rodada dupla disputada
no México, há duas semanas,
reforçou o ânimo na equipe
Audi Sport Schaeffler e ampliou a disposição do brasileiro Lucas Di Grassi de tentar
repetir a façanha em Nova Iorque, no próximo final de semana (10 e 11/7), quando o

Campeonato Mundial de Fórmula E disputa mais duas corridas.
Di Grassi já venceu a prova em
2018 mas acredita que, como
nas demais etapas de 2021, fazer qualquer tipo de previsão é
tarefa das mais difíceis.
“Vamos disputar a 10ª e a 11ª etapas em Nova Iorque e praticamente
todo mundo no grid tem chance de

brigar pelos primeiros lugares no
campeonato. Só isso já diz muito
sobre a competitividade que temos
este ano”, registra Lucas, observando que após Nova Iorque a categoria
competirá em apenas mais dois lugares: Berlim e Londres.
“A vitória no México nos deu
mais confiança e Nova Iorque
sempre foi uma pista generosa

para nós. Eu venci em 2018 e, na
prova do dia seguinte, nós conquistamos o título de construtores. Acredito que podemos continuar essa boa história no final
de semana”, concluiu.
Transmissão ao vivo - As etapas do final de semana terão largada às 17h30 do sábado e 14h30
do domingo. As TVs Cultura e

SporTV transmitirão as provas ao
vivo. A liderança do campeonato
é do suíço Edoardo Mortara
(equipe Venturi), que soma 72

pontos. Lucas ocupa a 13ª posição, com 39. Ainda há um
máximo de 174 pontos em jogo
até o final da temporada.
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Feriado estadual e vacinas
impactam as viagens
Orçamento de 2022 é discutido
em audiência pública na região
de São José do Rio Preto
O Governo de São Paulo
faz na quarta-feira (14), a partir das 14h, audiência pública
eletrônica para os municípios
que compõem a Região Administrativa de São José do Rio
Preto. Na oportunidade, o cidadão tem a oportunidade de
contribuir sugerindo melhorias e investimentos no Orçamento do Estado para 2022.
Até agosto serão realizadas
18 audiências públicas nas regiões
Metropolitanas, Administrativas e
Aglomerados Urbanos visando o
Orçamento do Estado para 2022.
Os encontros ocorrem virtualmente e para participar é necessário se inscrever no formulário htt p s : / / f o r m s . g l e /
dg6MybYH2VM9y97H9 para ter
acesso ao link da audiência via Zoom.
As audiências são organizadas pelas Secretarias de Projetos,
Orçamento e Gestão e de Desenvolvimento Regional, atendendo
a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Trata-se de uma oportunidade para

a comunidade contribuir, de maneira efetiva, na construção de um
orçamento mais próximo do cidadão, que pode apontar áreas e
ações prioritárias para a região em
que ele vive.
Qualquer cidadão paulista
ou residente no estado pode
participar da audiência, com sugestões que visem o desenvolvimento social e econômico
sustentável de sua cidade, região e Estado. Para participar,
é necessário se inscrever acessando reportagem relativa à região de interesse no site
www.audienciasdoorcamento.sp.gov.br.
A realização deste trabalho
visa assegurar a participação popular e a transparência do processo de elaboração do Projeto da
LOA (Lei Orçamentária Anual) de
2022, possibilitando que o cidadão identifique quais ações são
consideradas mais relevantes para
o desenvolvimento socioeconômico do Estado de São Paulo e
de suas regiões.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Bancada cristã de vereadores católicos e protestantes comemoram que o prefeito Ricardo Nunes vetará ideologias de gênero na Educação
.
PREFEITURA (São Paulo)
57º dia no cargo: Ricardo Nunes (MDB) começa dar aula de
política. Ouvir, planejar e realizar acima de ideologias que faliram no Século 20
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputado Castello Branco (PSL), neto do Presidente (1964 1967) tá abominando o ataque do senador Aziz (CPI Covid) às
Forças Armadas
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) segue dando o maior
apoio ao vice-governador Rodrigo Garcia (ex-DEM) ser o candidato à sua cadeira
.
CONGRESSO (Brasil)
Senador Aziz (CPI Covid) ter dito que militares das Forças
Armadas no governo Bolsonaro são corruptos pode virar literalmente uma guerra
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Bolsonaro diz ter provas que Aécio ganhou de Dilma em 2014.
Diz que sem voto impresso (pra ser auditado) pode não rolar eleições 2022
.
PARTIDOS (Brasil)
Conforme antecipado, o Patriota (51) já tem Ovasco no exercício da presidência nacional. O ex-dono Barroso deixou de ser
uma “boa ideia”
.
HISTÓRIAS
9 de Julho segue sendo feriado no Estado de São Paulo, em
função dos mortos na Guerra Civil (1932), por uma nova Constituição brasileira
.
M Í D IA 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 uma referência das
liberdades possíveis. Twitter @CesarNetoReal - Email
cesar@cesarneto.com
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Levantamento do Centro de
Inteligência da Economia do
Turismo (CIET), da Secretaria
de Turismo e Viagens do Estado, mostra os resultados do
avanço da vacinação: depois de
um forte impacto negativo devido à covid-19, os empresários de destinos tradicionais,
como Olímpia, conhecida pelos resorts e parques aquáticos,
estão otimistas mesmo operando abaixo da capacidade
máxima. Sentem o aumento nas
reservas para o feriado de 9 de
Julho e no restante do período
tradicional de férias escolares.
Mais próxima da capital,

Serra Negra, onde os hotéis
funcionam com 50% da disponibilidade, espera receber 15
mil turistas no feriado. No
Vale do Ribeira, Eldorado,
conhecida pelas cavernas e
trilhas na Mata Atlântica, prevê ocupação total dos meios
de hospedagem, com mais de
1,2 mil visitantes — a cidade
limita a ocupação das pousadas
em 60%.
As praianas também registram aquecimento, como no
Guarujá, litoral sul, e Ilhabela,
norte. Na primeira, caso o tempo continue firme, a ocupação
deve ultrapassar os 50%. Na

ilha, a rede hoteleira opera
com 100% de capacidade e as
taxas de ocupação do início de
julho já estavam em 57,2%,
com tendência de alta — para
maior controle da pandemia, a
cidade manterá o controle de
acesso na travessia da balsa em
São Sebastião.
Na capital, que historicamente recebe mais turistas durante os dias úteis, o setor observa o aquecimento das reservas para os finais de semana –
reflexo da falta dos grandes
eventos comerciais e busca pelas atrações culturais da cidade. Outra mudança registrada

pelo CIET é o represamento
das decisões: as reservas acontecem a poucos dias da viagem.
“Com a diminuição da faixa etária e consequente aumento de vacinados, aumenta a segurança e o setor vem experimentando um período consistente de aquecimento, que deve
ser ainda mais vigoroso no final do ano”, acredita Vinicius
Lummertz, secretário de Turismo e Viagens do Estado. “Porém é sempre bom lembrar dos
cuidados: máscaras, higienização das mãos e distanciamento devem fazer parte de qualquer roteiro”.

SP firma parceria para oferecer
R$ 25 milhões em crédito a micro
e pequenos empreendedores
O Governador João Doria e
o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinaram na quintafeira (8) um convênio entre o
Banco do Povo e a Ade Sampa
(Agência São Paulo de Desenvolvimento) para oferecer linha
de crédito a micro e pequenas
empresas da capital.
“Estes investimentos do Banco do Povo prioritariamente são
destinados a empreendedoras
mulheres, no mínimo 50% de
todo esse recurso será destinado para mulheres empreendedoras da capital de São Paulo. Esse
é um fato novo, em nenhuma
outra circunstância o programa
de microcrédito, seja em São
Paulo ou em qualquer outra localidade do país, estabeleceu
como princípio que pelo menos
50% seja destinado a mulheres”,
afirmou Doria.
A agência municipal vai atender empreendedores na divulgação de uma linha de crédito com
recursos de R$ 25 milhões ex-

clusivos para a Capital, direcionada para micro e pequenas empresas que estão em busca da
retomada econômica. Metade do
valor será alocada em operações
da linha Empreenda Mulher, voltada às empreendedoras.
A Ade Sampa realiza a oferta
das linhas de microcrédito do
Banco do Povo por telefone,
WhatsApp e e-mail, apresentando aos empreendedores paulistanos as condições e processos
para a efetivação da solicitação
de crédito. Já o Banco do Povo
é responsável pela análise de crédito e liberação dos recursos ao
empreendedor.
“Mais da metade dos empregos criados no nosso estado são
gerados por micro e pequenos
empreendedores. Por isso, potencializamos o programa Empreenda Rápido, em parceria
com o Sebrae, e reforçamos os
investimentos, realizando o maior aporte da história do Banco
do Povo”, destacou a Secretária

de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Patricia Ellen.
As linhas de crédito atualmente ofertadas são:
Empreenda Rápido para informais – até R$ 15 mil, taxa de
juros de 0,8% ao mês, com prazo até 24 meses e carência até
90 dias.
Empreenda Rápido para
MEIs, MEs, EPPs e produtor
rural com CNPJ, que não possuam restrições no CNPJ e dívida no CADIN – até R$ 21 mil,
taxas de juros de 0,35% a 0,55%
ao mês, com prazo até 36 meses e carência até 90 dias.
Empreenda Mulher – mesmas condições de valores e juros da linha Empreenda Rápido, mas com prazos mais vantajosos, até 36 meses para informais e até 48 meses para
MEIs, MEs, EPPs e produtoras
rurais com CNPJ, e carência de
90 a 150 dias.
Linhas emergenciais para

setores vulneráveis – somente
para formais (bares e restaurantes, academias e setor de
beleza, artesanato, cultura e
economia criativa, entre outros) – até R$ 10 mil, juros
variam de 0% a 0,35% ao
mês, com prazo até 36 meses
e carência até 180 dias.
Para ter acesso às linhas
de crédito é necessário ter
realizado um dos cursos do
programa Empreenda Rápido,
que oferece qualificação técnica e empreendedora em parceria com o Sebrae e o Centro
Paula Souza.
No primeiro semestre de
2021, a Ade Sampa foi responsável pelo atendimento que originou 210 empréstimos realizados pelo Banco do Povo, somando um total de R$ 3,4 milhões
desembolsados, um ticket médio de R$ 16.319, o que representou 85% das operações do
Banco do Povo no município de
São Paulo no período.

Theatro São Pedro tem programação
intensa e diversificada no mês de julho
O Theatro São Pedro, instituição do Governo do Estado de
São Paulo e da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa
do Estado, gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura, apresenta programação intensa no mês de
julho que contempla concertos da Orquestra do Theatro
São Pedro, da Orquestra Jovem do Estado, a continuação
da programação da série de
música de câmara Além da
Canção, além de recitais.
Programação homenageia os

100 anos de Astor Piazzolla
e os 20 anos da Orquestra
Tom Jobim.
O espetáculo Além da
Canção: Pauline, uma biografia musical abre a programação do mês no domingo,
dia 04, às 17h. Os ingressos
custam R$ 10 e R$ 5 (meia).
O programa foi idealizado
a partir da biografia da compositora, cantora e pianista Pauline Viardot. Por meio do repertório, que inclui canções e árias
de ópera, pretende-se criar um
percurso biográfico musical, evi-

denciando as relações e a influência dessa importante mulher
na história da música europeia
Além de composições de
Pauline Viardot, o repertório
apresenta obras de Rossini,
Saint-Saëns, Gounod e Chopin.
O concerto conta com direção
musical de Ricardo Ballestero,
direção cênica e iluminação de
Alini Santini, e participação da
mezzo-soprano Luciana Bueno.
Ainda no mês de julho, dia
25, o Theatro São Pedro apresenta Além da Canção: Reais e
Imaginárias. O programa traz

um repertório que busca afinidades e rupturas na relação entre canções e poemas. O espetáculo conta com a participação
da soprano Manuela Freua e do
Quarteto de Cordas da Orquestra do Theatro São Pedro e apresenta um programa que abrange
compositoras e compositores
como Tatiana Catanzaro, Heitor
Villa-Lobos, Björk e Fauré.
Os espetáculos serão transmitidos ao vivo pelo canal de
YouTube
do
Theatro
(youtube.com/TheatroSaoPedroTSP).

Região Administrativa de Barretos tem
audiência pública eletrônica no dia 16
Sugestões que visam melhorias para os municípios que
compõem a Região Administrativa de Barretos poderão ser
apresentadas durante a audiência pública eletrônica, que discutirá a elaboração do Orçamento do Estado de 2022. O
encontro on line será na sextafeira (16), a partir das 14h.
Até agosto serão realizadas
18 audiências públicas nas regiões Metropolitanas, Administrativas e Aglomerados Urbanos
visando o Orçamento do Estado
para 2022. Os encontros ocorrem virtualmente e para partici-

par das discussões sobre a RA de
Barretos é necessário se inscrever no formulário https://
f o r m s . g l e /
CbNHTkEcNx6nfPKKA para
ter acesso ao link da audiência
via Zoom.
As audiências são organizadas pelas Secretarias de Projetos, Orçamento e Gestão e de
Desenvolvimento Regional,
atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de uma
oportunidade para a comunidade contribuir, de maneira efetiva, na construção de um orçamento mais próximo do cidadão,

que pode apontar áreas e ações
prioritárias para a região em que
ele vive.
Qualquer cidadão paulista ou
residente no estado pode participar da audiência, com sugestões que visem o desenvolvimento social e econômico sustentável de sua cidade, região e Estado. Para participar, é necessário
se inscrever acessando reportagem relativa à região de interesse no site www.audiencias
doorcamento.sp.gov.br.
A realização deste trabalho
visa assegurar a participação popular e a transparência do pro-

cesso de elaboração do Projeto
da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2022, possibilitando que
o cidadão identifique quais
ações são consideradas mais relevantes para o desenvolvimento socioeconômico do Estado
de São Paulo e de suas regiões.
A RA de Barretos é formada
pelos municípios de Altair, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, Embaúba, Guaraci, Guaíra, Jaborandi, Monte
Azul Paulista, Olímpia, Pirangi, Severínia, Taiaçu, Taiúva,
Terra Roxa, Viradouro e Vista
Alegre do Alto.

Centro de Acolhida Hotel Natal é ampliado e
dobra atendimento a famílias em situação de rua
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) inaugurou na segunda-feira (05) mais um Centro
de Acolhida Especial (CAE) para
Famílias em situação de rua. Localizado na região central, o Hotel Natal conta com 55 suítes,
além dos espaços em comum
como refeitório e brinquedoteca.
O atendimento social dos gru-

pos é realizado pela equipe técnica parceira. Após o acolhimento,
são acomodados em seus quartos.
No local são oferecidas quatro refeições diárias, executados serviços de limpeza e de manutenção.
O Hotel Natal foi totalmente reformado para acomodar as
55 famílias. O imóvel já era utilizado para esse serviço em
2020, quando tinha capacidade

para receber 30 grupos.
De acordo com a secretária
municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Berenice
Giannella, desde julho do ano
passado a Prefeitura vem qualificando o atendimento às pessoas em situação de rua.
“Uma das finalidades da assistência social é dar mais dignidade e respeito a esse públi-

co. Um acolhimento com qualidade fortalece e resgata a autoestima, assim como os laços
familiares”, ressalta.
Até o momento a Prefeitura criou, durante a pandemia,
260 vagas no Centro de Acolhida Especial para Famílias
Art Palácio e 807 para hospedagem de idosos em situação
de rua em 13 hotéis.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Inflação fica em 0,53% em junho,
puxada pela alta da energia elétrica
A inflação desacelerou para
0,53% em junho, depois de chegar a 0,83% em maio. Esse é o
maior resultado para o mês desde junho de 2018, quando ficou
em 1,26%. Com esse resultado,
o indicador acumula alta de
3,77% no ano e 8,35% nos últimos 12 meses.
Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), divulgado na quinta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O IPCA é usado como referência para a inflação oficial do
país e utiliza como base os custos
das famílias com renda mensal de
até 40 salários mínimos.
Segundo o levantamento, a variação acumulada em 12 meses é a
maior desde setembro de 2016
(8,48%). Em junho de 2020, a taxa
da inflação foi de 0,26%.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito
tiveram alta em junho. O maior
impacto (0,17 ponto percentual
- p.p) foi do grupo habitação
(1,10%), principalmente, por
causa da energia elétrica
(1,95%). Embora tenha desacelerado em relação ao mês anterior (5,37%), a conta de luz teve
o maior impacto individual no
índice do mês (0,09 p.p.).
“A energia continuou subindo muito por conta da bandeira

tarifária vermelha patamar 2, que
passou a vigorar em junho e
acrescenta R$ 6,243 à conta de
luz a cada 100 quilowatts-hora
consumidos. Em maio, estava
em vigor a bandeira vermelha
patamar 1, cujo acréscimo é
menor (R$ 4,169). Os preços,
porém, desaceleraram em junho
devido aos diversos reajustes
captados em maio nas áreas pesquisadas”, disse, em nota, o analista da pesquisa, André Filipe
Guedes Almeida.
Na sequência dos aumentos,
vieram alimentação e bebidas
(0,43%) e transportes (0,41%),
ambos com o segundo maior
impacto no índice (0,09 p.p). A
alimentação no domicílio passou de 0,23% em maio para
0,33% em junho, puxada pelas
carnes (1,32%), que subiram
pelo quinto mês consecutivo e
acumulam alta de 38,17% em 12
meses. Em relação à queda de
preços, destacam-se a batata-inglesa (-15,38%), a cebola (13,70%), o tomate (-9,35%) e
as frutas (-2,69%).
A alimentação fora do domicílio (0,66%) desacelerou em
relação a maio (0,98%), principalmente devido ao lanche
(0,24%), cujos preços haviam
subido 2,10% no mês anterior.
Já a refeição subiu 0,85%, enquanto havia apresentado alta de

0,63% em maio.
No grupo dos transportes
(0,41%), os combustíveis subiram 0,87% e acumulam alta de
43,92% nos últimos 12 meses.
Mais uma vez, o maior impacto
(0,04 p.p.) veio da gasolina
(0,69%), cujos preços haviam
aumento 2,87% em maio. Os
preços do etanol (2,14%) e do
óleo diesel (1,10%) e do gás
veicular (0,16%) também registraram alta em junho.
Segundo o IBGE, a maior variação no mês, entre os grandes grupos, ficou com vestuário (1,21%),
com destaque para calçados e acessórios (1,53%), roupas masculinas
(1,52%) e roupas femininas
(1,10%). Todos esses itens aceleraram em relação a maio.
Em junho, todas as áreas pesquisadas apresentaram inflação. O
maior índice ficou com a região
metropolitana de Recife (0,92%),
influenciada pelas altas nos preços da gasolina (4,92%) e da energia elétrica (2,78%). Já o menor
resultado ocorreu em Brasília
(0,17%), por conta da queda nos
preços das frutas (-7,53%) e da
taxa de água e esgoto (-2,40%).
INPC desacelera para
0,60% em junho
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) também
desacelerou para 0,60% em ju-

nho, ficando abaixo do resultado de maio (0,96%). No ano, o
indicador acumula alta de 3,95%
e, em 12 meses, de 9,22%, acima dos 8,90% observados nos
12 meses imediatamente anteriores. O INPC mede a inflação
para as famílias com renda mensal de até oito salários mínimos.
Segundo o IBGE, essa é a
maior variação acumulada em 12
meses desde agosto de 2016
(9,62%). Em junho de 2020, a
taxa foi de 0,30%.
“Energia elétrica, por causa
da mudança da bandeira tarifária,
alimentação e bebidas e transportes também influenciaram o
INPC em junho”, disse o analista André Filipe. Ele destacou que
os produtos alimentícios subiram 0,47%, ficando abaixo do
resultado de maio (0,53%).
Todas as áreas também tiveram alta em junho. As regiões
metropolitanas de Recife e de
Salvador tiveram variação de
0,90%. Ambas as áreas foram
influenciadas pela energia elétrica (2,85% em Recife e 2,53%
em Salvador) e pela gasolina
(4,92% em Recife e 2,22% em
Salvador). O menor índice ficou
com Brasília (0,14%), onde influenciou as quedas nos preços
das frutas (-6,83%) e da taxa de
água e esgoto (-1,71%). (Agencia Brasil)

Supermercados têm alta de 5,32%
nas vendas até maio, diz Abras
O setor de supermercados
acumula alta real nas vendas de
5,32% (deflacionado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA) no acumulado de janeiro a maio deste
ano, comparado a igual período
de 2020, de acordo com o Índice Nacional de Consumo dos
Lares Brasileiros, calculado pelo
Departamento de Economia e
Pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado na quinta-feira (8) pela
entidade. Em maio, na comparação com o mesmo período do ano
passado, houve crescimento de
2,88%. Em relação a abril deste
ano, a alta foi de 1,98%.
Para a Abras, o desempenho
positivo teve influência de um
conjunto de fatores. Entre eles,
o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário
para aposentados e pensionistas
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na segunda
quinzena de maio. Foram depositados R$ 25 bilhões nas contas de 31 milhões de beneficiários. Segundo a associação, o
pagamento do auxílio emergencial também contribuiu para
o aumento.

