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Prévia da inflação oficial fica
em 0,72% em julho, diz IBGE
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
15 (IPCA-15), que mede a prévia da inflação oficial, registrou
inflação de 0,72% em julho
deste ano. Essa foi a maior variação do IPCA-15 para um
mês de julho desde 2004
(0,93%).
Segundo dados divulgados
na sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o IPCA-15
de julho deste ano ficou abaixo do registrado no mês anterior (0,83%), mas acima de ju-

Protocolo sanitário é concluído
em 57% das redes de ensino
CNI: pandemia ainda afeta oferta
e custo de matérias-primas
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol o
dia todo sem nuvens no céu. Noite
de tempo aberto
ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

26º C
11º C

Noite

27º C
12º C

Noite

28º C
13º C

Foto/Fernando Frazão/ABr

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revisou as previsões para o atendimento de energia ao Brasil até novembro e verificou que o cenário energético do

país permanecerá “sensível”, com
acionamento de usinas termelétricas, que encarecem a conta de luz.
A ONS também prevê a possibilidade de importação de ener-

EURO
Compra: 6,11
Venda:
6,11

A discussão e os estudos sobre terceira dose começaram,
especialmente diante do surgimento e circulação de variantes
do novo coronavírus. Em seu informe, a Anvisa diz que não se
sabe por quanto tempo a proteção dada pelas duas doses (ou
dose única) durará e se haverá
necessidade de doses de reforço com intervalos.
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Parceria entre Fapesp e
Sebrae-SP terá investimento
de R$ 150 milhões em startups
Página 2

Governo ajudará a achar
solução para perdas com
geada em cafezais

gia, em um cenário de “esgotamento de praticamente todos os
recursos” quando o assunto é requisitos de potência, como nível de reservatórios e vazão.
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SM Kart Competition
volta à Interlagos para
a quarta etapa
O SM Kart Competition,
campeonato de rental kart de
maior sucesso em 2021, volta ao Kartódromo de Interlagos (São Paulo/SP) neste sábado (24/7), com a expectativa de manter na quarta etapa a média de 200 pilotos
participantes.
Na abertura do campeonato o SM Kart Competition
reuniu 127 pilotos no Kartódromo Granja Viana (Cotia/
SP), e na segunda etapa, no
mesmo local, já subiu para
173 concorrentes divididos
em seis provas.
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TCR South America
acelera em Curitiba
Após arrancar em Interlagos com duas emocionantes
corridas de sprint vencidas
pelo espanhol Pepe Oriola, o
TCR South America desembarca nesta semana na capital
paranaense para a segunda etapa da temporada inaugural.

Será disputada uma corrida
de endurance, com previsão
de 40 voltas ou uma hora de
duração. A prova terá os competidores regulares do campeonato compartilhando
seus carros com pilotos convidados.
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Scheidt inicia jornada em
busca da sexta medalha
olímpica na madrugada
de domingo

Mais de 200 pilotos em dez corridas da SM Competition

Abertura do Ranking
Paulista de Estrada
começa no sábado

Noite

Foto/Divulgação

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,11
Venda:
5,36

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou
em comunicado na sexta-feira
(23) que ainda não há evidências
suficientes para uma recomendação do uso de terceira dose
como reforço às duas doses já
tomadas contra a covid-19 na
maioria dos imunizantes, com
exceção dos de dose única,
como o da Janssen.