Outro fator citado pela Abras
foi o fato de o setor não ter parado, apesar da pandemia de covid-19 e houve planejamento,
ressaltou o vice-presidente Institucional da Abras, Marcio Milan. “O planejamento, feito em
2020 para os primeiros meses
de 2021, está sendo realizado e
o resultado está aparecendo. Só
entre abril e maio passados, foram abertas 24 novas lojas no
Brasil. E outras 45 passaram por
grandes reformas.”
Com os investimentos houve geração de empregos: 30.883
postos de trabalho foram abertos no setor entre janeiro e maio
de 2021 e há previsão de abertura de pelo menos outras 12
lojas. “O investimento que gera
emprego acaba voltando para o
próprio setor. Os novos funcionários também passam a aplicar
parte de sua renda na alimentação da família”, explica Milan.
Produtos mais vendidos
Em maio, o Índice Abrasmercado, composto por uma cesta
de 35 produtos mais vendidos
nos supermercados, subiu 1,52%
em relação a abril. Com isso, a
cesta chegou ao valor de R$

653,42, contra R$ 643,67 do
mês anterior.
A cesta Abrasmercado é
composta por produtos alimentícios, incluindo cerveja e refrigerante, de higiene, de beleza e
de limpeza doméstica.
As maiores altas nos preços
da cesta em maio foram: tomate,
7,12%, biscoito cream cracker,
3,58%, carne (corte dianteiro),
3,20%, carne (traseiro) 3,07% e
a farinha de trigo, 3,02%.
Entre as principais baixas
aparecem: cebola 11,47%, arroz
1,92%, xampu 1,20%, batata
0,86%, feijão 0,83% e queijo
muçarela, 0,83%. Destaque para
o tomate que, apesar da alta no
mês, acumula uma queda de preços de 15,24% no ano. Batata
com acumulado de quase 30% de
queda de janeiro a maio. E para
a cebola, a tendência é mais redução de preços nos próximos
meses.
Em maio, as cinco regiões
do país tiveram alta nos preços
da cesta Abrasmercado. A maior
oscilação foi no Sul, 2,1%. A
cesta passou de R$ 694,99 para
R$ 709,59. O Nordeste veio em
segundo lugar, com aumento de
2,01%. Nesta região, a cesta su-

biu de R$ 569,78 para R$
581,26. Nas capitais e principais
regiões pesquisadas, a cesta só
baixou de preço em João Pessoa, 0,75%, passando de R$
557,80 para R$ 553,62. A maior elevação no custo da cesta foi
em Natal, 6,51%, saindo de R$
565,81 para R$ 602,65. Em Fortaleza, alta de 2,25%.
Vacinação e perspectivas
A entidade tem expectativas
otimistas para o setor no segundo semestre do ano. Entre os
fatores está o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro aos beneficiários do INSS; a
prorrogação do auxílio emergencial até outubro e a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física - são mais R$ 6 bilhões pagos aos contribuintes só
pela restituição.
Para o executivo da Abras, o
avanço da vacinação também vai
reverter o melhor funcionamento da economia, com reflexo
sobre o movimento nos supermercados. “A vacinação traz
uma segurança pra economia
como um todo”, disse Marcio
Milan durante a coletiva. (Agencia Brasil)

IBGE prevê safra recorde de 258,5 milhões
de toneladas em 2021
A safra brasileira de grãos,
cereais e leguminosas deve alcançar o recorde de 258,5 milhões de toneladas em 2021, segundo a estimativa de junho do
Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola (LSPA), divulgada na quinta-feira (8) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Pelo terceiro mês consecutivo, há queda na estimativa
mensal. Apesar dessa retração
em relação à estimativa de
maio, a produção deste ano
deve ser 1,7% superior à de
2020, que alcançou 254,1 milhões de toneladas.
Segundo o IBGE, houve queda de 1,6% em relação à última
estimativa, o que representam
4,2 milhões de toneladas a menos. Assim como nos dois meses anteriores, a diminuição se
deve, principalmente, ao declínio na segunda safra do milho.
Em junho, essa safra teve queda
de 4,1 milhões de toneladas (5,6%) frente à última previsão.
De acordo com o analista da
pesquisa, Carlos Barradas, a retração é explicada pela redução
da janela de plantio do grão e
pela falta de chuva em alguns
estados produtores, como Goi-

ás, Minas Gerais, Paraná e Mato
Grosso do Sul.
“O plantio da segunda safra
do milho atrasou por causa da
demora na colheita da soja.
Então, com a redução da janela de plantio, houve uma dependência maior da ocorrência de chuvas. Com isso, em
junho, a segunda safra do milho ficou ainda mais reduzida
por causa da continuidade do
clima seco nessas regiões”,
afirmou Barradas, em nota.
Conforme o levantamento, a
segunda safra representa 72,8%
da produção do milho. Com a
soma das duas safras, o grão deve
totalizar 95 milhões de toneladas em 2021. Comparado ao que
foi produzido no ano passado,
houve queda de 8%, apesar de os
produtores terem investido na
ampliação das áreas de plantio
(6,5%) e de colheita (6,7%).
O milho, o arroz e a soja são
os três principais produtos do
grupo de grãos, cereais e leguminosas. Juntos, representam
92,6% da estimativa da produção
e respondem por 87,9% da área
a ser colhida.
A safra do arroz deve chegar
a 11,2 milhões de toneladas em
2021, queda de 1,2% frente à

estimativa de maio e aumento
de 1,5% em relação ao total
produzido no ano passado. De
acordo com Barradas, apesar
da redução na estimativa, causada pela menor produtividade
das lavouras, a produção deve
ser suficiente para abastecer o
mercado interno.
Já a soja, cultura com maior
participação na produção total
de grãos, deve alcançar outro
recorde este ano, com 133,3
milhões de toneladas, o que representa um aumento de 0,3%
em relação ao mês anterior e de
9,7% frente ao total produzido
no ano passado.
“Mesmo com atraso no plantio, a estimativa é que a produção alcance um novo recorde. O
clima mais seco até prejudicou
a soja, mas, a partir de dezembro, as chuvas foram normalizadas e as lavouras se recuperaram”, afirmou o pesquisador.
Barradas destacou que, em alguns estados, houve queda na
produtividade, mas a ampliação
da área de plantio pelos produtores é um dos fatores que explicam o aumento na produção
do grão.
Ainda segundo o IBGE, outra cultura que teve crescimen-

to em sua estimativa foi o trigo,
cuja produção deve chegar a 7,9
milhões de toneladas. Houve
aumento de 0,1% frente ao estimado no mês anterior e de
26,8% no total produzido em
2020. No ano passado, lavouras
no sul do país foram afetadas por
problemas climáticos, o que reduziu sua produtividade.
Produção do Centro-Oeste deve cair 4,3%
Quatro das cinco grandes regiões tiveram aumento em suas
estimativas de produção em relação ao total produzido no ano
passado: Sul (10,2%), Sudeste
(3,4%), Nordeste (5,3%) e Norte (0,2%). O Centro-Oeste, que
responde por 45,1% da produção nacional de grãos, leguminosas e oleaginosas, deve ter
queda de 4,3% em sua produção.
Entre as unidades da Federação, o Mato Grosso lidera, com
uma participação de 27,4% na
produção total do país, seguido
pelo Paraná (14,7%), Rio Grande do Sul (14,2%), Goiás
(9,2%), Mato Grosso do Sul
(8,2%) e Minas Gerais (6,3%),
que, somados, representaram
80% do total nacional. (Agencia Brasil)
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Suspeitos de assassinato do
presidente do Haiti são
mortos a tiros
Quatro pessoas supostamente envolvidas no assassinato do
presidente haitiano, Jovenel Moise, foram mortas pela polícia e
mais duas foram detidas na quarta-feira, anunciou o diretor-geral da polícia, Léon Charles.
A operação também libertou três agentes da polícia que tinham sido sequestrados pelos possíveis assassinos.
“Quatro suspeitos foram mortos, dois foram detidos e estão
sob o nosso controle Três policiais que tinham sido feitos reféns foram libertados”, afirmou Charles.
Segundo o secretário da Comunicação, Frantz Exantus, eles
foram detidos pela polícia após intenso tiroteio em Pelerin, onde
fica a residência de Moise.
O ministro da Cultura, Pradel Henriquez, disse que os suspeitos do assassinato são estrangeiros, falam espanhol e inglês,
mas não forneceram detalhes sobre sua nacionalidade ou identidade.
O primeiro-ministro interino, Claude Joseph, afirmou que a
situação de segurança no país está “sob controle”, acrescentando que o relatório sobre a morte de Moise foi concluído e que o
seu corpo foi transferido para um necrotério na capital.
Em relação ao estado de saúde da primeira-dama, Martine
Moise, também ferida no ataque, Joseph assegurou que ela está
“fora de perigo”, depois de ter sido transferida para um hospital
em Miami, nos Estados Unidos.
Ele informou que conversou com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, com quem discutiu a situação
política no país, especialmente a organização das eleições presidenciais e legislativas, marcadas para 26 de setembro.
O presidente haitiano, Jovenel Moise, foi assassinado na quarta-feira (7) em casa, o que ameaça desestabilizar ainda mais o
país das Caraíbas, que já enfrenta uma crise política e de segurança. (Agencia Brasil)

Covid-19: anticorpos podem
durar até 12 meses após infecção
Os anticorpos contra o novo coronavírus SARS-CoV-2 podem durar até 12 meses em mais de 70% dos pacientes que superaram a doença, diz estudo publicado por pesquisadores chineses.
A pesquisa também conclui que a vacinação pode “restringir
efetivamente a propagação” do novo coronavírus, promovendo
resposta imunológica semelhante à forma como o corpo gera
anticorpos contra vírus vivos.
O estudo foi realizado por uma subsidiária da farmacêutica
estatal Sinopharm - que produz duas das vacinas aprovadas pelo
governo chinês - e pelo Centro Nacional de Pesquisa para Medicina Translacional da Universidade Jiaotong, em Xangai, a capital econômica da China.
Cerca de 1.800 amostras de plasma foram coletadas entre
869 pessoas que superaram a covid-19 em Wuhan, a cidade no
centro da China onde o primeiro surto global de covid-19 foi
registado, em dezembro de 2019.
Os pesquisadores verificaram a presença e a quantidade nessas amostras de RBDIgG, um tipo de anticorpo que indica a força
da imunidade contra o vírus, informou o jornal oficial em língua
inglesa China Daily.
De acordo com os resultados, em nove meses os níveis de
anticorpos caíram para 64,3%, em relação ao nível atingido após
os pacientes contraírem o vírus e, a partir desse período, estabilizaram até o décimo segundo mês.
A resposta imunológica foi mais forte nos homens do que
nas mulheres durante os estágios iniciais da infeção, mas a diferença diminui com o tempo, tornando-se praticamente igual após
12 meses.
Pessoas na faixa etária entre 18 e 55 anos desenvolveram
níveis mais elevados de anticorpos, segundo o estudo.
De acordo com o Grupo Nacional de Biotecnologia da China, a subsidiária da Sinopharm, o estudo é o mais extenso dos
que verificaram a continuidade da resposta imunológica em pacientes recuperados. (Agencia Brasil)

Com deságio de 8%, consórcio
Via Brasil vence leilão da
BR-163/230
O consórcio Via Brasil venceu na quinta-feira (8), na B3, a
bolsa de valores de São Paulo, o
leilão de um trecho de cerca de
mil quilômetros de rodovia que
liga Mato Grosso até a Hidrovia
do Tapajós (BR-163 e BR-230).
Único concorrente do pregão, o
consórcio apresentou oferta de
R$ 7,86 de pedágio por 100 quilômetros, valor 8,09% inferior
ao preço máximo aceito, de R$
8,56 por 100 quilômetros.
O Via Brasil deverá fazer investimentos de R$ 1,8 bilhão em
segurança viária e manutenção e
mais R$ 1,05 bilhão em serviços
ao usuário. O sistema rodoviário
tem 1.009,52 quilômetros de
extensão entre Sinop (MT) e Miritituba (PA), e é um dos principais corredores para escoamento da safra de grãos da região,
principalmente soja e milho.
“É um passo muito importante para o nosso agronegócio, sem
dúvida nenhuma. Um passo intermediário, é verdade, porque a
Ferrogrão, ferrovia que deve ser
instalada na região, vem aí. Isso
explica porque esse período de
concessão é mais curto, porque
esse modelo é um pouco diferente dos modelos das outras concessões que nós temos”, disse o
ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

A concessão será válida por
um período de dez anos, renováveis por mais dois. O leilão ocorreu em modalidade internacional,
sendo considerado vencedor o
concorrente que apresentou menor valor no pedágio.
“Considerando a recente conclusão da pavimentação do trecho,
faz-se necessário realizar melhorias complementares, tais como
acostamentos, faixas adicionais,
vias marginais e acessos, bem
como reforçar estruturalmente o
pavimento e realizar manutenções
periódicas, de forma a garantir a
sua longevidade”, destacou, em
nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
As principais melhorias deverão ser feitas até o quinto ano da
concessão, incluindo 42,87 quilômetros de faixas adicionais, 30,24
quilômetros de vias marginais,
acessos definitivos aos terminais
portuários de Miritituba (PA), Santarenzinho (PA) e Itapacurá (PA),
oito novos dispositivos de interconexão em desnível, sete passarelas
de pedestres e implantação de 340
km de acostamentos.
O consórcio vencedor é composto pela Conasa Infraestrutura,
Zetta Infraestrutura e Participações, Construtora Rocha Cavalcante e M4 Investimentos.
(Agencia Brasil)
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Saúde e Educação elaboram
protocolo de retorno seguro às aulas
Bolsonaro diz que Mercosul
precisa se abrir
O presidente Jair Bolsonaro disse, na quinta-feira (8), ao
assumir a presidência pro tempore do Mercosul, que o Brasil atuará pela abertura e integração do bloco “nas cadeias
regionais e internacionais”, de
forma a manter os “valores originais do bloco”.
O encontro, feito por videoconferência durante a 58ª
Cúpula de Chefes de Estado do
Mercosul e Estados Associados, marca o encerramento da
presidência de turno da Argentina e o início da presidência
do Brasil. Nesse período se
celebram os 30 anos do bloco,
para o qual o Brasil exportou
cerca de US$ 12,4 bilhões em
2020. Durante o mesmo ano,
o Brasil importou US$ 11,9
bilhões dos países que integram o grupo. O país detém um
superávit de cerca de US$ 420
milhões com o bloco.
“A persistência de impasses
e o uso da regra do consenso
como instrumento de veto e o
apego a visões arcaicas de viés
defensivo terão o único efeito de
consolidar sentimento de ceticismo e dúvida quanto ao verdadeiro potencial dinamizador do
Mercosul”, disse o presidente.
Segundo Bolsonaro, o Brasil não vai parar nos esforços
para modernizar sua economia
e sociedade. “Queremos que
nossos sócios de integração
sejam nossos companheiros
nessa caminhada para a prosperidade comum. É por isso que,
em nossa presidência de turno
que se inicia hoje, continuaremos a trabalhar pelos valores
originais do bloco, associados
à abertura e à busca da maior e
melhor integração de nossas
economias nas cadeias regionais e internacionais de valor”.
Bolsonaro ressaltou o compromisso do Mercosul “com a
liberdade, a democracia e a
abertura para o mundo”.

“Na ampla agenda do Mercosul, trabalharemos para gerar resultados que possam ser
entendidos, valorizados e, acima de tudo, sentidos e percebidos por nossas populações e
empresários. Queremos um
Mercosul de resultados que
seja instrumento para a modernidade”, disse.
O presidente brasileiro disse que o bloco não pode continuar sendo visto como sinônimo de ineficiência, desperdício de oportunidades e restrições comerciais. “O semestre
que se encerrou deixou de corresponder às expectativas e necessidades de modernização do
Mercosul. Devíamos ter apresentado resultados concretos
nos dois temas que mais mobilizam nossos esforços recentes: a revisão da tarifa externa comum e a adoção de flexibilidades para as negociações de acordos comerciais
com parceiros externos. O Brasil tem pressa”, afirmou.
Ainda segundo Bolsonaro,
ministros e negociadores do
Mercosul estão cientes de que
novas negociações precisam ser
avançadas, no sentido de possibilitar a conclusão de acordos
comerciais pendentes, e que é
necessária a redução de tarifas e
a eliminação de “outros entraves
ao fluxo comercial entre nós e
com o mundo em geral”.
“Queremos, e conseguiremos, uma economia mais arejada e integrada ao mundo, empresas mais competitivas, trabalhadores mais produtivos e
consumidores mais satisfeitos. Não podemos patinar na
consecução desses objetivos”,
completou ao defender mais
entregas à população, conquistas de novos mercados e eliminação de entraves, na busca por
mais empreendimentos, empregos e produtos mais baratos. (Agencia Brasil)

Câmara aprova
projeto que suspende
limite para emendas
contra covid-19
A Câmara dos Deputados
aprovou na quinta-feira (8) projeto que suspende trecho de portaria do Ministério da Saúde sobre a aplicação de recursos de
emendas parlamentares impositivas em ações do Sistema Único de Saúde (SUS) de combate
à pandemia de covid- 19. O texto segue para análise do Senado.
De autoria do deputado Lucas Vergilio (SolidariedadeGO), o PDL 292/21 suspende o
capítulo 10º de portaria publicada em junho pelo ministério. O
dispositivo estabelecia um limite máximo para as emendas destinadas à ação orçamentária específica, criada pelo Congresso
Nacional na Lei Orçamentária de
2021, chamada “Reforço de Recursos para Emergência Internacional em Saúde Pública – Coronavírus”.
Para Vergilio, o limite de um
a doze avos das transferências

realizadas pelo Fundo Nacional
de Saúde (FNS) para cada ente
federativo em 2020 como limite faz com que diversas emendas não possam ser aproveitadas,
o que tira do SUS cerca de R$
643,7 milhões. Esse é o montante que foi empenhado, mas
ainda não executado.
“A manutenção do texto
pode inviabilizar mais de R$ 600
milhões destinados pelos parlamentares para salvar vidas”, afirmou o autor da proposta. “Não
cabe, ainda mais por meio de
Portaria, ao Ministério da Saúde criar tal limitação inviabilizando completamente as destinações. Mudanças, nesse momento, com a imposição desmedida de limitação na destinação
dos recursos dos parlamentares,
de orçamento impositivo, para a
pandemia é, no mínimo, um contrassenso”, acrescentou. (Agencia Brasil)

Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Educação,
Milton Ribeiro, defenderam
na quinta-feira (8) o retorno
dos estudantes às salas de aula.
Os dois anunciaram a preparação de um protocolo de retorno e fizeram, de forma conjunta, um “apelo” a gestores municipais e estaduais para que
comecem de imediato a preparação para essa retomada.
Segundo o ministro da Saúde, 80% dos professores do
ensino básico já receberam a
primeira dose da vacina, o que
possibilitaria, a partir de agosto, um retorno seguro às aulas.

“Temos apoio da Unicef, da
Unesco, da OMS e da OCDE
para isso. Há absoluto consenso de que vacinação não é prérequisito para o retorno às aulas. Vamos, portanto, criar um
protocolo conjunto que será
estabelecido por portaria interministerial, estabelecendo
as regras para o retorno seguro”, disse ele ao reiterar que a
narrativa de que o Brasil vai
mal na vacinação já estaria se
dissolvendo.
A expectativa é de que a
portaria com o protocolo de
retorno às aulas seja publicada
no início da semana que vem.

O ministro da Educação
disse que o país “chegou ao limite”. “Somos um dos últimos
países com as escolas fechadas. A perda é acadêmica, emocional e pode até ser considerada nutricional para muitas
crianças”, disse ele ao criticar
“a falta decisão política dos
entes federados lá na ponta”.
Na avaliação de Ribeiro,
“alguns estados e algumas redes infelizmente estão politizando o assunto de educação, tratando as crianças como peça de
manobra política”.
Ele criticou também discursos que tem ouvido, segundo os

quais seria necessário vacinar
crianças antes de se dar início ao
retorno das aulas. “Daqui a pouco o discurso vai ser vacinar os
pais e avós, e aí não se volta
mais”.
Dirigindo-se aos “narradores da narrativa de que tudo vai
mal”, que segundo ele “regularmente tomam emprestados
exemplos de fora para mostrar nossos erros”, Ribeiro
disse que, agora, o país tem
de “buscar exemplos de fora
para mostrar que estamos errados em não restabelecer a
aula presencial”. (Agencia
Brasil)

Campanha de vacinação contra gripe
imuniza mais 1,6 milhão de pessoas
Cerca de 1,6 milhão de
pessoas foram imunizadas
contra a gripe desde segundafeira (5), registra o painel de
dados Influenza 2021, do Ministério da Saúde.
Desde segunda-feira (5)
até a quinta-feira (8), a terceira
e última etapa da Campanha
Nacional de Vacinação contra
a Influenza 2021 passou de
41,4% para 43,5% da cobertura vacinal, subindo a aplicação de 34.578.318 para
36.237.937 doses - um aumento de cerca de 1,6 milhão
de pessoas imunizadas.
“Campanhas de imunização
são prioridade do Ministério da
Saúde e resolvemos ampliar a
vacinação contra a Influenza para
todos os grupos. O nosso objetivo é reduzir os casos graves de

gripe que também pressionam o
nosso sistema de saúde”, afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em nota.
Campanha contra influenza
A terceira fase da campanha
de vacinação termina na sextafeira, 9, e visa imunizar
79.744.770 brasileiros. Segundo a plataforma que disponibiliza os dados da campanha,
mais de 73 milhões de doses
foram enviadas para estados e
municípios. Na semana passada, a pasta informou que autorizou a ampliação da campanha
para todas as faixas etárias a
partir de 6 meses de idade.
Segundo o Sistema de Informação do Programa Nacional
de Imunizações (PNI), o número de pessoas imunizadas com

dose única passou de
31.951.312 para 33.518.387
(aumento de 1.867.075 nos últimos três dias).
De acordo com o Programa
Nacional de Imunização (PNI),
São Paulo lidera o ranking de
vacinados, seguido de Minas
Gerais e Rio de Janeiro.
A plataforma LocalizaSUS
divulga, ainda, informações sobre o número de doses aplicadas em grupos prioritários, população infantil (abaixo de 17
anos) , população de puérperas ,
povos indígenas, gestantes e os
idosos brasileiros já vacinados.
Como ser vacinado
O Ministério da Saúde recomenda que quem está prestes a
ser vacinado contra a covid-19
tome primeiramente o imunizan-

te contra o novo coronavírus.
Feito isso, é necessário esperar
por, no mínimo, 14 dias para se
vacinar contra a gripe.
Segundo as orientações sanitárias oficiais, para receber a
vacina basta comparecer a um
posto de saúde portando caderneta de vacinação e documento
com foto. Não ter a caderneta de
vacinação em mãos não é impeditivo para tomar as vacinas ofertadas pelo Ministério da Saúde,
mas é necessário ter o cadastro
no SUS, que também pode ser
feito durante o atendimento. A
população que ainda não estiver
pré-cadastrada no PNI ou no sistema do SUS pode realizar o
procedimento pelo aplicativo
Conecte SUS, disponível para as
plataformas iOS e Android.
(Agencia Brasil)

Saúde atualiza recomendações de
vacina para gestantes e puérperas
Após reincluir grávidas e puérperas (mulheres no período
pós-parto, de 45 dias) entre os
grupos prioritários para receber
a vacina contra a covid-19, o
Ministério da Saúde alertou, na
quinta-feira (8), que isso deve
ser feito com os imunizantes da
Pfizer (ComiRNAty) ou da Sinovac/Butantan (CoronaVac e
ButanVac).
“Os imunizantes que podem
ser utilizados em mulheres grávidas são os da Pfizer e da Coronavac. AstraZeneca e Janssem
não”, declarou o ministro, Marcelo Queiroga, esta manhã.
A exceção à recomendação
ministerial é para as grávidas e
puérperas que já tenham recebido uma primeira dose da vacina
da AstraZeneca. Nestes casos, o
ciclo vacinal deve ser completado com a aplicação da segunda dose com o imunizante do
mesmo fabricante.
“Para as grávidas que tomaram a AstraZeneca, a orientação
é a mesma: que após o puerpério seja feita a imunização com
a mesma vacina e, com isso,
completada a imunização”, disse o ministro, assegurando que,
nestes casos, a vigilância sanitária será reforçada de forma a

“monitorar a possibilidade de
eventos tardios que, embora raros, podem acontecer.”
O ministério já tinha incluído grávidas e puérperas no Programa Nacional de Vacinação
(PNI) no fim de abril deste ano,
mas, em maio, a pasta recomendou a suspensão temporária da
vacinação de gestantes sem comorbidades depois da morte de
uma mulher que havia recebido
uma dose da AstraZeneca, no Rio
de Janeiro. Na ocasião, o ministério anunciou que acompanharia todas as gestantes que já tinham sido vacinadas a fim de
verificar as reações aos imunizantes.
“Após a análise dos dados e
do debate amplo com especialistas, houve o entendimento de
se voltar a vacina nas gestantes
sem comorbidade”, afirmou
Queiroga, na quinta-feira.
De acordo com o ministro,
a decisão de retomar a vacinação de grávidas e puérperas levou em conta o elevado índice
de mortalidade entre este grupo
de mulheres, bem superior que
o do restante da população, conforme assinalou o secretário
nacional de Atenção Primária à
Saúde, Raphael Câmara, susten-

tando os riscos de eventuais reações adversas superam os benefícios já comprovados das vacinas.
“Temos que pesar o risco
benefício. Principalmente com
a nova variante, a epidemia da
covid-19 afetou as grávidas. Tanto que a letalidade [da doença]
entre elas está em torno de 10%,
enquanto entre a população geral é menor que 2%. Portanto,
ao avaliarmos o custo benefício
[de aplicar o imunizante], não há
nenhuma discussão: é muito favorável o uso das vacinas nas grávidas de forma geral”, disse o
secretário.
O ministério desautorizou a
combinação de vacinas, a chamada intercambialidade - estratégia
já adotada por alguns municípios, que, em alguns casos, aplicaram a primeira dose de uma
vacina para, em seguida, utilizar,
na mesma pessoa, o imunizante
de outro fabricante. Segundo
Queiroga, ainda não há nenhuma
comprovação médico-científica
que valide a prática da intercambialidade, que não é recomendada em nenhum caso.
“Estudos de intercambialidade estão sendo realizados, mas
ainda não são suficientes para

tomarmos decisões como estratégias de saúde pública. Na hora
que houver mais estudos, aí sim
os especialistas vão se manifestar no âmbito do Programa Nacional de Imunização, apoiado
pela câmara técnica”, disse o
ministro ao fazer um alerta para
os secretários de saúde de estados e municípios que, porventura, tenham adotado a combinação de vacinas.
“Os secretários estaduais e
municipais de Saúde que, por
acaso, queiram modificar as orientações do PNI não devem
fazê-lo por conta própria. Devem fazê-lo após aprovação do
grupo intergestor do PNI, apoiado pela Câmara Técnica. Claro
que eles têm sua autonomia, mas
não para mudar o cerne do que
foi discutido na política tripartite”, disse Queiroga.
“Se é uma questão operacional do município, o secretário tem
autonomia plena, mas não pode
ficar criando esquemas vacinais
diferentes, de maneira discricionária, sem ouvir ao PNI. A melhor
maneira de termos eficiência na
nossa política de vacinação é a discussão ampla, com o apoio dos
especialistas”, acrescentou o ministro. (Agencia Brasil)

Operação contra pirataria cumpre 11
mandados judiciais em nove estados
Pelo menos duas pessoas
foram presas durante a operação
policial contra a pirataria realizada na quinta-feira (8), em nove
estados: Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco,
Rio Grande do Sul, Rondônia e
São Paulo.
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que um dos
alvos da operação, um homem de
28 anos cuja identidade não foi
revelada, foi detido em flagrante, em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre,
quando os agentes cumpriam um
dos 11 mandados judiciais de
busca e apreensão.
Segundo a Polícia Civil, o
homem detido é suspeito de administrar vários sites nos quais
compartilhava ilegalmente conteúdo digital. Em um destes sites, investigadores identificaram
mais de 13 mil arquivos contendo filmes e séries disponibilizados sem autorização dos detentores dos direitos autorais.
Coordenada pela Secretaria

de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, a partir de
Brasília, a terceira fase da chamada Operação 404 (já realizada em 2019 e em 2020) conta
com o apoio da Embaixada dos
Estados Unidos e do Departamento de Justiça do Reino Unido. Há pouco, o ministério informou que mais uma pessoa foi
presa em Ferraz de Vasconcelos,
no interior de São Paulo.
Em nota, o ministério informou que os 11 mandados de busca e apreensão concedidos pelo
Poder Judiciário já tinham sido
cumpridos até o início desta tarde. Além disso, com autorização
judicial, 334 sites investigados,
além de 94 aplicativos de compartilhamento de conteúdos digitais, foram bloqueados, suspensos ou removidos de mecanismos de buscas.
Também em nota, a Polícia
Civil do Maranhão confirmou
que cumpriu dois mandados de
busca e apreensão em residências de São Luís e de São José

de Ribamar, na região metropolitana da capital do estado. Em
Mato Grosso do Sul, agentes do
Departamento de Repressão à
Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) cumpriram dois
mandados de busca e apreensão
em residências da capital, Campo Grande, onde foram apreendidos computadores e material
de informática.
Balanço comparativo divulgado pelo ministério em 2019
mostra que 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos
em 12 estados no âmbito da primeira Operação 404. Em 2020,
25 mandados judiciais foram
executados em dez unidades da
federação. Na primeira edição,
210 sites e 100 aplicativos acabaram suspensos, enquanto, na
segunda, foram tirados da rede
mundial de computadores 252
sites e 65 aplicativos.
Se condenados, os investigados podem responder pela prática de crime contra a propriedade intelectual (pirataria), cuja
pena pode variar de dois a qua-

tro anos de prisão, mais multa;
associação criminosa e lavagem
de capitais.
De acordo com o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Seopi, Alesandro Barreto, cerca de 80%
dos sites investigados recebiam
dinheiro por veicular anúncios
publicitários atraídos pela audiência. Os demais sites 20% cobravam pelo conteúdo que ofereciam de forma ilícita.
“Quanto mais as pessoas visualizam [sites de material pirata], quantos mais cliques tiverem,
mais os criminosos vão arrecadar.
Por isso, a luta contra a criminalidade cibernética necessita de parcerias e compartilhamento de boas
práticas, capacitação e informações relacionadas a incidentes,
ataques cibernéticos e outros
crimes”, disse Barreto.
O nome da operação (404) é
uma alusão ao código que indica que uma página não foi encontrada na rede mundial de
computadores ou está indisponível. (Agencia Brasil)
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Cepal: crescimento da América Latina
não reverterá efeitos da pandemia
Depois de encolher 6,8% em
2020, a economia latino-americana crescerá 5,2% em 2021.
Mesmo assim, a expansão será
insuficiente para reverter a crise econômica gerada pela pandemia de covid-19. A estimativa foi divulgada na quinta-feira (8) pela Comissão Econômica para a América Latina e o
Caribe (Cepal).
No balanço anterior, divulgado em dezembro, o órgão previa crescimento de 3,7% para a
região em 2021. Apesar da melhoria das projeções, a Cepal

adverte que a expansão não
conseguirá compensar os efeitos da retração econômica
provocada pelo novo coronavírus.
“Essa expansão de 5.2% não
conseguirá assegurar um crescimento sustentado, já que os
impactos sociais da crise e os
problemas estruturais da região
se agravaram e se prolongarão
durante a fase de recuperação”,
alertou o relatório.
O documento pede a manutenção de políticas emergenciais de transferência de renda e

o aprofundamento de políticas
de proteção ao meio ambiente e
de desenvolvimento sustentável
como meios de amenizar os impactos sociais da pandemia, que
serão duradouros. Para a Cepal,
a covid-19 agravou problemas
estruturais que afetam os mais
pobres, como a desigualdade
social, a pobreza e os baixos níveis de investimento e de produtividade no continente.
Entre as medidas sugeridas
pela Cepal, órgão vinculado às
Nações Unidas, estão investimentos públicos, políticas in-

dustriais e tecnológicas para
gerar empregos de melhor qualidade, reestruturação dos sistemas
de saúde e educação, universalização de uma renda básica emergencial, adoção de bônus contra
a fome, acesso a “cestas básicas
digitais” (como conexão gratuita
de internet) e apoio às micro e pequenas empresas.
Para 2022, a Cepal prevê crescimento de 2,9% na América
Latina e no Caribe. Além da desaceleração em relação a este
ano, a projeção, segundo o órgão, indica que a dinâmica de

baixo crescimento do continente anterior à pandemia de covid-19 tende a continuar nos
próximos anos.
Em relação ao Brasil, a estimativa de crescimento em 2021
passou de 3,2% para 4,5%. Ao
considerar que o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos)
encolheu 4,1% em 2020, a expansão deste ano significaria
crescimento acumulado de
0,2% em 2020 e 2021. Para 2022,
a Cepal estima crescimento de
2,3% para o Brasil.

Segundo a Cepal, a situação
do Brasil é menos ruim que a
dos demais países da América
Latina, principalmente porque a
transferência de renda promovida pelo auxilio emergencial
ajudou a amenizar a queda do
PIB no ano passado. Mesmo
assim, o órgão adverte que a recuperação econômica está sendo desigual entre os setores e
que o crescimento deste ano, na
maioria dos setores, apenas
está retomando níveis observados antes da pandemia. (Agencia Brasil)

Produção de motocicletas cresce 45%
no primeiro semestre de 2021
A produção de motocicletas
no Polo Industrial de Manaus
chegou a 568.863 unidades no
primeiro semestre do ano, o que
corresponde ao aumento de
45% na comparação com o mesmo período do ano passado,

quando a produção totalizou
392.217 unidades.
De acordo com balanço da
Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Segundo a entidade, no mês de
junho foram produzidas 105.450
unidades, 1,6%a mais do que
em maio (103.792) e 35% a mais
do que em junho de 2020
(78.130).
Na avaliação do presidente

da Abraciclo, Marcos Fermanian, o setor mantém seu ritmo de
recuperação de forma consistente. “Ainda estamos trabalhando para atender a demanda
reprimida resultado da pandemia. Todas as unidades fabris

trabalham para recuperar parte
do atraso registrado no primeiro bimestre devido à crise sanitária enfrentada pela cidade de
Manaus”, disse.
Fermanian observou que o
volume produtivo segue no rit-

mo estimado, mas pode haver
revisão para ajustar a projeção
anual, devido ao cenário econômico atual. A estimativa atual é a de que sejam produzidas
1.060.000 motocicletas neste
ano. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. - MESA (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 23 de julho de 2021, às 10:00 horas, de forma
exclusivamente digital, nos termos do artigo 124, parágrafo 2º- A, da Lei Federal nº 6.404/76 e da Instrução Normativa n°
81, de 10 de junho de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI (“IN DREI Nº 81”), a
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição de novos membros, titulares e suplentes, do Conselho de
Administração da Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia
S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis à eleição de
novos membros do Conselho de Administração da SAE. Instruções Gerais: Os documentos que suportarão as
deliberações estão disponibilizados a todos os acionistas no website www.santoantonioenergia.com.br/age-julho2021madeiraenergia, onde também estão disponíveis os boletins de voto a distância para esta Assembleia Geral. A Companhia
remeterá cópia desses documentos aos acionistas que assim solicitarem por escrito, por meio do endereço eletrônico
abaixo indicado. Instruções Gerais: Os acionistas que optarem pelo voto a distância por meio do uso do boletim de voto
a distância indicado acima, deverão devolvê-lo à Companhia, por meio de e-mail encaminhado ao endereço eletrônico
indicado abaixo, no mínimo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral. Os acionistas poderão
participar pessoalmente ou por meio de representante no sistema eletrônico de participação e voto a distância
disponibilizado pela Companhia. Em caso de participação por meio de representante, os acionistas deverão enviar
eletronicamente à Companhia os documentos societários de comprovação de poderes de seu(s) representante(s) legal(is),
acompanhados de documento de identidade com foto deste(s), e, se desejarem ser representados por procurador, deverão
enviar os respectivos instrumentos de mandato, validamente outorgados, à Companhia. Em todos os casos, tais
documentos deverão ser encaminhados por via eletrônica, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com 72
(setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral, sendo admitido o protocolo por meio eletrônico,
no e-mail lucianavasconcellos@santoantonioenergia.com.br, respeitada, em qualquer caso, as disposições de que trata a
Seção VIII da IN DREI Nº 81 a respeito das sociedades anônimas. São Paulo, 07 de julho de 2021. Madeira Energia S.A.
- MESA. Solange Mendes Geraldo Ragazi David - Presidente do Conselho de Administração.

5ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de 20 dias - Processo nº 0600981-69.2008.8.26.0011 - O MM. Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo,
Dr. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
PRISCILLA DALLA CORTE, RG 32099563-X, CPF 227.060.458-09, com endereço à Rua Antonio Julio dosSantos, 258, Morumbi, CEP 05661-020, São Paulo SP, que lhe foi proposta uma ação de MONITÓRIA por par te de INSTITUTO 24
DE MARÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA S.C. LTDA., alegando em síntese:
Cobrança de parcelas vencidas em 10/03/08 até 10/10/08 referente ao Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais firmado em 11/02/08. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL
para os atos e termos da ação proposta e para tomar ciência do bloqueio dos
valores de R$ 386,17 (Banco Bradesco), sua transferência e conversão em penhora. Será o presente edital, por extrato, afixadoe publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de maio de 2021.
08 e 09/07
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 12ª VARA CÍVEL - Av. Nações Unidas,
22.939 - Torre Brigadeiro - 7º Andar - Vila Almeida - CEP 04795-100 - Fone: (11)
5541-8184 - E-mail:upj9a14cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 0008576-44.2021.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 12ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. THÉO
ASSUAR GRAGNANO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FERREIRA PINTO
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ14.624.584/0001-80), na pessoa
de seu representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo
presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por V8
CONSULTING LTDA., fica INTIMADO para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$193.922,29 (abr il/2021), a ser atualizado e
acrescido dascominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e
de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o
restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens
e avaliação. Fica ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15 dias para
IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do
CPC). S. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2021.
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EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0002413-76.2021.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Fátima Adriana Vieira Mendonça Sato, RG 9.848.233-6, CPF
155.657.798-20, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Editora Cered
Centro de Recursos Educacionais Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.445,26 (maio/2021),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2021.

CGD EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ 05.368.250/0001-00 - NIRE 35.3.0019332-6
ATA DA 60ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, Horário e Local: 31/03/2021, às 16h00min, na sede da CGD EMPREENDIMENTOS S/A (a
“Companhia”), sociedade por ações, situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Dr. Gastão Vidigal nº 1.725, Sobreloja, Bairro Vila Leopoldina, CEP 05314-000, inscrita
no CNPJ sob o nº 05.368.250/0001-00, com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), sob o NIRE 35.3.0019332-6, em sessão de
06/11/2002 (o “Estatuto Social”). Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição da Diretoria para o
próximo mandato. Convocação: Fica dispensada a publicação de editais, nos termos do
parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/1976. Quórum: Presente os acionistas, representando
a totalidade do capital social, conforme assinatura em Livro de Presença de Acionista. Mesa:
Eleitos para dirigir os trabalhos a Sra. Márcia Dahruj, como Presidente da Assembleia, e o Sr.
Cláudio Dahruj, como Secretário da Assembleia. Votação: unânime. Deliberações:
Colocadas a matéria em discussão e votação, os acionistas presentes deliberaram: 1. Reeleger
os Diretores da Companhia, (i) a Sra. Márcia Dahruj, brasileira, solteira, administradora, portadora
da cédula de identidade RG nº 16.355.735 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 052.645.308-74,
com endereço profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua João Álvares
Correia nº 53, Vila Mariana, CEP 04115-030, e (ii) o Sr. Cláudio Dahruj, brasileiro, sob o regime da
comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 17.199.609-4
(SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 027.927.338-02, com endereço profissional no Município de
Campinas, Estado de São Paulo, à Avenida Doutor Alberto Sarmento nº 149, Bairro Bonfim, CEP
13070-710, para o exercício de um novo mandato pelo prazo de 3 (três) anos, com início em
01/04/2021 e término em 31/03/2024, conforme o termo de posse constante do Anexo 1. 2. Os
Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a
administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 3. São neste ato
ratificados todos os atos passados praticados pela Diretoria em relação ao exercício do mandato
passado, outorgando, desta forma, a Companhia e seus acionistas aos Diretores, a mais ampla,
plena, rasa geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, em juízo ou fora
dele, seja a que título e em que tempo for. Lavratura e aprovação da Ata: A palavra foi oferecida
a quem dela quisesse fazer uso, não tendo ninguém se manifestado, razão pela qual os trabalhos
foram encerrados. A Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que
após lida e achada conforme, foi assinada por todos; Mesa: Sra. Márcia Dahruj, Presidente da
Assembleia, Sr. Cláudio Dahruj, Secretário da Assembleia; Acionistas presentes: Vinte e Cinco do
Doze Holding Ltda.; Márcia Dahruj; Cláudio Dahruj Filho; e Gabriel Zanaga Dahruj. Mesa:
MÁRCIA DAHRUJ - Presidente da Assembleia - CLÁUDIO DAHRUJ - Secretário da Assembleia
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FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 218ª E 219ª
SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP
04.551-010, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos
WHUPRVGD&OiXVXODGR7HUPRGH6HFXULWL]DomRGH&UpGLWRV,PRELOLiULRVGDVH6pULHVGD(PLVVmRGH&HUWL¿FDGRVGH
Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI
(“Titulares de CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em 1ª convocação, em
27 de julho de 2021, às 16h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela
Emissora, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de
link a ser encaminhado pela emissora aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de
instrução de voto a distância previamente à realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que
compõem a Ordem do Dia (“Edital de Convocação”). Ordem do dia: (i) a aprovação ou não da alteração do índice adotado na
atualização monetária dos CRI, para que passe a ser aplicado o IPCA/IBGE no lugar do IGPM/FGV, a partir do pagamento dos CRI
imediatamente subsequente à realização da Assembleia (inclusive), adotando-se, para tanto, os números-índices relativos ao IPCA/
IBGE e sua respectiva variação a todo o intervalo de tempo entre a data de pagamento dos CRI imediatamente subsequente à
UHDOL]DomRGD$VVHPEOHLDHD'DWDGH$QLYHUViULR FRQIRUPHGH¿QLGRQR7HUPRGH6HFXULWL]DomR DQWHULRU ³Alteração do Índice de
Atualização Monetária”); (ii) caso seja aprovada a Alteração do Índice de Atualização Monetária, a aprovação ou não da adoção do
IGPM/FGV como índice substitutivo imediato nas hipóteses de falta ou impossibilidade de utilização do IPCA/IBGE para a atualização
monetária correspondente; e (iii) a autorização ou não para que o Agente Fiduciário e a Securitizadora pratiquem todo e qualquer ato,
celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias
constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações
relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão oportunamente disponibilizados nas páginas
da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br) aos Titulares de
CRI, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. A Assembleia instalar-se-á, em primeira convocação, com a
presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação e, em
segunda convocação, com qualquer número, excluídos os CRI que eventualmente não possuírem direito de voto, conforme disposto
no Termo de Securitização. Em vista das matérias constantes da Ordem do Dia, as deliberações dependerão de aprovação de, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos votos favoráveis de Titulares dos CRI em Circulação que tenham direito de voto,
tanto em primeira quanto em segunda convocação, conforme disposto no Termo de Securitização. Documentos de Representação:
A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a
Emissora, no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico
DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEU, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGTCRI, observado o disposto na
ICVM 625, os seguintes documentos: (i) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do
Titular de CRI; (ii) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta
comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (c) documento de
identidade válido com foto do representante legal; (iii) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b)
estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos
societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral de Titulares de CRI; e (c) documento de identidade
válido com foto do representante legal; e (iv) caso qualquer dos Titulares de CRI indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser
representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes
HVSHFt¿FRVSDUDVXDUHSUHVHQWDomRQD$*7&5,Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRI se dará
por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via
plataforma eletrônica, os Titulares de CRI interessados devem entrar em contato com a Emissora no e-mail gestao@fortesec.com.br,
com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEU, para: (i) enviar os documentos de representação
QHFHVViULRV HVSHFL¿FDQGRRQRPHGDSHVVRDQDWXUDOTXHHVWDUiSUHVHQWHSHODSODWDIRUPDHOHWU{QLFD HPIRUPDWR3')H LL UHFHEHU
DVFUHGHQFLDLVGHDFHVVRHLQVWUXo}HVSDUDVXDLGHQWL¿FDomRGXUDQWHRXVRGDSODWDIRUPD2DFHVVRYLDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDHVWDUi
restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões
operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste
SUD]RSRGHUmRSDUWLFLSDUGD$VVHPEOHLDRV7LWXODUHVGH&5,TXHR¿]HUHPDWpRKRUiULRHVWLSXODGRSDUDDDEHUWXUDGRVWUDEDOKRV2V
convites individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação
de participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um convite individual por Titular de
CRI). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores
(nos termos da Lei das Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não receba o convite individual para participação na
Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, deverá entrar em
contato com a Emissora pelo e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário pelo e-mail
DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEU com cópia para assembleias@vortx.com.br ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas)
horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso,
o acesso do Titular de CRI seja liberado mediante o envio de novo convite individual. A Emissora recomenda que os Titulares de CRI
DFHVVHPDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDFRPDQWHFHGrQFLDGHQRPtQLPR FLQFR PLQXWRVGRLQtFLRGD$VVHPEOHLDD¿PGHHYLWDUHYHQWXDLV
problemas operacionais e que os Titulares de CRI Credenciados se familiarizem previamente com a plataforma eletrônica para evitar
problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por problemas de conexão que os Titulares
de CRI Credenciados venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Emissora (e.g., instabilidade na
conexão do Titular de CRI com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o equipamento do Titular
de CRI). Voto a Distância: Os Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por
videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário,
preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de
documento a ser adotado para o envio da instrução de voto a distância em sua página na rede mundial de computadores
(www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente
preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas
HOHWU{QLFDVFRPRXVHPFHUWL¿FDGRVGLJLWDLVHPLWLGRVSHOD,&3%UDVLO LL VHUHQYLDGDFRPDDQWHFHGrQFLDDFLPDPHQFLRQDGDH LLL QR
caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social
TXHFRPSURYHRVUHVSHFWLYRVSRGHUHV2VWHUPRVRUDXWLOL]DGRVHPOHWUDVPDL~VFXODVHDTXLQmRGH¿QLGRVWHUmRRVVLJQL¿FDGRVDHOHV
atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 07 de julho de 2021. FORTE SECURITIZADORA S.A.