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 5,19
Venda:
5,19

Anvisa diz que não há
estudo conclusivo sobre
3ª dose de vacina

O ciclismo paulista volta a
ser destaque neste fim de semana. Após a paralisação motivada
pelo isolamento exigido para o
combate a pandemia da Covid19, a Federação Paulista realiza
sua primeira competição do calendário 2021 com a Abertura do
Ranking Paulista de Estrada. A
cidade de Mogi das Cruzes receberá, nos sábado e domingo,
mais de 500 ciclistas de diversas categorias, com destaque
pela Elite, que reúne alguns dos
grandes destaques da modalidade no país.
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A Organização Mundial da
Saúde (OMS) pediu na sextafeira (23) que todos os países
trabalhem juntos para investigar as origens do coronavírus
que causa a covid-19, um dia
depois de a China rejeitar planos para mais checagens a laboratórios e mercados em seu
território.
Os primeiros casos de covid-19 em humanos foram registrados na cidade de Wuhan,
região central da China, em
dezembro de 2019. A China
várias vezes rechaçou teorias
de que o vírus vazou de um dos
laboratórios.
Este mês, a OMS propôs
que as investigações na China
prosseguissem, mas o viceministro da Comissão Nacional de Saúde do país, Zeng Yixin, disse na quinta-feira que
não aceitaria a proposta como
ela foi apresentada.
Ao ser questionado sobre a
rejeição da China, o porta-voz
da OMS, Tarik Jasarevic, disse
durante uma reunião da ONU,
em Genebra, que o objetivo não
era encontrar culpados. “Isto não
é sobre política, não é sobre
encontrar culpados.” Página 3

ONS prevê cenário
energético “sensível”
até novembro

Foto/ Emerson Santos

OMS pede
colaboração
para investigar
origens do
novo
coronavírus

nho de 2020 (0,30%).
A prévia da inflação oficial
acumula taxas de 4,88% no
ano e de 8,59% em 12 meses,
de acordo com o IBGE.
Sete dos nove grupos de
despesa analisados na pesquisa tiveram alta de preços na prévia de julho, com destaque para
habitação, cuja taxa de inflação
chegou a 2,14% no período. A
alta de 4,79% da energia elétrica foi a principal responsável
pelo comportamento deste grupo de despesas e pelo IPCA15 em julho.
Página 3

Robert Scheidt começa a escrever mais um capítulo da história olímpica do Brasil. O velejador se torna recordista nacional de
participações em Olimpíadas na
madrugada de domingo (25). Será
a sétima vez na maior competição
do planeta do homem que já con-

quistou cinco medalhas, sendo
duas de ouro. Aos 48 anos, mostra disposição de estreante para
lutar por mais um pódio na classe Laser, cuja primeira regata
será disputada na raia de Enoshima, a partir das 2h30 (horário de
Brasília).
Página 7
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Mutirão de emprego oferece 780
vagas para deficientes em São Paulo
Butantan entrega
mais 1 milhão de
doses de vacina
contra covid-19
O Instituto Butantan entregou na sexta-feira, (23) mais 1
milhão de doses da vacina contra o novo coronavírus para serem distribuídas para todo o
país pelo Programa Nacional
de Imunizações (PNI). Até o
momento já foram disponibilizadas 58,6 milhões de doses
do imunizante desenvolvido em
parceria com o laboratório chinês Sinovac.
No último dia 13 de julho, o Butantan recebeu mais
12 mil litros de ingrediente

farmacêutico ativo (IFA) que
permitirão a produção de
mais 20 milhões de doses da
vacina CoronaVac.
A previsão é que até o final
de agosto o instituto tenha concluído a entrega de 100 milhões de doses de vacina referentes aos dois contratos assinados com o Ministério da
Saúde. Se cumprida, a estimativa antecipa em um mês o prazo estipulado pelos termos
para conclusão das entregas.
(Agência Brasil)