Quasar Holding S.A.
(em organização)
Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada em 26/03/2018
Data e Horário: 26/03/2018, às 12h. Local: na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, conjunto 92, parte, Edifício Spazio JK, Itaim Bibi, CEP 04543-000, São Paulo/SP. Mesa: Carlos Alberto Heitor de Farias Maggioli Filho, Presidente; José Paulo
Lema Perri, Secretário. Presença: (a) Quasar Investimentos e Participações Ltda.,
sociedade limitada, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, conjunto 92, Edifício Spazio JK, Itaim Bibi, CEP 04543-000, CNPJ nº
24.525.055/0001-83, NIRE 35.22981584-6, neste ato representada na forma do seu
contrato social por seu administrador Carlos Alberto Heitor de Farias Maggioli Filho,
brasileiro, divorciado, contador, RG nº 21.816.888 SSP/SP, CPF/MF nº 184.192.418-06,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, conjunto 92, Edifício Spazio JK, Itaim Bibi, CEP 04543-000; e (b)
Carlos Alberto Heitor de Farias Maggioli FilhoDFLPDTXDOLߔFDGROrdem do Dia: (i)
deliberar a respeito da proposta de constituição da Quasar Holding S.A.; (ii) discutir e
deliberar sobre o projeto de Estatuto Social da Companhia; e (iii) eleição dos membros
da Diretoria. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) foi aprovada a proposta de
FRQVWLWXL©¥RGD4XDVDU+ROGLQJ6$WHQGRVLGRYHULߔFDGDQRVWHUPRVGRDUWLJRLQciso I, da Lei nº 6.404/76, a subscrição da totalidade do capital social da Quasar Holding
S.A., no valor total de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, conforme boletim de subscrição que, rubricado pelos presentes, passa a integrar a presente Ata como Anexo I, e comprovante do depósito da importância
recebida dos subscritores em moeda corrente nacional, feito nesta data no Banco do
Brasil S.A., em São Paulo/SP, a título de integralização de 100% do capital social, comprovante esse que integra esta Ata como Anexo II; (ii) foi lido e aprovado o Estatuto
Social da Companhia que, rubricado pelas partes, passa a integrar a presente Ata como
Anexo III; (iii)WHQGRVLGRREVHUYDGDVWRGDVDVIRUPDOLGDGHVOHJDLVHGHFODUDGDGHߔQLWLYDmente constituída a Quasar Holding S.A., procedeu-se à eleição dos seguintes indivíduos para compor a Diretoria da Sociedade, os Srs. (a) Carlos Alberto Heitor de Farias
Maggioli Filho, brasileiro, divorciado, contador, RG nº 21.816.888 SSP/SP, CPF/MF nº
184.192.418-06, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, conjunto 92, Edifício Spazio JK, Itaim Bibi, CEP
04543-000, para o cargo de Diretor Presidente e (b) José Paulo Lema Perri, brasileiro,
casado, economista, RG nº 29.833.450-1-SSP/SP, CPF/MF nº 224.435.378-89, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, conjunto 92, Edifício Spazio JK, Itaim Bibi, CEP 04543-000, para o cargo
GH'LUHWRUVHPGHVLJQD©¥RHVSHF¯ߔFDTXHPHGLDQWHDDVVLQDWXUDGRVUHVSHFWLYRVWHUmos de posse, que integram a presente ata como Anexo IV, passam a ocupar os cargos
de diretores da Companhia, com mandato de 3 anos a contar da presente data, ou seja,
até a realização da Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2021, e permanecerão em seus cargos até a investidura de novos diretores, nos termos do artigo 150,
§4º, da Lei nº 6.404/76. Cada um dos diretores ora nomeados declara, sob as penas da
lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei n° 6.404/76; (ii)
atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei n°
6.404/76; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
&RPSDQKLDHQ¥RWHPQHPUHSUHVHQWDLQWHUHVVHFRQߕLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLDQD
forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) foi aprovado que os
administradores ora eleitos não farão jus a qualquer remuneração, exceto se disposto de
forma contrária em Assembleia Geral; (v) foi deliberada a não instalação do Conselho
Fiscal no presente exercício; (vi) foi decidido que as publicações ordenadas pela Lei nº
VHU¥RUHDOL]DGDVQR'L£ULR2ߔFLDOGR(VWDGRGH6¥R3DXORHQRMRUQDO2'LD
SP; (vii) os administradores ora eleitos foram autorizados a praticar todo e qualquer ato
necessário para a formalização da constituição da Companhia ora aprovada, incluindo,
mas sem limitação, registros na Junta Comercial do Estado de São Paulo e demais órgãos competentes. Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a
qual, após a reabertura da sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos assinada. Acionistas: Quasar Investimentos e Participações Ltda., p.p. Carlos Alberto
Heitor de Farias Maggioli Filho; e Carlos Alberto Heitor de Farias Maggioli Filho. &HUWLߔFR TXH D SUHVHQWH « FµSLD ߔHO GD RULJLQDO ODYUDGD HP OLYUR SUµSULR São Paulo,
26/03/2018. Mesa: Presidente - Carlos Alberto Heitor de Farias Maggioli Filho; Secretário - José Paulo Lema Perri. Acionistas presentes: Quasar Investimentos e Participações Ltda., p. Carlos Alberto Heitor de Farias Maggioli Filho; Carlos Alberto Heitor de
Farias Maggioli Filho. Diretores nomeados: Carlos Alberto Heitor de Farias Maggioli
Filho - Diretor Presidente; José Paulo Lema Perri - 'LUHWRUVHPGHVLJQD©¥RHVSHF¯ߔFD
Visto do advogado: Nome: Fernanda Eloi Franco - OAB/SP nº 140.964. JUCESP/NIRE
nº 3530051546-3 em 16/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Setembro de 2020
(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Realizada em 09 de setembro de 2020, às 10:00 horas, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional
S.A. (“Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP
05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei
6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto. Presença: Acionistas
representando 100% (cem por cento) do capital com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos
Acionistas. As procurações ficarão arquivadas na sede da Companhia. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro Marques e
Secretariada pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a celebração do 2º aditivo ao Contrato de Financiamento
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES nº 15.2.0867; (ii) a assinatura de aditivo ao referido contrato com
BNDES, de acordo com as alterações analisadas no item (i) acima. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os Acionistas examinaram os itens
constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) Aprovar a celebração do 2º aditivo ao contrato de
financiamento celebrado entre a Companhia e o BNDES nº 15.2.0867.1 (“Contrato”), para suspensão temporária de pagamentos das parcelas de
principal e dos juros remuneratórios dos Subcréditos “A” e “B” do Contrato por 6 (seis) meses, no período compreendido entre 15 (quinze) de julho
de 2020 e 15 (quinze) de dezembro de 2020, com capitalização no saldo devedor, a cada evento financeiro de vencimento abarcado pela
mencionada suspensão, sem alteração do termo final do prazo de amortização e sem alteração da taxa de juros. (ii) Aprovar, por unanimidade e
sem quaisquer ressalvas ou restrições, a celebração de aditivo ao Contrato de Financiamento nº 15.2.0867.1 entre a BIONOVIS e o BNDES, para
refletir as alterações aprovadas no item (i) acima, bem como todos os demais documentos relacionados à presente operação. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta
Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é
cópia fiel daquela transcrita em livro próprio. São Paulo, 09 de setembro de 2020. Fernando de Castro Marques - Presidente da Mesa; Dra. Juliana
Olivia F. L. S. Martins - Secretária. Acionistas: Robferma Administrações Ltda. p.p. Fernando de Castro Marques; Cleita de Castro Marques,
Cleide Marques Pinto - p.p. Juliana Olivia F.L.S. Martins; MJP Administração e Participações Sociedade Simples Ltda. - p.p.Fernando de
Castro Marques. JUCESP nº 402.476/20-7 em 30/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MELBOURNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

(Em Constituição)
Ata de Assembleia Geral Constituição Realizada em 05/05/2021
1. Data, horário e local: Aos 05/05/21, às 10h, na sede R. Praça Dom Justino José Santana, 6, sala 1, Tatuapé, SP. 2. Convocação e Presença:
Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas fundadores/subscritores, a seguir
nomeados e qualificados: a) Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia, RG 25.275.750-6 SSP/SP e CPF 288.245.078-83; e b) Bruna Martins
de Toledo Castro, RG 47.220.328-9 SSP/SP e CPF 362.589.598-65. 3. Mesa: Assumiu a Presidência da Mesa, por consenso dos presentes, a
Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia, que convidou, a mim, Bruna Martins de Toledo Castro, para Secretária. 4. Providências Preliminares:
A Sra. Presidente (i) declarou instalada a Assembleia, informando, como era de conhecimento de todos, que a mesma tinha como objetivo a
constituição de uma sociedade por ações de capital fechado, sob a denominação de Melbourne Empreendimentos e Participações S.A., na
forma do projeto de Estatuto Social (Anexo I) que se encontrava sobre a mesa. O projeto de Estatuto Social foi entregue à Assembleia, lido, discutido
e aprovado por unanimidade, tendo sido assinado por todos os acionistas fundadores/subscritores; (ii) informou, ainda, que o Boletim de
Subscrição (Anexo II) do capital social se encontrava sobre a mesa. Os acionistas fundadores/subscritores subscreveram, no ato, mediante a
emissão de ações representando a totalidade do capital social, no valor de R$1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem
valor nominal, ao preço unitário de emissão de R$1,00 cada, tendo sido totalmente subscritas e 60 ações, no valor de R$ 60,00 integralizadas pela
acionista Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia e 40 ações, no valor de R$ 40,00 integralizadas pela acionista Bruna Martins de Toledo Castro,
perfazendo o total de R$ 100,00, integralizados em moeda corrente; (iii) tendo em vista que os requisitos preliminares exigidos pelo artigo 80 da
Lei 6.404/76 foram cumpridos, declarou constituída, de pleno direito, a sociedade por ações de capital fechado, denominada Melbourne
Empreendimentos e Participações S.A., que passa a ser regida pelo Estatuto Social igualmente aprovado. 5. Deliberações: Foi aprovado, por
unanimidade de votos: 5.1. a constituição da Melbourne Empreendimentos e Participações S.A., com o capital totalmente subscrito e
parcialmente integralizado, mediante a emissão de ações, conforme acima mencionado de R$1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas
nominativas, sem valor nominal; 5.2. que a Melbourne Empreendimentos e Participações S.A. tem sede na R. Praça Dom Justino José Santana, 6,
sala 1, Tatuapé, SP, CEP 03316-155. 5.3. O Estatuto Social, na forma do Anexo I; 5.4. a eleição da Diretoria da Melbourne Empreendimentos e
Participações S.A., tendo sido eleitas para compor o referido órgão da administração a Dra. Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia,
RG 25.275.750-6 SSP/SP e CPF 288.245.078-83, como Diretora-Presidente e a Sra. Bruna Martins de Toledo Castro, RG 47.220.328-9 SSP/SP e
CPF 362.589.598-65, como todos com prazo de gestão de 03 anos. Os diretores ora eleitos tomaram posse, nesta data, assinando os respectivos
Termos de Posse, arquivados no respectivo livro, e declararam, expressamente, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que
os impeça de exercer atividade mercantil, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404/76. As declarações de desimpedimento ficam arquivadas na sede
social da Companhia. 5.5. não estabelecer a remuneração dos administradores, tendo em vista que a Companhia está em fase pré-operacional;
5.6. que as publicações legais da Companhia sejam realizadas no jornal DOESP e Jornal O Dia SP/Edição Regional. 5.7. dispensar a instalação do
Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da Lei 6.404/76 e pelo artigo 24 do Estatuto Social ora aprovado; 5.8. desde
logo entregar todos os documentos, livros e/ou papéis relativos à constituição da Melbourne Empreendimentos e Participações S.A. ou a ela
pertencentes, aos primeiros administradores assim eleitos para as providências legais cabíveis. 6. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar,
suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pela
Secretária, pela Presidente e por todos os acionistas fundadores/subscritores presentes. SP, 05/05/2021. Alexandra Furlaneti de M. Correia Presidente; Bruna Martins de Toledo Castro - Secretária. Advogada: Alexandra F. de M. Correia - OAB/SP 251408/SP. JUCESP NIRE 3530056879-6
em 18/05/21. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Santa Cruz Power Corporation Usinas Hidroelétricas S.A.
CNPJ/ME 02.150.533/0001-85 - NIRE 35.300.325.541
Edital de Convocação aos Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Quatro Séries, da Espécie com Garantia Real,
Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Colocação, da Santa Cruz Power
Corporation Usinas Hidroelétricas S.A. Para Assembleia Geral de Debenturistas
Nos termos da Cláusula 8. Da Assembleia Geral de Debenturistas do “Instrumento Particular de
Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Pública De Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Em
Quatro Séries, Da Espécie Com Garantia Real, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos De
Colocação, Da Santa Cruz Power Corporation Usinas Hidroelétricas S.A.”, celebrado de 14 de junho
de 2013, conforme aditado (“Escritura de Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”, respectivamente),
ﬁcam os titulares das Debêntures da referida 1ª (primeira) emissão (“Debenturistas” e “Emissão”,
respectivamente) e a Planner Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente
Fiduciário”) convocados a participar da Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), que se realizará,
em primeira convocação, no dia 20 de julho de 2021, às 10 horas, por meio exclusivamente digital,
sendo aplicáveis as normas previstas na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), e regulamentada pela Instrução CVM n° 625, de 14 de maio de
2020, nos termos deste Edital, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia (“Ordem do Dia”): (i)
Considerando que a Contour Global do Brasil Participações S.A. (“Contour”) pretende captar recursos
para proceder ao resgate antecipado da totalidade das debêntures da 2ª emissão da Contour, e ao
resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1ª (primeira) emissão de Galheiros Geração
de Energia S.A., Goiás Sul Geração de Energia S.A., Rio PCH I S.A., Bahia PCH I S.A. e Aﬂuente
Geração de Energia Elétrica S.A.; (em conjunto, o “Resgate Antecipado”) (a)i tendo em vista a restrição
prevista no item 5.3.1.2(viii) da Escritura de Emissão, a anuência prévia para que a Emissora outorgue
garantias ﬁdejussórias, na forma de ﬁança, em garantia às debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, a ser convolada em da espécie com garantia real, com garantia
ﬁdejussória adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição,
da 3ª (Terceira) emissão da Contour (“Debêntures da 3ª Emissão”, respectivamente”), no valor total
de até R$625.000.000,00 (seiscentos e vinte e cinco milhões de reais), bem como (b) autorização
para que a Emissora celebre o “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em da
Espécie com Garantia Real com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição
Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Contour Global Do Brasil Participações S.A.”
que formaliza a 3ª Emissão (“Escritura da 3ª Emissão”) e demais documentos necessários para a
realização da 3ª Emissão; e (ii) Considerando que a Contour é acionista da Emissora e está avaliando
alternativas para monetização do seu negócio de geração renovável no Brasil, inclusive mediante
possível transferência do controle acionário direto da Contour para um fundo de investimento em
participações de infraestrutura (“FIP-IE”), anuência prévia para, conforme venha a ser o caso, a
realização de reorganização societária e alteração no controle indireto da Emissora, nos termos da
Cláusula 5.3.1.1 (iv) da Escritura de Emissão, de modo que a Contour, sua controladora direta, passe
a ser controlada diretamente pelo FIP-IE. Informações Adicionais: Considerando que a Assembleia
Geral de Debenturistas será realizada digitalmente, nos termos dos Artigos 2º, inciso I, e 3º, inciso
II, da Instrução Normativa CVM 625, a administração da Emissora encaminhará previamente
ao Agente Fiduciário, para que este disponibilize aos Debenturistas, as informações contendo os
procedimentos de acesso ao sistema eletrônico do fórum de deliberação seguro (link e senha de
acesso), sendo permitido ao Debenturista participar e votar a distância, desde que apresentados os
documentos de representação necessários, conforme abaixo explicitado. Observado o disposto no
artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e do Artigo 4º, §1º da Instrução Normativa CVM 625, os
Debenturistas deverão encaminhar, no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data da Assembleia
Geral, ao Agente Fiduciário, para o e-mail: ﬁduciario@trusteedtvm.com.br, e à Emissora, para o
e-mail: juridico@contourglobal.com, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação,
bem como lista da(s) sociedade(s) e/ou fundo(s) que representam e suas respectivas quantidades.
Referidos documentos deverão contemplar: (i) quando pessoa física, documento de identidade;
(ii) quando pessoa jurídica ou veículo de investimento, cópia de atos societários e documentos
que comprovem a representação do Debenturista; e (iii) quando for representado por procurador,
procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na AGD, obedecidas as condições
legais, em qualquer caso com cópia do extrato emitido pelo Escriturador ou do extrato expedido
em nome do Debenturista pela B3, para as Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente
na B3, sem prejuízo de nova conﬁrmação, na data de realização da AGD, da efetiva titularidade e
quantidade de Debêntures detidas por cada Debenturista. Os documentos relacionados à matéria
constante da ordem do dia serão encaminhados pela Emissora ao Agente Fiduciário que enviará
aos Debenturistas, no prazo de 8 (oito) dias anteriores à realização da Assembleia Geral. Conforme
previsto na Cláusula 8.4 da Escritura de Emissão, a AGD instalar-se-á, em primeira convocação,
com a presença de Debenturistas que representem a metade, no mínimo, das Debêntures em
Circulação (conforme deﬁnido na Escritura de Emissão) e, em segunda convocação, com a presença
de qualquer número de Debenturistas. Quórum de aprovação. Conforme previsto na Cláusula
8.5.1 da Escritura de Emissão, as deliberações constantes da Ordem do Dia da AGD ora convocada
deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das
Debêntures em Circulação. São Paulo, 08 de julho de 2021. SANTA CRUZ POWER CORPORATION
USINAS HIDROELÉTRICAS S.A. Alessandra Quagliuolo Marinheiro - Presidente do Conselho de
Administração da Emissora.
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Marilan Alimentos S.A.

CNPJ 52.034.139/0001-50 - NIRE 35.300.116.739
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 07/06/2021
Aos 07/06/2021, às 14h, na sede em Marília/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Rodrigo Garla,
Presidente; Carlos Henrique Araújo Garla, Secretário. Deliberações por unanimidade: Aprovação da eleição de Carlos
Henrique de Souza, RG SSP/PR nº 54.609.817 e CPF 019.587.699-75, residente e domiciliado em Marília/SP, para exercer o cargo de Diretor Financeiro, a partir de 14/06/2021 até 30/04/2022. Nada mais. Marília, 07/06/2021. JUCESP nº
311.439/21-4 em 02/07/2021.
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SEXTA-FEIRA A SEGUNDA-FEIRA, 9, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2021
Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 21128 no dia 15, 16 e 17 de
julho
às
17
horas.
www.arteabstrataleiloes.com.br –
Rua Penaforte Mendes, 101 – Bela
Vista
–
SP/SP
arteabstrataleiloes@gmail.com
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'pELWRVGH&RQGRPtQLRH,378TXLWDGRVSHOREDQFRDWpRGLDGROHLOmR
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A – PRODASA
NIRE 35300524420 – CNPJ nº 75.404.814/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (SOB FORMA DIGITAL)
São convidados os acionistas de Produto Alimentícios Arapongas S/A – Prodasa, a se reunirem em assembleia geral ordinária, que
se realizará no dia 20 de julho de 2021, às 8:00 horas, a ser realizada exclusivamente sob a forma digital por meio da plataforma Zoom,
para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHE GHVWLQDomRGRVOXFURVGRH[HUFtFLR
¿QGRHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVF HOHLomRGHPHPEURVGD'LUHWRULDH¿[DomRGDVUHVSHFWLYDVUHPXQHUDo}HV&RPXQLFDPRVTXHVH
encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere a Lei nº 6.404/1976, artigo 133, com
as alterações da Lei nº 10.303/2001UHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH'HVVHPRGRRVVHQKRUHV
acionistas poderão participar da reunião à distância por meio de acesso à plataforma Zoom, na data e hora acima mencionadas. Caso
opte por participar e exercer seu voto à distância mediante atuação remota na Assembleia Geral, o acionista deverá acessar a plataforma
Zoom no dia e hora designados através do link https://us06web.zoom.us/j/88994949645?pwd=MmE0bjY5ZkI1YWZCRzV1cFFpZFk1
QT09$&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHD$VVHPEOHLDGLJLWDOVHUiJUDYDGDHPiXGLRHYtGHRHQRVWHUPRVGRLWHPGD6HomR9,,,GR0DQXDO
GH5HJLVWURGH6RFLHGDGH$Q{QLPD $QH[R9GD,1'5(, D&RPSDQKLDGHYHUiPDQWHUDJUDYDomRDUTXLYDGDSRUQRPtQLPRGRLV
DQRV$¿PGHDX[LOLDURV$FLRQLVWDVSUHVHQWHVD&RPSDQKLDIRUQHFHUiVXSRUWHWpFQLFRSHORWHOHIRQH  UDPDO
Eventuais dúvidas sobre as questões acima poderão ser dirimidas por meio de contato com o Sr. André Bruno Biazon, por e-mail para
ti@prodasa.com.br. São Paulo - SP, 08 de julho de 2021. Marcelo Alcantara Fernandes – Diretor – Presidente

GENESISPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 14.118.986/0001-03 - NIRE 35.300.473.329
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 15/06/2021
Data Hora e Local: 15/06/2021, às 10h, na sede social. Convocação: Dispensada a convocação,
em vista da presença da totalidade do capital social da Companhia. Mesa. Presidente: Sr. Patrick
Jacques Albert Ledoux; e Secretário: Sr. Carlos Manuel Rodrigues Aguiar. Deliberações: Os acionistas
aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) Alterar o endereço da sede social
da Companhia, a qual passará a ser localizada na cidade de Ibiporã, PR, na Rua Luiz Carlos Zani,
365A, Parque Industrial II, CEP 86200-000. O Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a
vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Rua Luiz
Carlos Zani, 365A, Parque Industrial II, cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, CEP 86200-000, local
onde funciona o seu escritório administrativo, podendo, mediante deliberação do Conselho de
Administração, abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior.”
(ii) Consolidar a redação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar conforme redação
constante no Anexo I da presente ata. Encerramento: Formalidades legais e assinaturas. SP,
15/06/2021. Mesa: Patrick Jacques Albert Ledoux - Presidente; Carlos Manuel Rodrigues Aguiar
- Secretário. JUCESP - 307.101/21-6 em 28/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ/ME nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04/02/2021
Data, Hora e Local: Aos 04/02/2021, às 09h, na sede social da Companhia Nitro Química Brasileira (“Companhia” ou “Nitro”), na Avenida
Dr. José Artur Nova, 951, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação, Presença e Publicações Prévias: Convocação
dispensada nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em vista da presença dos acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas;
Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 1. Ordem do Dia: Deliberar acerca da aquisição da totalidade das quotas da Biocontrol
Sistema de Controle Biológico Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.536.647/0001-93, com sede
na Cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, na Avenida Beppe Olivares, 125, Centro, CEP 14160-830 (a “Biocontrol”). Deliberações:
Instalada a assembleia e procedida a leitura da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade e sem qualquer ressalva, aprovaram a
aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas emitidas pela Biocontrol nos termos do Contrato de Compra e Venda de Quotas
e Outras Avenças, a ser firmado nesta data, cujos principais termos e condições foram apresentados pela administração da Companhia
e aqui aprovados, ficando arquivado na Sede Social da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata
lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Lucas
Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. Acionistas: Lucas Santos Rodas; Paulo Zucchi Rodas; Gustavo Figueira
de Almeida e Albuquerque; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves; Faro Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
por sua gestora, Baraúna Gestora de Recursos Ltda., representada por André Oliveira Perosa e Paulo Ciampolini e Campen Investimentos
e Participações S.A., representada por André Reginato e André Oliveira Perosa. A presente ata confere com a versão original lavrada
em livro próprio. São Paulo/SP, 04/02/2021. Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário.
Acionistas: Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves.
Faro Capital Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia - Por: Baraúna Gestora de Recursos Ltda. (Gestora), representada
por André Oliveira Perosa e Paulo Ciampolini; Campen Investimentos e Participações S.A. - Por: André Reginato e André Oliveira Perosa.
JUCESP nº 129.942/21-2 em 09/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ/ME nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 04/03/2021
Data, Hora e Local: Aos 04/03/2021, às 12h, na sede social da Companhia Nitro Química Brasileira (“Companhia” ou “Nitro”), na
Avenida Dr. José Artur Nova, 951, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação, Presença e Publicações Prévias:
Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em vista da presença dos acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente:
Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. Ordem do Dia: Deliberar acerca da: i) Inclusão de nova
atividade no objeto social da Companhia e consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social; ii) um aumento no capital social
da empresa investida Gênica Inovação Biotecnológica S.A.; Deliberações: Instalada a assembleia e procedida a leitura da ordem
do dia, os Acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem qualquer ressalva, com a abstenção dos legalmente
impedidos: (i) Fica aprovada a alteração do Objeto social da Companhia, para incluir as atividades do CNAE 17.31-1-00 “Fabricação
de embalagens de papel”, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social. Com isso, o Artigo 2º do Estatuto Social
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem por objeto: (i) a produção, fabricação, industrialização,
transformação, manipulação e a comercialização, em geral, de produtos químicos, seus componentes e afins minerais, bem como
a fabricação de adubos e fertilizantes; (ii) a prestação de serviços relacionados às demais atividades descritas no objeto social, bem
como a intermediação, exportação, importação dos produtos mencionados no objeto social); (iii) a participação no capital de outras
sociedades, como sócia ou acionista; (iv) a representação ou distribuição comercial dos produtos constantes de seu objeto social;
(v) o agenciamento de cargas ou serviços e ou de navios, sua armação na atividade de armador, navegação, despacho aduaneiro,
armazéns gerais, depósitos inclusive de cargas, em associação com terceiros; (vi) fabricação de fertilizantes minerais organominerais
e biofertilizantes, fosfatados, nitrogenados e potássios, aminoácidos, micronutrientes; (vii) importação e exportação de fertilizantes
e de matéria-prima para fertilizantes; (viii) fabricação e comercialização de defensivos agrícolas; (ix) comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, (x) comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
agropecuário; partes e peças; (xi) comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; (xii) serviços de agronomia e de
consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; (xiii) serviços combinados de escritório e apoio administrativo; e (xiv) fabricação de
embalagens de papel”. (ii) Fica aprovado um aumento no capital social da empresa investida Gênica Inovação Biotecnológica S.A.
inscrita no CNPJ sob o nº 23.255.514/0001-93, no valor total de até R$ 20.000.000,00, mediante a subscrição de novas ações do
capital social total e votante da Gênica pela Companhia, nos termos e condições apresentados pela Diretoria da Companhia. Ficam
os diretores da Companhia autorizados e instruídos a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa
e pelos acionistas presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves.
Acionistas: Faro Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por sua gestora, Baraúna Gestora de Recursos
Ltda., representada por André Oliveira Perosa e Paulo Ciampolini; Campen Investimentos e Participações S.A., representada por
André Reginato e André Oliveira Perosa; Lucas Santos Rodas; Paulo Zucchi Rodas; Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque e
Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. A presente ata confere com a versão original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 04/03/2021.
Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Acionistas: Lucas Santos Rodas,
Paulo Zucchi Rodas, Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Faro Capital Fundo de
Investimentos em Participações Multiestratégia. Por: Baraúna Gestora de Recursos Ltda. (Gestora), representada por André Oliveira
Perosa e Paulo Ciampolini, Campen Investimentos e Participações S.A. Por: André Reginato e André Oliveira Perosa. JUCESP nº
154.417/21-0 em 08/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ/ME nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547
(a “Companhia”)
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 04/03/2021
1. Local, Data e Hora: Na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José
Artur Nova, nº 951, no dia 04/03/2021, às 9 horas. 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração
da Companhia, em razão do que foi dispensada a convocação, nos termos do Artigo 15, §1º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa:
Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 4. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre o pagamento
de Dividendos Intermediários à conta do lucro apurado no balanço extraordinário levantado em 31/12/2020; (ii) Deliberar, ad referendum
pela Assembleia Geral da Companhia, a inclusão de nova atividade no Objeto Social da Companhia; (iii) Deliberar, ad referendum pela
Assembleia Geral da Companhia, sobre um novo investimento e aporte na empresa investida Gênica Inovação Biotecnológica S.A.;
(iv) Deliberar sobre o Exercício, pela Companhia, da Opção de Compra prevista no Contrato de Opções de Valores Mobiliários e Outras
Avenças, celebrado com Fernando Martins Fonseca Reis; (v) Deliberar, ad referendum pela Assembleia Geral da Companhia, sobre
a incorporação societária da investida Fertilizantes Célere S.A.; 5. Deliberações: Instalada a Reunião e procedida a leitura da Ordem
do Dia, dando início a sua discussão, foi deliberado, por unanimidade de votos, o seguinte: (i) Aprovar em conformidade com o Estatuto
Social e ad referendum da assembleia geral da Companhia que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo
em 2020, o pagamento de dividendos intermediários à conta do lucro apurado no balanço extraordinário levantado em 31/12/2020, a
serem imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2020, no valor total de
R$ 33.000.000,00, distribuídos conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte,
de acordo com a legislação em vigor. Farão jus aos referidos dividendos os acionistas comprovadamente titulares das ações da Companhia
na presente data, conforme espécie e classe de ações detidas e de acordo com as regras e parâmetros estabelecidos no Estatuto Social.
Os valores serão pagos aos acionistas em até 60 dias contados da presente data, conforme disponibilidade de caixa e à critério dos
diretores da Companhia, sem remuneração ou atualização monetária, no domicílio bancário fornecido pelos acionistas. (ii) Fica aprovada,
ad referendum pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a alteração do Objeto social da Companhia, para incluir as atividades
do CNAE 17.31-1-00 “Fabricação de embalagens de papel”, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social. Com isso, o
Artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem por objeto (i) a produção, fabricação,
industrialização, transformação, manipulação e a comercialização, em geral, de produtos químicos, seus componentes e afins minerais,
bem como a fabricação de adubos e fertilizantes; (ii) a prestação de serviços relacionados às demais atividades descritas no objeto
social, bem como a intermediação, exportação, importação dos produtos mencionados no objeto social; (iii) a participação no capital de
outras sociedades, como sócia ou acionista; (iv) a representação ou distribuição comercial dos produtos constantes de seu objeto social;
(v) o agenciamento de cargas ou serviços e ou de navios, sua armação na atividade de armador, navegação, despacho aduaneiro,
armazéns gerais, depósitos inclusive de cargas, em associação com terceiros; (vi) fabricação de fertilizantes minerais organominerais
e biofertilizantes, fosfatados, nitrogenados e potássios, aminoácidos, micronutrientes; (vii) importação e exportação de fertilizantes e de
matéria-prima para fertilizantes; (viii) fabricação e comercialização de defensivos agrícolas; (ix) comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, (x) comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário;
partes e peças; (xi) comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; (xii) serviços de agronomia e de consultoria às atividades
agrícolas e pecuárias; (xiii) serviços combinados de escritório e apoio administrativo; e (xiv) fabricação de embalagens de papel”.
(iii) Fica aprovado, ad referendum pela Assembleia Geral Extraordinária, um aumento no capital social da empresa investida Gênica
Inovação Biotecnológica S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 23.255.514/0001-93, no valor total de até R$ 20.000.000,00, mediante a
subscrição de novas ações do capital social total e votante da Gênica pela Companhia, nos termos e condições apresentados pela
Diretoria da Companhia. (iv) Foi aprovado o Exercício, pela Companhia, da Opção de Compra prevista no Contrato de Opções de Valores
Mobiliários e Outras Avenças, celebrado em 21/11/2019, e com 1º Aditamento firmado em 23/07/2020, entre Fernando Martins Fonseca
Reis (“Fernando”) e a Companhia, para aquisição da totalidade dos valores mobiliários de emissão da Fertilizantes Celere S.A. - (“Fast
Agro”) (CNPJ/ME n° 10.978.127/0001-33) e de titularidade do Fernando. Em contraprestação à aquisição das referidas ações, a Companhia
se compromete a pagar o valor correspondente a 30% do Preço de Exercício, cuja fórmula está prevista no aludido 1º Aditamento. (v) Foi
aprovada, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a incorporação da empresa Fertilizantes Celere S.A. “Fast Agro” pela Companhia, prevista para ocorrer no dia 31/03/2021. Ficam os diretores da Companhia autorizados e instruídos a
praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente
ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos presentes. 7. Certidão: A presente ata confere com a versão original lavrada em
livro próprio. Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Conselheiros: Lucas
Santos Rodas, Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Gustavo
Figueira de Almeida e Albuquerque. JUCESP nº 154.418/21-3 em 08/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ/MF nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31/03/2021
1. Data, Hora e Local: Aos 31/03/2021, às 9h, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Dr. José Artur Nova, nº 951, CEP 08090-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do
Conselho de Administração da Companhia, Srs. Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves,
Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, em razão do que fica dispensada a
exigência de convocação, nos termos do Artigo 15, §1º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Lucas Santos Rodas;
Secretário: Sr. Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca da distribuição de Juros sobre o Capital Próprio
(JCP) - 1º trimestre 2021. 5. Deliberações: Nos termos dos artigos 31 e 32 do Estatuto Social da Companhia, pela unanimidade dos
membros, o Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, aprovou o crédito de JCP no
valor total de R$ 1.786.787,25, em balanço trimestral levantado no período de 1º/01/2021 a 31/03/2021. Os juros sobre o capital próprio
serão imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2021. A data do pagamento da remuneração ora
deliberada será definida oportunamente pela administração da Companhia, com prazo-limite de até 31/12/2021. Quando definido, o valor
será pago sem remuneração ou atualização monetária, no domicílio bancário fornecido pelos acionistas, líquido da retenção de 15% de
Imposto de Renda na Fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. Farão jus ao referido JCP os
acionistas comprovadamente titulares das ações da Companhia na presente data, conforme espécie e classe de ações detidas e de
acordo com as regras e parâmetros estabelecidos no Estatuto Social. 5.1. Os Diretores da Companhia foram autorizados a praticar todos
os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e
depois lida, aprovada e assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal
Andrade Gonçalves. Membros do Conselho de Administração: Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade
Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. 8. Certidão: A presente ata
confere com a versão original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 31/03/2021. Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente, Guilherme
Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Conselheiros: Lucas Santos Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre
Gonçalves Silva, Paulo Zucchi Rodas, Weber Ferreira Porto, Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. JUCESP nº 173.810/21-4 em
22/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0004362-87.2020.8.26.0020. 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). Fernanda Mendes Simões Colombini,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Valdir da Silva
Vieira, Brasileiro, CPF 004.675.268-42, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 105.308,30
(outubro/2020), devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 22 de junho de 2021.

CNPJ/MF nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 29/04/2021
1. Data, Hora e Local: Aos 29/04/2021, às 9h, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Dr. José Artur Nova, nº 951, CEP 08090-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do
Conselho de Administração da Companhia, Srs. Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves,
Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, em razão do que fica dispensada a
exigência de convocação, nos termos do Artigo 15, §1º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas;
Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 4. Ordem do Dia: (i) Manifestar-se sobre o relatório da Administração, as contas da
Diretoria e as Demonstrações Financeiras de 2020; (ii) Deliberar acerca da apresentação e aprovação à Assembleia Geral da Companhia
de proposta para destinação do lucro líquido da Companhia de aludido exercício social; (iii) Recomendar a aprovação, pelos acionistas
da Companhia em Assembleia Geral, de verba anual global para a Remuneração dos Administradores da Companhia; (iv) Aprovar o
montante apurado a título de EBITDA pela Diretoria, para o Exercício findo em 31/12/2020; (v) Eleger os Diretores da Companhia e das
suas subsidiárias/controladas; (vi) Ratificar a Política de Gestão de Risco da Companhia; e (vii) Convocar Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Companhia. 5. Deliberações tomadas por unanimidade: Instalada a Reunião e procedida a leitura da Ordem do
Dia, dando início a sua discussão, foi deliberado, por unanimidade de votos, o seguinte: 5.1. Ficam aprovados o Relatório da Administração,
as Contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, os quais devem ser encaminhados
para aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 5.2. Fica aprovada, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2020, correspondente ao montante de R$ 45.251.506,92 da
seguinte maneira, já considerando que nada será destinado à reserva legal, posto que já atingido o saldo para tal: (i) R$ 45.251.506,92
distribuídos a título de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), sendo que parte desses dividendos e juros sobre capital foi levantado
antecipadamente, conforme segue: (a) R$ 2.317.522,06 foram apurados a título de JCP, conforme deliberado em reunião do Conselho
de Administração realizada em 31/03/2020; (b) R$ 2.187.607,66 foram apurados e levantados a título de JCP, conforme deliberado em
reunião do Conselho de Administração realizada em 30/06/2020; (c) R$ 2.164.113,51 foram apurados a título de JCP, conforme deliberado
em reunião do Conselho de Administração realizada em 14/12/2020; (d) R$ 1.980.835,20 foram apurados e levantados a título de JCP,
conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração realizada em 31/12/2020; e (e) R$ 33.000.000,00, foram distribuídos a
título de dividendos intermediários, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração realizada em 04/03/2021; e (f) o
saldo remanescente, no montante de R$ 3.601.428,49, a serem distribuídos como dividendos para as ações ordinárias e preferenciais
na forma do Estatuto Social, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme legislação em vigor. 5.3. Farão jus aos referidos
dividendos os acionistas comprovadamente titulares das ações da Companhia na presente data, conforme espécie e classe de ações
detidas e de acordo com as regras e parâmetros estabelecidos no Estatuto Social. Os valores serão pagos aos acionistas até 31/12/2021,
conforme disponibilidade de caixa e à critério dos diretores da Companhia, sem remuneração ou atualização monetária, no domicílio
bancário fornecido pelos acionistas. 5.4. Recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral, de verba anual
global para a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2021, no valor total de até R$ 9.000.000,00 sendo
que deste total, R$ 990.000,00 sejam destinados ao Conselho de Administração. 5.5. Aprovar o valor de R$ 271.046.319,08 como EBITDA
gerencial referente ao exercício social encerrado em 31/12/2020 conforme apurado pela Diretoria da Companhia, a ser submetido à
assembleia geral da Companhia nos termos do artigo 11, §2º, do Estatuto Social. 5.6. Os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade, aprovam a reeleição do Sr. Marcos de Barros Cruz, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da cédula de
identidade RG nº 24.675.869-7 e inscrito no CPF/MF sob o n° 254.747.598-78, com endereço na Avenida Dr. José Artur Nova, 951, São
Miguel Paulista, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor Geral; do Sr. Maurício Gabriel Guimarães Siqueira de Vasconcelos Galvão,
brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 11.153.289-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.226.587-02,
com endereço na Avenida Dr. José Artur Nova, 951, São Miguel Paulista, São Paulo, SP, para o cargo de Diretor sem designação
específica, e do Sr. Marcos Romanoski, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.246.328-3,
e inscrito no CPF/MF sob nº 268.489.238-50, com endereço na Avenida Dr. José Artur Nova, 951, São Miguel Paulista, São Paulo, SP,
para o cargo de Diretor sem designação específica, todos com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que se realizar
previamente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobe as contas do exercício social de 2021. Os membros do
Conselho de Administração declaram que obtiveram confirmação de que os Diretores ora reeleitos continuam em condição de firmar a
declaração de que trata o artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme Termos de Posse anexos. 5.6.1. Fica aprovada também a eleição, pela
Companhia, dos seguintes Diretores para as seguintes empresas controladas: i) Sr. Marcos de Barros Cruz, acima qualificado, para
ocupar os cargos de administração nas seguintes empresas subsidiárias da Companhia: NITRO QUÍMICA CORPORATION E NITRO
QUÍMICA GMBH; ii) Sr. Maurício Gabriel Guimarães Siqueira de Vasconcelos Galvão, acima qualificado, para ocupar os cargos de
administração nas seguintes empresas subsidiárias da Companhia: PROMAK S.A., NITRO QUÍMICA CORPORATION E NITRO QUÍMICA
GMBH; iii) Sr. Marcos Romanoski, acima qualificado, para ocupar os cargos de administração na seguinte empresa subsidiária da
Companhia: PROMAK S.A.; iv) Sr. Anderson Yutaka Oba, brasileiro, casado, administrador de empresas, com cédula de identidade RG
nº 27.869.585-1 e inscrito no CPF/MF sob nº 260.747.038-25 para ocupar cargo de administração na seguinte empresa subsidiária da
Companhia: NITRO QUÍMICA CORPORATION e NITRO QUÍMICA GMBH; v) Sr. Fernando Matheus, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 30.439.372-1/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 306.496.068-76 para ocupar
cargo de administração na seguinte empresa subsidiária da Companhia: NITRO QUÍMICA CORPORATION; vi) Sr. Maurício Gentile,
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 24.808.878-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 306.856.888-95,
para ocupar cargo de administração na seguinte empresa subsidiária da Companhia: NITRO QUÍMICA GMBH; 5.7. Ratificar a Política
de Gestão de Risco da Companhia, incluindo a aprovação do Programa de Compliance, conforme Artigo 17, “i” do Estatuto Social da
Companhia, cujo material, políticas, regimentos e procedimentos apresentados ficam arquivados na Sede da Companhia. 5.8. Fica
convocada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 07/05/2021 às 11:00h na sede da Companhia.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos presentes.
7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. Membros do Conselho de
Administração: Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber
Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. São Paulo, 29/04/2021. Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente, Guilherme
Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Conselheiros: Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves,
Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto, Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. JUCESP nº 232.885/21-7 em 20/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ/ME nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/04/2021
1. Data, Hora e Local: Aos 30/04/2021, às 09 horas, realizada por videoconferência, nos termos do artigo 8º, §4º do Estatuto Social
da Companhia. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das
S.A.”), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro
de Presença de Acionistas da Companhia. Presente também o Sr. Paulo Mendes Pedroso, Contador CRC 1 SP 224.011/O-9 - T - MT,
representante da BDO RCS Auditores Independentes SS. 3. Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal
Andrade Gonçalves. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Iniciados os trabalhos, foram colocadas em discussão as matérias constantes
da ordem do dia, e, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas, foram tomadas as seguintes
deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere a presente Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do
artigo 130, §1º, da Lei das S.A.. 4.2. Depois de examinado e discutido, aprovar, sem qualquer emenda ou ressalva, o “Protocolo e
Justificação de Incorporação” (“Protocolo e Justificação”), o qual foi preparado em observância às determinações dos artigos 224 e
seguintes da Lei das S.A., celebrado em 30/04/2021 pelos órgãos da administração da Companhia e da Fertilizantes Célere S.A.
sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.978.127/0001-33, com sede na cidade de Rondonópolis,
Estado do Mato Grosso, no Anel Viário Conrado S. Brito, 639, lote 02, Quadra 13, Granville, CEP 78731-218 (“Incorporada”), o qual
faz parte deste instrumento como Anexo I. 4.3. Ratificar a nomeação e contratação da empresa especializada BDO RCS Auditores
Independentes SS, sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Major Quedinho, 90 - Consolação,
inscrita no CNPJ sob o n° 54.276.936/0001-79, registrada originalmente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São
Paulo sob o n° 2 SP013846/O-1 (“Empresa Especializada”), para elaborar o laudo de avaliação do patrimônio líquido, a valor contábil
da Incorporada, com base no balanço patrimonial com data-base de 31/01/2021 (“Data-Base” e “Laudo de Avaliação”, respectivamente).
A Empresa Especializada, tendo sido previamente consultada a respeito do seu interesse em proceder à referida avaliação, aceitou
a incumbência, tendo preparado o Laudo de Avaliação, o qual consta do Anexo A ao Protocolo e Justificação. O Sr. Paulo Mendes
Pedroso, representante da Empresa Especializada, prestou informações e esclareceu todas as dúvidas a respeito do Laudo de
Avaliação. 4.4. Depois de examinado e discutido, aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada, que avaliou
o valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada, na Data-Base em 31/01/2021, pelo menos, R$16.777.514,00 (dezesseis milhões,
setecentos e setenta e sete mil e quinhentos e quatorze reais). 4.5. Ratificar a dispensa de elaboração dos laudos de avaliação de
que tratam o artigo 264 da Lei nº 6.404/76, considerando que a Companhia é a única sócia da Incorporada e que a totalidade dos
acionistas da Companhia manifestou-se previamente no sentido de aprovar a incorporação. 4.6. Aprovar, nos exatos termos e
condições previstos no Protocolo e Justificação, a incorporação da Incorporada pela Companhia, passando esta a sucedê-la, a título
universal, em todos os bens, direitos e obrigações, na forma do artigo 227 da Lei das S.A.. 4.7. Registrar que: (i) a Incorporação não
resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido ou do capital social da Companhia, uma vez que o patrimônio líquido da
Incorporada já está integralmente refletido no patrimônio líquido da Companhia, que é a sua única acionista; e (ii) com a extinção da
Incorporada, que resultará da Incorporação, as suas ações serão extintas, nos termos do §1º do artigo 226 da Lei das S.A., sem a
atribuição de ações de emissão da Companhia em substituição aos direitos de acionistas. Em virtude de tais fatos, foi esclarecido
que não se aplicam a relação de substituição e o direito de recesso. 4.8. Em razão das deliberações anteriores, autorizar os
administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação da Incorporação ora aprovada, incluindo a
baixa das inscrições da Incorporada nas repartições federais, estaduais e municipais competentes, mantendo-se os livros contábeis
da Incorporada pelo prazo legal. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada e depois lida, aprovada e
assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Assinaturas: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme
Vidigal Andrade Gonçalves; Acionistas: Faro Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por sua gestora, Baraúna
Gestora de Recursos Ltda., representada por André Oliveira Perosa e Paulo Ciampolini; Campen Investimentos e Participações S.A.,
representada por André Reginato e André Oliveira Perosa; Lucas Santos Rodas; Paulo Zucchi Rodas; Gustavo Figueira de Almeida
e Albuquerque e Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. A presente ata confere com a versão original lavrada em livro próprio. São
Paulo/SP, 30/04/2021 Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Acionistas:
Lucas Santos Rodas; Paulo Zucchi Rodas; Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. Faro
Capital Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia - Por: Baraúna Gestora de Recursos Ltda. (Gestora), representada
por André Oliveira Perosa e Paulo Ciampolini; Campen Investimentos e Participações S.A. - Por: André Reginato e André Oliveira
Perosa. JUCESP nº 239.193/21-0 em 21/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL
FLAVIA BENITO TEIXEIRA, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do 17º Subdistrito Bela Vista,
Comarca da Capital, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER – a todos quanto o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa – que CÉSAR AUGUSTO BRESCIANI
JUNIOR,brasileiro, solteiro, maior, capaz, estudante, portador do RG nº 56.132.616-2/SSP-SP, inscrito no
CPF nº 451.800.828-62, Titulo de Eleitor nº 4646 6100 0159 Zona 346 Seção 0639, residente e domiciliado
nesta Capital, usando da faculdade que lhe confere o art. 56 da Lei nº 6015/73, de alterar imotivadamente o
nome no primeiro ano após ter atingido a maioridade, alterou seu nome para CÉSAR FUKUSHIMA KIM
BRESCIANI, a partir de 06/07/2021, permanecendo inalterados os demais dados. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado
na forma da lei. São Paulo, 08 de julho de 2021. Eu (aa) Alexandra Nunes de Eça, Substituta da Oficial, digitei
e subscrevi.
FLAVIA BENITO TEIXEIRA – Oficial.

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1033643- 25.2020.8.26.0100 ( U-555 ) A Doutora
Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Jonas Rocha da Silva e Vera Lúcia Santos Silva ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração do domínio do imóvel localizado na Rua Lírio da Serra, nº 88, Parqu e
Guarani, Jd. das Camélias - São Paulo - SP., com área 132,26ms2., contribuinte n. 140.156.0072-9, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP.
J - 12 e 13/07
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COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ/MF nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 07/05/2021
Local, Data e Hora: Na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José
Artur Nova, nº 951, no dia 07/05/2021, às 11 horas. Convocação, Presença e Publicação: Dispensada a publicação de edital de
convocação e do aviso aos acionistas, nos termos dos artigos 124, § 4º da Lei 6.404/76, em vista da presença dos acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme a assinatura no Livro de Presença de Acionistas. Presente,
ainda, em atendimento ao artigo 134, §1° da Lei 6.404/76 o Sr. Marcos de Barros Cruz, Diretor Geral da Companhia. As Demonstrações
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes foram publicados no dia 30/04/2021, no Diário Oficial do Estado de São Paulo,
páginas 209 a 215 e no Jornal Data Mercantil, página 22. Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal
Andrade Gonçalves. Ordem do dia: (i) Deliberar sobre o Relatório Anual e as Contas dos Administradores, bem como as
Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2020; (ii) Deliberar acerca da destinação do lucro
líquido da Companhia de aludido exercício social; (iii) Deliberar sobre a verba anual global para a Remuneração dos Administradores
da Companhia; (iv) Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) Aprovar o EBITDA Gerencial relativo
ao exercício findo em 31/12/2020; (vi) Ratificar o Exercício de Opção de Compra de Valores Imobiliários; (vii) Deliberar sobre novo
aumento no capital social da empresa investida Gênica. Deliberações: Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, por
unanimidade e sem qualquer ressalva: 1. Autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1° da
Lei nº 6.404/76. 2. Em Assembleia Gera

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547 (a “Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30/04/2021
1. Data, Hora e Local: Em 30/04/2021, às 8:30h, realizada por videoconferência, nos termos do artigo 15, §2º do Estatuto Social da
Companhia. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação face à presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, conforme permitido pelo artigo 15, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. 3. Composição da
Mesa: Presidente: Sr. Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 4. Ordem do Dia: (i) aprovar o Protocolo
e Justificação da Incorporação da Fertilizantes Célere S.A. pela Companhia; (ii) tomar conhecimento do laudo de avaliação;
(iii) manifestar-se favoravelmente à Incorporação; e (iv) tomar as providências necessárias para a realização da Assembleia Geral da
Companhia para deliberar sobre a proposta de Incorporação. 5. Deliberações: Por unanimidade e sem ressalvas, os membros do
Conselho de Administração da Companhia tomaram as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral da
Companhia, depois de examinados e discutidos, os termos e condições da minuta do Protocolo e Justificação da Incorporação da
Fertilizantes Célere S.A. sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.978.127/0001-33, com sede na
cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, no Anel Viário Conrado S. Brito, 639, lote 02, Quadra 13, Granville, CEP 78731-218,
registrada sob NIRE nº 51300017067 (“Fast Agro”) pela Companhia (“Protocolo e Justificação” e “Incorporação”, respectivamente), a
ser celebrado pelos órgãos das administrações da Companhia e da Fast Agro. 5.2. Tomar conhecimento do laudo de avaliação do
acervo da Fast Agro, a valor contábil, preparado pela BDO RCS Auditores Independentes SS, sociedade com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Major Quedinho, 90 - Consolação, inscrita no CNPJ sob o nº 54.276.936/0001-79, registrada
originalmente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n° 2 SP013846/O-1 (“Laudo de Avaliação”), cuja
indicação será submetida à ratificação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. 5.3. Manifestar-se favoravelmente à
Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação, e aprovar a sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
5.4. Tomar todas as providências necessárias para a realização, dentro dos próximos dias, de Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia para deliberar sobre a proposta de Incorporação e deliberações correlatas e autorizar os administradores da Companhia
a praticar todos os atos necessários para efetivas as deliberações tomadas nesta reunião. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos membros da Mesa e pelos conselheiros de administração
presentes. 7. Assinaturas: Lucas Santos Rodas - Presidente; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Membros do Conselho
de Administração: Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber
Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. A presente ata confere com a versão original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 30/04/2021. Lucas Santos Rodas - Presidente; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Conselheiros: Lucas
Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Alexandre Gonçalves Silva, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Weber Ferreira Porto, Gustavo
Figueira de Almeida e Albuquerque. JUCESP nº 229.113/21-7 em 14/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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11ª Vara Cível do Fórum Central/SP - Processo nº: 1008882-61.2019.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível .
Requerente: Fundação de Rotarianos de São Paulo - Requerido: Valdelei Aleixo de Sene e outros. Vistos. Tendo
em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia
requerida às fls. 246, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a CARLIANE CORREIA,
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por
FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO, alegando em síntese: Autora firmou Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais para o ano letivo de 2017, em benefício da aluna Soo A Correia. Deixaram os Réus de
cumprir suas obrigações contratuais, buscou a autora de forma amigável o recebimento do valor inadimplido, não
logrou êxito. O débito é de R$ 38.055,10 em Janeiro/2019. Encontrando-se a parte 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos
termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma
da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Christopher Alexander Roisin - Juiz de Direito.
08 e 09/07
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EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1019166-02.2017.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina
Bertholazzi, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Edson Luiz Sbeghen, brasileiro, comerciante, RG 1842855586, CPF 116.172.308-04, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 19.501,30 (junho/2017), decorrente do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais)
e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2021.
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SEXTA-FEIRA A SEGUNDA-FEIRA, 9, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2021

Jornal O DIA SP

Geneseas Holding S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - NIRE 35.300.340.949 - CNPJ: 08.769.451/0001-08

CNPJ/MF nº 12.022.940/0001-60
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Controladora
Consolidado Fluxo de caixa das
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019 atividades operacionais
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019 Passivo e patrimônio líquido
4.171 2.511 137.233 162.291 Prejuízo do exercício
(17.680) (37.748) (17.680) (37.748)
14
14 150.641 135.043 Circulante
Empréstimos
e
financiamentos
–
10
63.556
93.587
Ajustes
para
conciliar
o resultado às disponibili10
10 8.931 12.013
Fornecedores
3
3
43.249
43.139
dades
geradas
pelas
atividades
operacionais:
–
–
137
–
4.168
–
–
– Imposto de renda e CSLL diferidos
–
–
561 1.668
–
– 38.711 40.470 Partes relacionadas
Salários, ordenados e encargos sociais
–
– 8.246 5.139 Depreciações e amortizações
–
– 5.755 6.940
–
– 23.392 14.016 Adiantamento de clientes
–
– 12.236 8.437 Variação no valor justo do ativo biológico
–
– (3.000) (4.510)
–
– 38.478 35.966 Impostos a recolher
–
1 1.715
– Provisão para créditos de liquidação duvidosa –
–
292 (461)
–
– 2.934 1.487 Impostos parcelados
–
–
178
106 Juros sobre empréstimos e financiamentos
–
– 19.000 13.910
4
4 36.291 29.083 Contas a pagar ex-acionistas
–
– 6.044 5.511 Resultado de equivalência patrimonial 17.677 37.368
–
–
–
– 1.767 2.008 Outras contas a pagar
– 2.497 2.009 6.372 Resultado na venda de imobilizado,
43.628 37.841 116.891 105.181 Não circulante
36
36 93.079 45.023 intangível, líquido
–
–
646 1.081
–
–
582
663 Empréstimos e financiamentos
–
– 66.868 24.518 Complemento (reversão) de provisão
–
–
836
307 para riscos
–
–
–
672 Impostos parcelados
–
–
737
–
–
–
200
200 Pagamento baseado em ações
–
– 1.633 1.063 Subvenções governamentais
–
379
–
379
–
–
835
98 Outros
–
– 2.215 2.398 Provisão para riscos
(2.733)
–
736
–
–
– 7.366 6.805 Aumento (redução) dos ativos operacionais
Investimentos
43.628 37.841 1.019 1.019 Impostos diferidos
–
– 16.086 12.499 Contas a receber
–
– 1.467 (13.803)
Imobilizado
–
– 58.388 56.995 Contas a pagar ex-acionista
36
36
888
596 Estoques
–
– (9.376) 4.968
Intangível
–
– 57.484 47.167 Outras contas a pagar
Patrimônio líquido
39.435 35.308 39.435 35.308 Impostos a recuperar
–
(4) (7.127) (9.630)
Total do ativo
43.642 37.855 269.747 242.622
Capital social
106.056 67.335 106.056 67.335 Depósitos judiciais
–
–
672 (108)
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Reserva de capital
10.639 10.639 10.639 10.639 Ativo biológico
–
–
488
–
Controladora
Consolidado Pagamento baseado em ações
940
940
940
940 Outros ativos
–
– (1.776) 4.781
2020
2019
2020
2019 Adiantamento para futuro aumento de capital – 17.650
– 17.650
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Prejuízo do exercício
(17.680) (37.748) (17.680) (37.748) Ajuste acumulado de conversão
2.337 (298) 2.337 (298)
Fornecedores
–
(2)
110 19.439
Outros resultados abrangentes
2.635 (298) 2.635 (298) Prejuízos acumulados
(80.537) (60.958) (80.537) (60.958)
Resultado abrangente do exercício (15.045) (38.046) (15.045) (38.046) Total do passivo e patrimônio líquido 43.642 37.855 269.747 242.622 Salários, ordenados e encargos sociais
e impostos parcelados
–
– 3.107 (740)
Demonstrações dos Resultados
Impostos e taxas a recolher
(1)
1 1.715 (2.726)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado Tributos parcelados
–
–
601 (442)
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019 Adiantamento a clientes
–
– 3.799 6.955
Receita líquida
–
– 390.404 243.452 Outras receitas operacionais, líquidas
– (380) (1.186) (18.347) Partes relacionadas
4.168
–
– (21.568)
Custo dos produtos vendidos
–
– (319.710) (194.871) Lucro (prejuízo) operacional antes
Juros pagos
–
– (22.390)
–
Lucro bruto
–
– 70.694 48.581 do resultado financeiro
(17.680) (37.768) 14.442 (18.770) Outros passivos
(2.497)
313
49 22.546
Despesas com vendas
–
– (7.258) (7.833) Receitas financeiras
–
22 10.170
7.159 Caixa gerado pelas (aplicado nas)
Despesas administrativas e gerais
(3)
(20) (50.808) (45.681) Despesas financeiras
–
(2) (42.291) (26.137) atividades operacionais
(1.066)
307 (21.614) (9.069)
Resultado de equivalência
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (17.680) (37.748) (17.679) (37.748) Fluxo de caixa das atividades de investimento
patrimonial
(17.677) (37.368)
–
– Imposto de renda e CSLL – diferido
–
–
(1)
– Aplicações financeiras
–
– (137)
–
Valor justo dos ativos biológicos
–
–
3.000
4.510 Prejuízo do exercício
(17.680) (37.748) (17.680) (37.748) Empréstimo (concedido a) capitado em
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
controlada
–
–
– 6.376
Capital Pagamento base- Reserva Adiantamento para futuro Ajuste de avali- Prejuízo
Aquisição de imobilizado e intangível
–
– (18.111) (24.718)
social
ado em ações de capital
aumento de capital ação patrimonial acumulado Total Goodwill
–
–
– (29.489)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
48.823
561
10.639
–
–
(23.210) 36.813 Aumento de capital em controlada
– (2.128)
–
–
Aumento de capital
338
–
–
–
–
–
338 Adiantamento para futuro aumento de
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
–
–
35.824
–
– 35.824 capital em controlada
19.995 (16.440)
–
–
Integralização de capital
18.174
–
–
(18.174)
–
–
– Ativo biológico
–
–
– (374)
Pagamento baseado em ações
–
379
–
–
–
–
379 Caixa líquido aplicado nas atividades
Ajuste de conversão
–
–
–
–
(298)
– (298) de investimento
19.995 (18.568) (18.248) (48.205)
Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
(37.748) (37.748) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Saldos em 31 de dezembro de 2019
67.335
940
10.639
17.650
(298)
(60.958) 35.308 Captação de novos empréstimos
–
10 41.771 40.320
Aumento de capital
21.071
–
–
–
–
– 21.071 Aumento de capital
38.721 18.512 38.721 18.512
Adiantamento para futuro aumento de capital 17.650
–
–
(17.650)
–
–
– Captações de acionistas (AFAC)
(17.650) (251) (17.650) 17.352
Ajuste exercícios anteriores
–
–
–
–
–
(1.899) (1.899) Pagamento de principal
(10)
– (26.062) (17.710)
Ajuste de conversão
–
–
–
–
2.635
– 2.635 Caixa líquido gerado pelas atividades
Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
(17.680) (17.680) de financiamento
21.061 18.271 36.780 58.475
Saldos em 31 de dezembro de 2020
106.056
940
10.639
–
2.337
(80.537) 39.435 Aumento (redução) do saldo de caixa e
equivalentes de caixa
–
10 (3.082) 1.200
Vicente Roberto Criscio – Diretor Presidente
Daniela de Oliveira Leite Pinto – Diretora Financeira
Caixa e equivalentes de caixa
Gabriel de Carvalho Pires – Diretor de Marketing
Orlando Delgado Rodriguez – Diretor de Operações
no início do exercício
10
– 12.013 10.813
Fabio Hiroshi Hamano – Contador CRC 1SP 308.491
no fim do exercício
10
10 8.931 12.013
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Aumento (redução) do saldo de caixa e
equivalentes de caixa
–
10 (3.082) 1.200
Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Ativo biológico
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Outros ativos
Não circulante
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos

WTORRE S.A. - CNPJ/ME: 07.022.301/0001-65 - NIRE 35.300.328.272 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária - 1. Data, Horário e Local de Realização: Realizada em 6 de
maio de 2021, às 10 horas, na sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Complexo JK, Torre D, 24º andar,
sala 4, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia pela imprensa, de acordo com o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente à Assembleia acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinatura
constante do Livro de Registro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Renato Muscari Lobo; e Secretário: Luis Fernando Casari Davantel. 4. Ordem do Dia: a) alteração do
endereço da sede da Companhia; b) comunicado sobre o falecimento do atual Diretor Presidente da Companhia; c) homologação de renúncia apresentada pela atual Diretora Vice-Presidente
da Companhia; d) alteração da forma de administração da Companhia; e) eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia; e f) reformulação e consolidação do Estatuto Social da
Companhia. 5. Deliberações: A única acionista deliberou, sem ressalvas e restrições: a) aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 2.041, Complexo JK, Torre D, 24º andar, sala 4, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, São Paulo - SP, para Avenida Francisco Matarazzo, nº 1705, 1º andar, Água Branca, CEP 05001-200,
São Paulo - SP. Neste sentido, o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 2º - A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1705, 1º andar, Água Branca, CEP 05001-200, podendo manter ﬁliais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior,
por meio de deliberação das acionistas. b) comunicar o falecimento do atual Diretor Presidente da Companhia, Walter Torre Junior, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 7.581.240 SSP/SP,
CPF/ME nº 769.228.638-87, conforme Certidão de Óbito anexa; c) receber e homologar a renúncia apresentada, nesta data, por Cilene Torre, brasileira, separada judicialmente, empresária,
RG nº 4.925.791-2 SSP/SP, CPF/ME nº 519.259.828-15, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Dona Elisa Pereira de Barros, nº 559, Jardim Europa, CEP
01456-000, ao cargo de Diretora Vice-Presidente da Companhia, concedendo-lhe a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação quanto aos atos praticados no exercício de suas funções; d) aprovar a alteração da forma de administração da Companhia, a qual passará a ser exercida por 2 (dois) diretores sem designação especíﬁca, agindo sempre em conjunto. Em virtude
do disposto, acima, o Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: IV. Administração da Companhia - Artigo 8º - A Companhia será administrada
por uma Diretoria composta por 2 (dois) membros, designados apenas Diretores, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato uniﬁcado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo
Primeiro - A Diretoria será investida em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data da eleição, dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão. Parágrafo Segundo - Em caso de destituição, renúncia ou qualquer outro evento que resulte na vacância
de cargo de Diretores, deverá ser convocada Assembleia Geral da Companhia para indicação do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído. Parágrafo Terceiro Mesmo após o término do prazo do mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse dos novos membros. Artigo 9º - Os membros da Diretoria poderão
ter direito a remuneração, a qual será aprovada e ﬁxada em Assembleia Geral. Artigo 10 - Observados os limites previstos neste Estatuto Social, a Diretoria terá os mais amplos poderes para
coordenar as atividades da Companhia, estabelecendo as linhas de atuação, as metas a serem atingidas, podendo deliberar sobre todo e qualquer assunto relativo aos negócios da Companhia
que não seja da competência exclusiva da Assembleia Geral. Artigo 11 - Observado o disposto no Artigo 12 abaixo, cabe à Diretoria a prática de todas as operações e atos relativos aos ﬁns
da Companhia, que será sempre representada: (i) em conjunto pelos 2 (dois) Diretores; ou (ii) em conjunto por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador nomeado nos termos do Parágrafo Único
abaixo. Parágrafo Único - A Companhia poderá ser representada por procurador para quaisquer ﬁns, desde que nomeado mediante a assinatura conjunta dos 2 (dois) Diretores, devendo
constar do instrumento de mandato os poderes e o seu prazo de vigência, que nunca será superior a 12 (doze) meses, exceto os que tiverem ﬁnalidade judicial. Artigo 12 - Os atos elencados,
abaixo, somente serão praticados pelos Diretores ou procuradores da Companhia, desde que aprovados previamente e por escrito pela controladora da Companhia, Wall-T Participações
Eireli (CNPJ/ME nº 10.247.197/0001-11): (i) a aquisição, alienação ou oneração de ativos da Companhia, independentemente do valor envolvido; (ii) a concessão, em favor de terceiros, de
qualquer garantia pela Companhia, independentemente do valor envolvido; (iii) a contratação de empréstimos ou ﬁnanciamentos pela Companhia, independentemente do valor envolvido;
(iv) a repactuação de dívidas já contraídas pela Companhia e que envolva valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (v) a adesão a programas de parcelamento de tributos em
atraso devidos pela Companhia; e (vi) a prática de qualquer outro ato que implique a assunção de obrigações pela Companhia e que envolva valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais). e) eleger, para um mandato uniﬁcado de 2 (dois) anos contados a partir da presente data, como Diretores da Companhia: (i) Renato Muscari Lobo, brasileiro, casado, advogado,
RG nº 29.294.400-7 SSP/SP, CPF/ME nº 296.103.458-24; e (ii) Luis Fernando Casari Davantel, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 12.730.471-X SSP/SP, CPF/ME nº 085.502.588-30,
ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1705, Água Branca, CEP 05001-200, São Paulo - SP. Os Diretores ora
eleitos aceitaram as respectivas nomeações e declararam, expressamente, que não estão impedidos, por qualquer lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do
artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76. f) aprovar a reformulação e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. A presente Ata confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 6 de maio de 2021. Mesa: Renato Muscari Lobo - Presidente; Luis Fernando Casari Davantel - Secretário. Acionista: Wall-T Participações Eireli (por seu administrador
Paulo Eduardo Moreira Torre). Diretores Eleitos: Renato Muscari Lobo; Luis Fernando Casari Davantel. JUCESP nº 277.752/21-8 em 14/06/2021.
Anexo I - “Estatuto Social da WTORRE S.A. - I. Denominação Social, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A WTORRE S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital
fechado, que se regerá por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Francisco
Matarazzo, nº 1705, 1º andar, Água Branca, CEP 05001-200, podendo manter ﬁliais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, por meio de deliberação das
acionistas. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a participação em outras sociedades, simples ou empresárias, como quotista ou acionista; (ii) a prestação de serviços administrativos de gestão empresarial; (iii) a consultoria e planejamento em administração de negócios; e (iv) a locação e/ou sublocação de bens móveis, imóveis e equipamentos a terceiros. Artigo
4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. II. Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 15.504.706,55 (quinze milhões, quinhentos e
quatro mil, setecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 2.250.238 (duas milhões, duzentas e cinquenta mil, duzentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. Parágrafo Único - A cada ação ordinária corresponderá o direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. III. Assembleia Geral - Artigo 6º - A Assembleia Geral
é o órgão soberano da Companhia, tendo todos os poderes para decidir sobre os negócios relativos ao objeto social e tomar as decisões que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, e deverá se reunir na sede social ou, excepcionalmente, em outro local, onde todos os acionistas acordarem: (i) ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do
exercício social para: (a) deliberar sobre as contas e demonstrações ﬁnanceiras do exercício social encerrado, relatório dos administradores e parecer do Conselho Fiscal, se o órgão estiver em
funcionamento; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (c) eleger os administradores e ﬁxar a sua remuneração global, se aplicável, e;
(ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, convocada com observância dos preceitos legais e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro - As Assembleias Gerais serão
convocadas por qualquer membro da Diretoria, por carta registrada ou e-mail, com aviso de recebimento, endereçado às acionistas, com 8 (oito) dias de antecedência para a primeira convocação e com 5 (cinco) dias para a segunda convocação. O aviso de convocação incluirá (i) data, horário e local da Assembleia Geral; (ii) ordem do dia (que não poderá incluir itens genéricos
como “questões de interesse geral da Companhia” ou “outros”); e (iii) cópias de todos os documentos e propostas relacionados às matérias da ordem do dia. Independentemente das formalidades referentes à convocação de Assembleias Gerais, será regular a Assembleia Geral a que comparecerem todas as acionistas. Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral será instalada, em
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social votante e, em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo Terceiro - As
Assembleias Gerais serão presididas por qualquer membro da Diretoria ou por acionista presente, sendo secretariadas por pessoa indicada pelo Presidente da Assembleia Geral. Parágrafo
Quarto - Qualquer acionista poderá participar de uma Assembleia Geral da Companhia remotamente, por teleconferência ou videoconferência. Uma cópia assinada do voto proferido pela
acionista, se aplicável, deverá ser entregue por e-mail a outra acionista antes do término da Assembleia Geral, e uma via original dele deverá ser entregue a outra acionista e à Companhia
dentro de 2 (dois) dias úteis após a reunião. Artigo 7º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social votante
da Companhia, não se computando os votos em branco. Parágrafo Único - Qualquer acionista poderá ser representada por procurador nas Assembleias Gerais, desde que (i) o procurador
tenha sido constituído há menos de 12 (doze) meses da realização da Assembleia Geral; (ii) o procurador seja acionista, advogado ou administrador da Companhia; e (iii) no respectivo instrumento de mandato conste os poderes especíﬁcos para tal ato. IV. Administração da Companhia - Artigo 8º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 2 (dois)
membros, designados apenas Diretores, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato uniﬁcado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - A Diretoria será investida em suas
funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da eleição, dispensada
qualquer caução para garantia de sua gestão. Parágrafo Segundo - Em caso de destituição, renúncia ou qualquer outro evento que resulte na vacância de cargo de Diretores, deverá ser
convocada Assembleia Geral da Companhia para indicação do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído. Parágrafo Terceiro - Mesmo após o término do prazo
do mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse dos novos membros. Artigo 9º - Os membros da Diretoria poderão ter direito a remuneração, a qual
será aprovada e ﬁxada em Assembleia Geral. Artigo 10 - Observados os limites previstos neste Estatuto Social, a Diretoria terá os mais amplos poderes para coordenar as atividades da
Companhia, estabelecendo as linhas de atuação, as metas a serem atingidas, podendo deliberar sobre todo e qualquer assunto relativo aos negócios da Companhia que não seja da competência exclusiva da Assembleia Geral. Artigo 11 - Observado o disposto no Artigo 12 abaixo, cabe à Diretoria a prática de todas as operações e atos relativos aos ﬁns da Companhia, que
será sempre representada: (i) em conjunto pelos 2 (dois) Diretores; ou (ii) em conjunto por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador nomeado nos termos do Parágrafo Único abaixo. Parágrafo
Único - A Companhia poderá ser representada por procurador para quaisquer ﬁns, desde que nomeado mediante a assinatura conjunta dos 2 (dois) Diretores, devendo constar do instrumento de mandato os poderes e o seu prazo de vigência, que nunca será superior a 12 (doze) meses, exceto os que tiverem ﬁnalidade judicial. Artigo 12 - Os atos elencados, abaixo, somente
serão praticados pelos Diretores ou procuradores da Companhia, desde que aprovados previamente e por escrito pela controladora da Companhia, Wall-T Participações Eireli (CNPJ/ME
nº 10.247.197/0001-11): (i) a aquisição, alienação ou oneração de ativos da Companhia, independentemente do valor envolvido; (ii) a concessão, em favor de terceiros, de qualquer garantia
pela Companhia, independentemente do valor envolvido; (iii) a contratação de empréstimos ou ﬁnanciamentos pela Companhia, independentemente do valor envolvido; (iv) a repactuação de
dívidas já contraídas pela Companhia e que envolva valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (v) a adesão a programas de parcelamento de tributos em atraso devidos pela
Companhia; e (vi) a prática de qualquer outro ato que implique a assunção de obrigações pela Companhia e que envolva valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). V. Conselho
Fiscal - Artigo 13 - A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal, de caráter não permanente, que será composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, cada qual
vinculado a um Conselheiro efetivo especíﬁco, eleitos em Assembleia Geral, nos termos da lei. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal terão a qualiﬁcação, atribuições e prazo de
mandato previstos em lei, devendo a Assembleia Geral que os eleger ﬁxar-lhes a respectiva remuneração, observado o mínimo legal. Parágrafo Segundo - O prazo de mandato dos membros
do Conselho Fiscal será de 1 (um) ano, podendo haver reeleição, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária subsequente à qual tiver havido a respectiva eleição. Parágrafo Terceiro - Quando instalado, o Conselho Fiscal deverá se reunir ordinariamente, 4 (quatro) vezes ao ano, trimestralmente, e, extraordinariamente, sempre que o interesse social assim exigir, mediante convocação por escrito de quaisquer de seus membros, por carta ou e-mail, ambos com comprovação de recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias e com apresentação da pauta dos
assuntos a serem tratados. Parágrafo Quarto - Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será considerada regular a reunião em que comparecerem todos os Conselheiros
Fiscais. As deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos membros eleitos. VI. Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros - Artigo 14 - O exercício social terá início
em 01 de janeiro e término em 31 de dezembro. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações ﬁnanceiras previstas na legislação vigente. Parágrafo Primeiro - As
demonstrações ﬁnanceiras da Companhia deverão ser elaboradas de acordo com o padrão contábil brasileiro. Parágrafo Segundo - A Companhia poderá emitir a qualquer tempo balanços
patrimoniais intermediários para cumprir os requisitos legais ou atender a conveniências societárias. Artigo 15 - Dos resultados apurados serão, inicialmente, deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre o Lucro, sendo que o lucro remanescente terá a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado será destinado ao pagamento de um
dividendo obrigatório, na forma prevista pelo Artigo 202 da Lei 6.404/76; e (iii) o saldo que se veriﬁcar, depois das deduções acima, será distribuído aos acionistas na forma de dividendos.
Parágrafo Único - Os Diretores poderão determinar o levantamento de balanço semestral e, caso seja apurado lucro, este poderá ser adiantado às acionistas, a título de dividendos intermediários, conforme previsto no Artigo 203 da Lei 6.404/76. VII. Transferência de Ações - Artigo 16 - As ações que compõem o capital social da Companhia não poderão ser cedidas ou
transferidas, sem o prévio oferecimento por escrito à outra acionista, ﬁcando assegurado a esta, em igualdade de forma, condições e preço com terceiros, o direito de preferência para a
aquisição das referidas ações. Parágrafo Primeiro - A acionista que desejar ceder ou transferir suas ações deverá notiﬁcar a outra acionista acerca da sua pretensão, a ﬁm de informá-la, por
escrito, da forma, preço e condições da transferência total ou parcial de sua participação acionária a terceiro. Parágrafo Segundo - A acionista ofertada terá o prazo de 30 (trinta) dias contados
do recebimento da notiﬁcação mencionada no Parágrafo Primeiro, acima, para informar à acionista ofertante, por escrito, se exercerá ou não seu direito de preferência para aquisição das
ações, pela mesma forma, preço e condições descritas na referida notiﬁcação. Parágrafo Terceiro - O silêncio da acionista ofertada será interpretado como renúncia ao respectivo direito de
preferência. VIII. Disposições Gerais - Artigo 17 - A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá o modo de liquidação e elegerá o liquidante, ou liquidantes, e, se for o caso, o Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, ﬁxando-lhes os poderes e remuneração.
Artigo 18 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, observados os dispositivos legais em vigor e o quórum estabelecido no Artigo 7º Artigo 19 - As
Partes elegem o Foro da Capital do Estado de São Paulo como o competente para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste Estatuto Social.” São Paulo, 6 de maio de 2021. Mesa:
Renato Muscari Lobo - Presidente; Luis Fernando Casari Davantel - Secretário.
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14.06.2021
1. Data, Horário e Local: Realizada em 14.06.2021, às 7:00 horas na sede social da Isec Securitizadora S.A. (“Companhia”),
localizada na Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, São Paulo/SP. 2. Convocação e presença:
Dispensada em virtude da presença da acionista representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme dispõe
o artigo 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Daniel Monteiro Coelho de Magalhães, Presidente; e Andressa Maciel
Scerni, Secretária. 4. Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre (a) a alteração da denominação social da Companhia; (b) uma vez
aprovada a alteração prevista no item anterior, aprovar a consolidação do Estatuto Social. 5. Deliberação: A Acionista delibera,
inicialmente, pela lavratura da presente ata em forma de sumário. Após examinar a matéria constante da ordem do dia, foram
tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Com relação ao item (a) da ordem do dia, foi aprovada a alteração da denominação
social da Companhia, que passará a chamar Virgo Companhia de Securitização, com a consequente alteração do artigo 1º do
Estatuto Social da Companhia, para reﬂetir a referida aprovação, que passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1º. A
Companhia, sociedade por ações, operará sob a denominação de Virgo Companhia de Securitização e reger-se-á pelo presente
Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. 5.2. Em decorrência das deliberações acima, foi aprovado o item (b) da ordem
do dia, com a aprovação da consolidação do estatuto social da Companhia na forma do Anexo I da presente ata e a autorização, à
administração da Companhia, para a prática de todos os atos, registros e publicações necessários, sem a publicação dos anexos
desta ata, e de forma sumária, e as demais medidas que se ﬁzerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na
presente assembleia. 6. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi lavrada a
presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Acionista, que autorizou a sua publicação
sem as respectivas assinaturas na forma do artIigo 130, §2º da Lei das S/A. São Paulo, 14.06.2021. Certiﬁcamos que a presente é
cópia ﬁel da ata lavrada no livro próprio. Daniel Monteiro Coelho de Magalhães - Presidente, Andressa Maciel Scerni - Secretária.
Acionista presente: Isec Participações Ltda. JUCESP nº 309.734/21-6 em 30.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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GRP GP20 EMPREENDIMENTOS S.A.
Balanços patrimoniais / Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Tributos a recuperar
Não circulante
Investimentos
Intangível
Total do ativo
Balanços patrimoniais / Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Impostos a recolher
Não circulante
Impostos diferidos
Adiantamento de clientes
Impostos diferidos
Patrimônio líquido
Capital social
rejuí os acumulados
Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstrações do resultado abrangente
Lucro líquido do exercício
Resultado abrangente total

CNPJ nº 14.023.333/0001-40
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019 - (Valores em milhares de reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa
2020 2019
Demonstrações do resultado
2020
2019
2020 2019
3.071 2.194 Receita operacional líquida
2.225
1.516 Fluxo de caixa das atividades operacionais
5.883 2.071
(423) (1.175) Lucro líquido do exercício
2.673 1.987 Custos
1.802
341 Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
361
167 Resultado operacional bruto
(5.139)(1.972)
(875)
(269) Valor justo de propriedades para investimentos
37
40 Despesas operacionais: erais e administrativ as
53
59.388 54.249 Valor justo da propriedade para investimento
5.139
1.972 Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
10
59.387 54.248 Resultado antes das despesas e receitas financeiras 6.066
2.044 Ajuste de exercícios anteriores
(194) (167)
1
1 Resultado financeiro: espesas financeiras
(10)
(12) Aumento nos ativos operacionais: Clientes
3
86
62.459 56.443 Receitas financeiras
55
59 Impostos a recuperar
6
6.111
2.091 Aumento nos passivos operacionais: Impostos a recolher 60
2020 2019 Lucro antes do IR e da CS
89 (120)
(228)
(20) Fornecedores
207
58 Imposto de renda e contribuição social
(69) 111
5.883
2.071 Adiantamento de clientes
102
13 Lucro líquido do exercício
686
25
70.409.02470.409.024 Caixa aplicado nas atividades operacionais
105
45 Ações no final do exercício
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
279
295 Lucro líquido por ação básico e diluído atribuível aos acionistas
- 1.662
0,0836
0,0294 Aumento de capital
- da Companhia ao final do exercício em Reais
- 1.662
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
226
295 Demonstrações das mutações Capital Lucros (Prejuízos)
686 1.687
53
do patrimônio líquido
social
acumulados Total Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
início
do
exercício
1.987
300
61.973 56.090 Saldos em 31/12/2018
71.489
(19.142) 52.347
2.673 1.987
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
73.151 73.151 Aumento de capital
1.662
- 1.662
686 1.687
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
(11.178) (17.061) Lucro líquido do exercício
2.071 2.071
Fernando Ribeiro Starck Crestana - Diretor | Dora Szwarc Hamaoui
62.459 56.443 Ajuste de exercícios anteriores
10
10
- Diretora | Contador: Carlos Augusto Leite - CRC: 1SP240786/O-7
73.151
(17.061) 56.090
2020 2019 Saldos em 31/12/2019
As Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas
5.883 5.883
5.883 2.071 Ajuste de exercícios anteriores
e o Relatório do Auditor Independente na íntegra
5.883 2.071 Saldos em 31/12/2020
73.151
(11.178) 61.973
encontram-se à disposição na sede social da empresa.

GRP GP23 EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 14.023.158/0001-91
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019 - (Valores em milhares de reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa
2020 2019
Demonstrações do resultado
2020
2019
2020 2019
3.731 2.696 Receita operacional líquida
2.013
2.043 Fluxo de caixa das atividades operacionais
5.122 3.844
3.072 1.751 Custo
(408)
(1.194) Lucro líquido do exercício
583
869 Resultado operacional bruto
1.605
849 Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
Valor justo de propriedades para investimentos
(3.829)(3.601)
35
35 Receitas/(despesas) operacionais
(46) 95
41
41 erais e administrativ as
(422)
(491) Imposto de renda e contribuição social diferidos
(109) (10)
50.133 46.304 Valor justo de propriedades para investimentos
3.829
3.601 Ajustes de exercícios anteriores
286 (319)
50.132 46.303 Outras receitas/despesas operacionais
268
- Aumento nos ativos operacionais: Contas a receber
10
1
1 Resultado antes das despesas e receitas financeiras 5.280
3.959 Impostos a recuperar
(8)
Outras
contas
a
receber
53.864 49.000 Resultado financeiro: Despesas financeiras
(5)
(8)
9
14
62
104 Aumento nos passivos operacionais:Impostos a recolher
Balanços patrimoniais / Passivo e patrimônio líquido 2020 2019 Receitas financeiras
(84) 110
5.337
4.055 Fornecedores
204
279 Lucro antes do IR e da CS
Circulante
(28) 192
(216)
(211) Adiantamento de clientes
Fornecedores
124
208 IR e CS: Corrente
5.122
3.844 Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades
Impostos a recolher
80
71 Lucro líquido do exercício
1.321 327
46.583.657 46.583.657 operacionais
213
287 Ações no final do exercício
Não circulante
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Impostos diferidos
49
95 Lucro por ação básico e diluído atribuível aos acionistas
2
0,11
0,08 Aquisição de propriedades para investimentos
Adiantamento de clientes
164
192 da Companhia ao final do exercício em Reais
2
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
53.447 48.434
Patrimônio líquido
Demonstrações das mutações
Capital
Prejuízos
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capital social
55.570 55.570
Total Aumento de capital
do patrimônio líquido
social acumulados
- 1.382
(2.123) (7.136) Saldos em 31/12/2018
Prejuí os acumulados
54.188
(10.970) 43.218 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
- 1.382
53.864 49.000 Aumento de capital
Total do passivo e patrimônio líquido
1.382
- 1.382 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
1.321 1.711
3.844 3.844 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Demonstrações do resultado abrangente
2020 2019 Lucro líquido do exercício
1.751
40
(10)
(10) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
5.122 3.844 Ajustes de exercícios anteriores
Lucro líquido do exercício
3.072 1.751
55.570
(7.136) 48.434 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
5.122 3.844 Saldos em 31/12/2019
Resultado abrangente total
1.321 1.711
Lucro líquido do exercício
5.122 5.122
As Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas
Fernando Ribeiro Starck Crestana - Diretor
(109)
(109)
Ajustes de exercícios anteriores
e o Relatório do Auditor Independente na íntegra
Dora Szwarc Hamaoui - Diretora
55.570
(2.123)
53.447
Saldos
em
31/12/2020
encontram-se à disposição na sede social da empresa.
Contador: Carlos Augusto Leite - CRC: 1SP240786/O-7

Balanços patrimoniais / Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Não circulante
Investimentos
Intangív el
Total do ativo

GRP GP28 EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 18.115.897/0001-64
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019 - (Valores em milhares de reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa
2020 2019
Demonstrações do resultado
2020 2019
2020 2019
4.006 2.240 Receita líquida
3.313 1.934 Fluxo de caixa das atividades operacionais
6.428 3.393
(345) (1.530) Lucro líquido do exercício
3.501 1.363 Custos
2.968
404 Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
404 775 Lucro bruto
101 102 Receitas/(despesas) operacionais
(aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
66.495 62.242 erais e administrativ as
(459) (488) Valor justo de propriedades para investimentos
(4.253) (3.589)
66.495 62.242 Valor justo de propriedades para investimentos
4.253 3.589 Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
(19)
69
70.501 64.482 Outras receitas/despesas operacionais
(34)
- Ajustes exercícios anteriores
(320)
93
Balanços patrimoniais / Passivo e patrimônio líquido 2020 2019 (Prejuízo)/Lucro líquido antes do resultado financeiro 6.728 3.505 Aumento nos ativos operacionais
(4)
(5) Contas a receber
371 (714)
364
457 Resultado financeiro: Despesas financeiras
Circulante
65
95 Impostos a recuperar
1
8
Fornecedores
192
396 Receitas financeiras
6.789 3.595 Aumento nos passivos operacionais
Impostos a recolher
172
61 (Prejuizo)/Lucro líquido antes do IR e da CS
(361) (202) Impostos a recolher
111
16
240
236 Imposto de Renda e Contribuição Social
Não circulante
6.428 3.393 Fornecedores
(204) 210
Adiantamentos de clientes
128
105 Lucro líquido do exercício
75.395 75.395 Adiantamentos de clientes
23
4
Outras contas a pagar
62
62 Ações no final do exercício
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades
Impostos diferidos
50
69 Prejuízo/Lucro líquido por ação básico e diluído atribuível aos acio69.897 63.789 nistas da Companhia ao final do exercício em Reais0,08526 0,04500 operacionais
Patrimônio líquido
2.138 (510)
Demonstrações das mutações
Capital
Prejuízos
Capital social
74.749 74.749
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Total Aumento de capital
do patrimônio líquido
social acumulados
(4.852) (10.960)
Prejuí os acumulados
- 1.433
73.316
(14.446) 58.189 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
70.501 64.482 Saldos em 31/12/2018
Total do passivo e patrimônio líquido
- 1.433
Aumento de capital
1.433
- 1.433 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
2.138 923
Demonstrações do resultado abrangente
2020 2019
Lucro líquido do exercício
3.393 3.393 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.363 440
6.428 3.393
Lucro líquido do exercício
93
93 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Ajustes de exercícios anteriores
3.501 1.363
6.428 3.393
Resultado abrangente total
Saldos em 31/12/2019
74.749
(10.960) 63.108 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
2.138 923
Aumento de capital
Fernando Ribeiro Starck Crestana - Diretor
As Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas
Lucro líquido do exercício
6.428 6.428
Dora Szwarc Hamaoui - Diretora
e o Relatório do Auditor Independente na íntegra
(320)
(320)
Ajustes de exercícios anteriores
Contador: Carlos Augusto Leite - CRC: 1SP240786/O-7
encontram-se à disposição na sede social da empresa.
74.749
(4.852) 69.216
Saldos em 31/12/2020

Balanços patrimoniais / Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Não circulante
Investimentos
Total do ativo

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0002859-61.2020.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBSON LEANDRO DA CRUZ, CPF
995.863.391-49, que a ação de procedimento comum proposta por Condomínio Edifício Nossa Senhora Aparecida foi julgada procedente e iniciouse a fase de Cumprimento de sentença. Encontrando-se o réu, doravante executado, em lugar incerto e não sabido, e conforme o disposto no artigo
513, § 2º, inciso IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta
EªPARA ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªLIQUIDARªOªDÏBITOªEXEQUENDOªDEª2ª ªOUTUBROª
de 2020) atualizado monetariamente (tabela do TJSP) a partir de outubro de 2020 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de
NOVEMBROªDEªªEªATÏªOªEFETIVOªPAGAMENTO ªlCANDOªAªPARTE EXECUTADAªADVERTIDAªDEªQUE ªTRANSCORRIDOªTALªPRAZOªDEªªDIAS ªSEMªOªPAGAMENTOª
VOLUNTÈRIO ªSERÈªAUTOMATICAMENTEªINICIADOªOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªPARA ªQUERENDO ªAPRESENTARªIMPUGNAÎÍOªINDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORAªOUª
DEªNOVAªINTIMAÎÍOª.#0# ªARTª ª.ÍOªOCORRENDOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIOªNOªPRAZOªDEªªDIASªPREVISTOªNOªARTª ªhCAPUTvªDOª.#0# ªOªDÏBITOª
SERÈªACRESCIDOªDEªMULTAªDEªªDEZªPORªCENTO ªEªDEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªDEZªPORªCENTO ªNOSªTERMOSªDOªARTª ªeª ªDOª.#0#ª
3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003246-68.2016.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a LAMITEC COMUNICAÇÃO E ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 05.765.829/0001-07, na pessoa
de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 62.135,72
(03/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do
imóvel situado à Rua Ângelo Anzolino, nº 01, Jardim do Tiro, São Paulo/SP (Parceiro 15543430 - instalação 200980781), bem
como a custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
PARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADAªREVEL ªOCASIÍOªQUEªSERÈªNOMEADOª
curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOª
B 08 e 09/07
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0185563-38.1998.8.26.0002/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIANA SILVA PEIXOTO, com
CPF 262.063.498-96, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Shopping
Center Sul S/c Ltda., alegando em síntese: ingresso dos sócios no polo passivo da presente ação, possibilitando
o alcance dos bens para pagamento dos débitos totalizando R$ 631.273,78 (29/09/2020). Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH ÀXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO
pague a divida, ou oponha Embargos Monitórios, sob pena de conversão do mandado monitório em mandado
executivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC. Não sendo efetuado o pagamento,
QHPDSUHVHQWDGRRVHPEDUJRVPRQLWyULRVRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6%H

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1004586-55.2017.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI – Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de
Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA ZEMKE, CPF 846.738.509-04, que lhe foi proposta
uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú Unibanco S.A, relativa ao veículo
marca GM, modelo Meriva 1.8, branco, ano 2007, placa DTA9340, chassi 9BGXL75G08C706297, apreendido em
16.02.2018, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº 30759-141059428. 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 01 de junho de 2021.

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0209037-78.2011.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinara Palhares,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Iara Aparecida Magalhães, CPF 029.946.188-26, que lhe foi proposta
uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda., objetivando a cobrança de R$
16.317,70 (novembro/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo
de 2007. 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, 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, convertendose 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 27 de agosto de 2020.
08 e 09.07
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0005935-14.2020.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) FRANCISCO JOSÉ DA SILVA NETO, C.P.F nº 087.456.424-78, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença
por parte de Marcio Luiz Tardivo e Jane Rodrigues Tardivo, alegando em síntese: que a Ação de Despejo por Falta de Pagamento
de Alugueres e Acessórios da Locação cumulada com Cobrança, proposta por Marcio Luiz Tardivo e Jane Rodrigues Tardivo, fora
julgada procedente, ingressando os exequentes com cumprimento de sentença e pleiteando a intimação do executado para efetuar o
pagamento do montante de R$ 62.871,22 (setembro/2020), acrescido de correção e juros legais até o efetivo pagamento, bem como
despesas, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, nos termos do artigo 256, inciso
) ªDOª#0# ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITALªDAªDATAªDAªPUBLICAÎÍOª
única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), pague a quantia acima informada, devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Decorrido os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
DADOªREGULARªANDAMENTOªAOªFEITOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªª"ªªEª

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1093661-17.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Coimbra
Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SIMFLEX INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA-ME, CNPJ
21.490.142/0001-54, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de U-Shin do Brasil Sistemas Automotivos Ltda, CNPJ 17.465.122/000156, sendo corré Wide Credit Fomento Mercantil Ltda, alegando, em síntese, que as empresas rés submeteram
a protesto o título DMI nº 340-A, no valor principal de R$ 61.230,00, emitida em 02/08/2017, com vencimento
em 06/09/2017, protocolado no 1ª Tabelião de Letras e Títulos de Guarulhos-SP, sob o nº 00216-18/09/201750, sem haver causa ou lastro para sua emissão. Requer a Autora, portanto, a sustação definitiva do
protesto e a declaração da inexigibilidade do título em questão e a declaração de inexigibilidade parcial de
crédito estampado nos “Pedidos de Compras”, nºs. 4700006021, 4700006118 e 4700006265, diante da
inexecução parcial de seus respectivos objetos, sobretudo, pela quantia adiantada em favor da “Simflex”
no início do projeto. Deu-se à causa o valor de R$ 61.230,00. Estando a correquerida em lugar ignorado,
expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, CONTESTE a ação sob pena
de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em case de
revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 30 de junho de 2021.
09 e 13.07
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Novo Jaguar F-PACE 2021 chega
com novo design
A Jaguar, marca reconhecida por sua tradição em veículos esportivos de luxo, apresenta o novo F-PACE 2021. Aliando esportividade e desempenho, o novo F-PACE está
disponível em duas opções de motorização: a
versão de 3.0L de 340 cv com 6 cilindros em
linha e a versão superesportiva SVR 5.0L,
com 550 cv de potência. Ambos possuem tração integral inteligente e transmissões automáticas de oito velocidades com paddle shift,
garantindo ao veículo desempenho excepcional e aumento de esportividade na versão
SVR.
O novo Jaguar F-PACE chega as revendas Jaguar com preços a partir de R$ 463.750
na versão 3.0, e R$ 725.950 na versão 5.0
superesportiva SVR.
Referência em termos de tecnologia e
requinte, o novo F-PACE recebeu importantes aprimorações em seu design, ganhando
um interior completamente novo e incorporando o sistema de infoentretenimento Pivi
Pro de última geração. Sinônimo de conectividade e tecnologia, ganhou novos itens estéticos que garantem mais luxo e refinamento.
O novo design do cockpit é mais ousado, dinâmico e com maior foco no motorista. Com
um novo console central, mais rápido e intuitivo, incorporou tecnologias inovadoras, como
o novo sistema para carregamento de celular
sem fio (opcional).
Reconhecido por seu design premiado por
diversas instituições pelo mundo, incluindo o
World Car Design of the Year em 2017, o
Jaguar F-PACE ganhou linhas mais limpas e
fluidas, com um novo capô esculpido com uma
protuberância mais larga e superfícies mais
suaves e definidas. O novo capô também
contribui para um acabamento mais marcante, reduzindo o número de linhas de fechamento na frente do carro.
Na nova grade, o veículo traz detalhes
no formato de diamante, inspirados no logotipo “heritage” da Jaguar. Um novo para-choque dianteiro com entradas de ar redesenhadas e detalhes de malha escura ampliam a
frente do veículo, garantindo uma presença
ainda mais dinâmica. Novos faróis quádruplos totalmente em LED com a assinatura JBlade garantem mais resolução e brilho.
Na traseira, o F-PACE recebeu lanternas afiladas de LED com desenho em chicane e um novo para-choque traseiro totalmente reprojetado e com saídas de escape atualizadas, garantindo um design mais fluido e
refinado. Na versão superesportiva SVR, o
veículo conta com uma série de elementos
de design distintos, com um visual mais focado em desempenho. Todos os modelos possuem a opção de configuração com o Black
Exterior Pack opcional, que oferece uma aparência ainda mais dinâmica com elementos
sob medida feitos em Gloss Black.
Referência no mercado de luxo desde seu
lançamento, o F-PACE chega na versão 2021
com um interior totalmente aprimorado e tecnológico, que garante ao veículo mais serenidade e refinamento. O novo design do cockpit é mais ousado, dinâmico e com maior foco
no motorista. Um novo console central es-

portivo, mais rápido e intuitivo, melhorou a
interface do painel de instrumentos, além de
incorporar um carregador sem fio (opcional).
No coração do novo interior, está a nova tela
curva sensível ao toque HD de 11,4 polegadas.
Interior luxuoso e tecnológico
A elegante curvatura da tela foi propositalmente criada para se unir ao perfil do painel de instrumentos. Quimicamente reforçada, a tela de vidro possui dois revestimentos:
um antirreflexo, que reduz o brilho diante da
luz, e um segundo que facilita a limpeza de
impressões digitais. Com moldura elegante
feita em magnésio na cor preta acetinada, o
novo F-PACE entrega um novo padrão de
acabamento de alta qualidade.
A nova tela sensível ao toque opera com o
sistema de infoentretenimento Pivi Pro de última geração. O sistema está mais intuitivo e
permite que o motorista realize 90% das tarefas comuns com apenas dois toques na tela inicial, graças à sua estrutura de menu simplificada. A integração perfeita da nova tecnologia
faz parte do novo DNA de design da Jaguar.
Para ajudar o motorista a acessar informações mais rapidamente, o novo F-PACE
também possui uma tela interativa na direção, de 12,3 polegadas, com gráficos aprimorados e um layout configurável, que pode
mostrar o mapeamento de navegação, mostradores digitais, mídia, informações do veículo ou detalhes do sistema de infoentretenimento. Trabalhando em conjunto com a tecnologia opcional Head-up Display, o novo FPACE dá aos motoristas todas as informações de que precisam com menos distração.
Na cabine, o novo F-PACE recebeu materiais premium que aumentam a sensação
de conforto, espaço e refinamento. Revestimentos de toque suave foram incorporados
ao painel de instrumentos, apoio de braço
da porta e nas laterais. Acabamentos autênticos, feitos em madeira e alumínio,
apresentam-se por todo o interior do veículo, alinhando passado e futuro de maneira moderna. Para elevar a sensação
de luxo, o veículo também recebeu nova
iluminação interior, com uma exclusiva
faixa superior de luz que circula por toda a
cabine, enquanto a iluminação inferior usa
um efeito de cachoeira mais suave. O novo
sistema possibilita a escolha de dez cores
diferentes.
O bem-estar dos ocupantes também foi
aprimorado com a adição das mais recentes tecnologias para proporcionar uma experiência de viagem mais calma e confortável. Essas tecnologias incluem o sistema de cancelamento de ruído ativo – que
remove ruídos indesejados da cabine –
ideal para rodar em estradas mais sinuosas. Além disso, o veículo também conta
com a mais recente tecnologia de ionização do ar da cabine, que foi projetada para
remover alérgenos e agora também possui
um sistema de filtragem capaz de capturar
partículas ultrafinas – incluindo partículas
PM2,5 – para melhorar a saúde e o bemestar dos ocupantes.

Os novos bancos dianteiros oferecem
amortecimento mais amplo, funcionalidade
melhorada para as configurações opcionais
de massagem frontal e maiores áreas de
aquecimento e resfriamento.
Os assentos performance da linha SVR
trazem um acabamento ímpar, ainda mais
dinâmico, com um novo suporte adicional e
design inspirado no logotipo da Jaguar com
moldura especial na área do ombro. Os
bancos e acabamentos estão disponíveis em
diversas combinações de cores para todas
as versões.
O volante também recebeu atenção especial, com novo design inspirado no IPACE, com novos botões funcionais cuidadosamente incorporados ao sistema de
direção e paddle shifts feitos em liga de zinco. Altamente refinado, o volante chega em
duas possíveis configurações para as versões 3.0 e com configuração exclusiva na
versão SVR.
Na versão SVR, o veículo recebeu um
exclusivo design de roda de liga forjada de
22 polegadas (opcional). Com cinco belos
raios, a roda é finalizada em Gloss Black
com detalhes em Cinza Cetim, combinando
com outros acabamentos exteriores para uma
aparência furtiva.
Alta performance
Sinônimo de esportividade e alta performance, o novo F-PACE chega ao mercado
com duas opções de motorização. A versão
3.0 com 340 cv turbo de seis cilindros em
linha e a versão super esportiva SVR 5.0 V8
Supercharged de 550cv.
A versão 3.0 foi cuidadosamente balanceada para oferecer bom desempenho em
estradas e mais conforto durante as viagens.
Equipada com câmbio automático de oito
marchas e paddle shift, oferece uma ótima
performance levando o veículo de 0-100 km/
h em apenas 6,1 segundos.
Já na versão superesportiva SVR, o
DNA da Jaguar é visto de maneira plena, com

Mitsubishi Motors apresenta
série especial Black Edition
A Mitsubishi Motors apresenta a série
especial Black Edition em suas linhas Outlander e Outlander Sport, oferecida aos clientes com preço de R$ 257.990.
Com detalhes de acabamento exclusivos
tanto por dentro quanto por fora, ambos os
modelos oferecem visual robusto e mais esportivo, sem abrir mão da versatilidade e tecnologia de um legítimo Mitsubishi.
Limitada a apenas 100 unidades para a
linha Outlander Sport e 30 para a linha Outlander, a série especial Black Edition já está
disponível na rede de concessionárias Mitsubishi no Brasil.
Outlander Sport Black Edition
Apresentado em meados de 2020, o mais
recente SUV da Mitsubishi Motors ganhou a
edição especial Black Edition. Oferecida em
três opções de cores de carroceria – preto,
prata e branco – a série Black Edtion traz
visual extremamente robusto, moderno e esportivo.
Os acabamentos em black piano presente em diversos do SUV como o teto, retrovisores, aerofólio traseiro, as rodas em liga leve
de aro 18, a grade frontal, as saídas de ar
laterais e detalhes do para-choques traseiro
e dianteiro.
Por dentro, bancos com revestimento
exclusivo em couro que remete à edição especial Black Edition trazem detalhes da costura em vermelho e se unem ao revestimento
em black piano das molduras do console central. Uma placa “Black Edition” está instalada no painel do veículo, bem aos olhos do
passageiro.
Baseada na versão HPE do modelo de
série, o modelo é oferecido nas versões com
tração 4x2 ou integral nas quatro rodas, ambas equipadas com motor 2.0 flex de 170 cv
de potência e até 23Kgfm de torque, a 4.250
rotações.
O Outlander Sport Black Edition está disponível para venda com preços de R$
162.990 para a versão com tração 4x2 e R$

169.990 para a versão com tração integral.
Outlander Black Edition
O SUV mais espaçoso da Mitsubishi também ganhou uma edição especial Black Edition limitada a apenas 30 unidades. Produzida sobre a versão topo de linha HPE-S, o
modelo traz diversos detalhes em preto na
carroceria, como rack de teto, skid plate traseiro e dianteiro, capas dos retrovisores, molduras dos vidros, grade dianteira, rodas em
liga leve de aro 18 e moldura inferior das portas, além de detalhes nas laterais. Um emblema que remete à série Black Edition foi
adicionado na tampa do porta-malas
As molduras dos faróis de neblina na cor
vermelha criam um contraste com apelo esportivo.
Por dentro, o exclusivo couro preto que
reveste bancos, volante, manopla de câmbio
e console central ganhou costura com linha
vermelha. Uma placa alusiva à série especi-

al Black Edition foi adicionada no painel logo
acima do porta-luvas.
O acabamento das colunas além do revestimento do teto também é oferecido na
cor preta, criando um habitáculo bastante
moderno e esportivo.
Além do visual exclusivo, o Outlander
Black Edition traz debaixo do capô um motor
3.0 V6 a gasolina de 240 cv e 31 Kgfm de
torque a 3750 rotações. Em conjunto com o
sistema de transmissão automática de seis
velocidades com opção para trocas manuais
por meio de botões na coluna de direção, o
modelo pode chegar até 220 km/h de velocidade máxima e sair da imobilidade aos 100
km/h em apenas 8,7 segundos.
A capacidade de trafegar com desenvoltura em qualquer tipo de terreno é garantida pelo sistema eletrônico de tração
nas quatro rodas com diferencial central
eletromagnético acoplado.

uma condução mais esportiva e dinâmica.
Com motor V8, o veículo teve sua curva de
torque modificada, elevando sua potência
máxima para 700Nm e garantindo uma velocidade máxima de 286 km/h e impressionantes 4 segundos para ir de 0-100km/h.
O veículo também recebeu um novo seletor de modos de condução, com as opções
Conforto, Eco, Chuva e Dinâmico/esportivo,
que podem ser escolhidos manualmente pelo
motorista com base nas condições da estrada.
O sistema de freios também foi aprimorado na versão SVR. O veículo recebeu freios a disco de 395 mm (dianteiro) e 396 mm
(traseiro) agora suportados por um novo Power Booster Integrado que, juntamente com
uma recalibração do sistema, oferece uma
frenagem mais curta e esportiva.
A tração Integral da Jaguar com Intelligent Driveline Dynamics é equipada de série
nas duas versões. A tecnologia proporciona
maior engajamento e desempenho ao motorista, com software preditivo e reativo, que
pode distribuir torque para os eixos dianteiro e
traseiro de forma independente e quase instantaneamente, melhorando a estabilidade em
condições de baixa tração. O diferencial ativo
eletrônico traseiro proporciona maior desempenho e maior confiança quando necessário.
Atecnologia de suspensão Adaptive Dynamics, disponível apenas na versão SVR,
garante uma configuração mais dinâmica e
precisa. Para isso, a tecnologia analisa constantemente entradas de aceleração, direção,

acelerador e pedal de freio. Os sensores de
altura em cada canto do veículo medem o
movimento vertical da carroceria, ajustando
continuamente a rigidez do amortecedor para
maximizar o conforto e o controle. Além disso, a tecnologia permite que o motorista configure o veículo para atender às suas preferências pessoais, com uma escolha de configurações Conforto ou Dinâmico, aplicadas ao
mapeamento do acelerador, pontos de troca
de marcha, esforço de direção e suspensão.
Altamente conectado
Alinhado ao novo perfil da marca Jaguar,
o novo F-PACE possui uma avançada arquitetura eletrônica apelidada de EVA 2.0, que
garante que o veículo esteja sempre conectado e atualizado. O novo sistema de infoentretenimento Pivi Pro chega com o sistema
Apple CarPlay® e Android Auto™, e permite que os clientes conectem dois telefones
simultaneamente via Bluetooth. O sistema de
carregamento wireless (opcional) com amplificador de sinal telefônico permite que os
ocupantes carreguem rapidamente seus
smartphones. O sistema também proporciona chamadas mais claras com a ajuda de uma
antena externa.
Além disso, o novo sistema PIVI PRO
permite maior conectividade aos ocupantes,
com uma funcionalidade onde pode ser operacionalizado por um SIM card, que permite
ao motorista ver trânsito em tempo real em
sua tela (mesma funcionalidade do Waze),
procurar por interesses (salões de beleza,
restaurantes e outros) e até o mapeamento
de postos de combustíveis e estacionamentos.
A seleção de novas tecnologias de conveniência do veículo também incluiu o recurso de Software-Over-The-Air (SOTA), que
garante que o F-PACE esteja sempre usando o software mais recente. Através da conectividade Wi-Fi, os proprietários podem
realizar as atualizações diretamente de suas
casas, sem a necessidade de levar o veículo
para uma concessionária.
O veículo também conta com o Clear Exit
Monitor, que alerta os ocupantes dianteiros e
traseiros sobre a presença de um carro ou
ciclista que se aproxima do veículo. O controle de cruzeiro adaptativo (opcional) mantém automaticamente uma distância definida
do veículo à frente.
A mais recente tecnologia de câmeras
também foi incorporada ao veículo, oferecendo funcionalidade 3D surround por meio de
uma câmera de alta performance para auxílio nas manobras de estacionamento. Ela pode
ser acessada no painel do veículo e conta com
diversos tipos de configurações.

Van de grande porte
elétrica JAC IEV750V está
chegando
A família JAC vai aumentar em julho.
Começa a chegar ao Brasil nas próximas semanas e a rede autorizada da marca começará a realizar as entregas da JAC iEV750V,
primeira van de grande porte totalmente elétrica do mercado brasileiro, vendida por R$
386.990.
O modelo que é ideal para aplicações bem
específicas, como o segmento de entregas urbanas, por exemplo, estreia com uma vantagem imediata, direta e exclusiva: emite zero
poluentes. A diminuição das emissões na
frota de qualquer empresa melhora os indicadores ESG (Environmental, Social and
Corporate Governance), ou critérios ambientais, sociais e de governança coorporativa nas organizações. Boas práticas
nesses campos apresentam resultados
positivos ao valor futuro das empresas,
uma vez que são essenciais para a tomada de decisões dos investidores, ampliando dessa forma a competitividade das organizações no setor empresarial, seja no mercado interno ou externo.
A van 100% elétrica JAC iEV750V possui um custo total por km rodado de 2,5 vezes menor que seu equivalente térmico. Com
torque imediato de 750 Nm e 163 cv de potência, a iEV750V entrega força surpreendente sem nenhuma emissão de poluentes.
Equipada com uma bateria de 92 kWh de
capacidade, a iEV750V tem força, volume
de 12,3 m3 de carga e robustez aliados a 235
km de autonomia – essa razão sobe a 280
km com o modo ECO ligado (aumenta a re-

generação de carga nas desacelerações e nas
frenagens) e o ar-condicionado desligado.
Nenhuma vibração, nenhum ruído e nenhuma emissão de CO2, a JAC iEV750V é
o meio de locomoção do futuro trazido para o
presente. A van reprisará as mesmas virtudes dos demais veículos comerciais da marca, dando um “banho” na concorrência no
custo operacional. O modelo dispende um
valor seis menor que as rivais nas despesas
de manutenção, todas com o mesmo porte
movidas a diesel no país. É só lembrar que o
modelo livre de emissões da JAC não possui
câmbio, embreagem, bicos injetores, bomba
de injeção, óleo, filtros, catalisador, correias
etc. Além dessas vantagens óbvias no custo
de manutenção, o veículo totalmente elétrico
possui permanentemente um nível de ruído
zero, o que, por si só, possibilita maior conforto ao condutor e contribui para a diminuição da poluição sonora no tráfego urbano.
Na ponta do lápis, uma carga de 92 kWh,
na média de custo de energia elétrica no Estado de São Paulo, custa R$ 55 (ou R$ 0,60/
kWh). Como o modelo da JAC percorre até
280 km após esse investimento por recarga,
a conta final é a seguinte: R$ 0,20 por km
rodado. Agora apanhe o preço do óleo diesel:
R$ 4,50, em média. Como as vans costumam
fazer 7 km/l de diesel, isso gera um custo por
km rodado de R$ 0,64. Se você considerar a
menor despesa no custo de manutenção da
van elétrica, mais o valor que é poupado no
combustível, a economia média será de R$
0,50 por km rodado.