CESAR
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www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Entre os vereadores que não se reelegeram, Mario Covas Filho (ex-PSDB no Podemos) deve ser candidato a deputado federal em 2022
.
PREFEITURA (São Paulo)
71º dia no cargo: Ricardo Nunes (MDB) vai dar ‘aula’ do que
é comunicação, como entrevistado do Roda Viva (tv Cultura), hoje
as 22h
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Ex-deputado Vinholi, presidente estadual do PSDB, não esconde que o histórico ex-governador Alckmin já não tá mais no
ninho tucano
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria não tem nada a perder se sair da política do jeito
que entrou em 2016. Em tempo : e se quiser, sairá candidato à
reeleição
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputada Joice (saindo do PSL) foi vítima de criminosos profissionais : agrediram pra demonstrar que podiam ter matado
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Com a Câmara Federal dominada, Jair Bolsonaro aposta num
grande movimento de rua, por PEC de votos com impressora e
auditoria
.
PARTIDOS (Brasil)
Republicanos, fundado pela Igreja Universal, tá em guerra pela
retomada das sedes invadidas por angolanos formados por brasileiros
.
HISTÓRIAS
Começa dia 26, com o desembargador Régis de Oliveira, a 3ª
edição do Master Class Direito Direto. Instagram @masterclassdireito
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto vem sendo
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando referência da liberdade possível. Twitter @CesarNetoReal - Email
cesar@cesarneto.com
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A 10ª edição do Contrata SPPessoa com Deficiência começou na sexta-feira, (23), em São
Paulo. Trata-se de um mutirão de
emprego para pessoas com deficiência que oferece mais de
780 vagas em áreas como serviço, comércio e saúde, com salários entre R$ 950 e R$ 6 mil.
As oportunidades são para
profissionais com escolaridade
do fundamental ao su perior,
com chances para candidatos
sem experiência. Além dos
profissionais com deficiência, a iniciativa também conta
com candidatos reabilitados
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
A 10ª edição do Contrata SPPessoa com Deficiência recebeu cerca de 1.200 inscritos,
sendo 75% pré-aprovados para
comparecer às unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) Central
e Interlagos. Até o dia 26 de julho duas unidades do Cate, Central e em Interlagos receberão os
pré-selecionados com agendamento prévio. No atendimento
presencial os candidatos poderão ter contato com equipes de
recrutadores de empresas que
estarão nessas unidades do Cate.
Para facilitar o atendimento,
as equipes do Cate cruzaram in-

formações do currículo dos candidatos com o perfil das vagas
das empresas que estarão com
selecionadores no Contrata SP.
Nos postos, as empresas foram divididas entre os setores de
serviços, saúde e operacional e,
assim que chegarem ao posto, os
trabalhadores receberão uma
pulseira e serão direcionados ao
balcão do empregador que tem
mais possibilidades de contratálos. Também é possível deixar
currículos para outras vagas.
Segundo a secretária da Pessoa com Deficiência, Silvia
Grecco, uma das prioridades é
promover a inclusão profissional das pessoas com deficiência, superando o discurso de
que as empresas não encontram deficientes e que, por
isso, não as empregam. Assim, o objetivo do mutirão é
mostrar para as empresas que há
pessoas qualificadas com deficiência que estão procurando
por oportunidades.
“A inclusão das pessoas com
deficiência no mercado de trabalho é uma questão de respeito
e dignidade. É preciso preparo e
adaptação das empresas. É preciso igualdade salarial. É preciso deixar de ser uma obrigação
para ser uma oportunidade igual
para todos”, disse Silvia.

Vagas disponíveis
Entre as vagas disponíveis
destacam-se 195 para operador
de telemarketing, com salários entre R$ 950 e R$ 1.286,
com ou sem experiência. Para
a área de vendas em cargos
como assistente, vendedor ou
operador, os salários chegam
a R$ 1.753 com a possibilidade de ganhos adicionais por
comissões.
Há ainda 147 oportunidades
para profissionais do setor administrativo como assistente,
analista de recursos humanos,
auxiliar financeiro e recepcionistas, entre outras, com salário entre R$ 1.200 e R$ 3
mil, com exigência mínima de
seis meses de experiência e escolaridade entre o ensino médio
e superior completos.
Nas áreas de tecnologia há 36
vagas – salários entre R$ 1.800,
para analistas de suporte, a R$ 6 mil
para programador de sistemas de
informação. Na área da saúde, há
vagas para os segmentos de farmácia e enfermagem, com escolaridade do ensino médio, técnico ou
superior, além de comprovação de
experiência e regularização em entidades ligadas à profissão.
Retomada
A secretária de Desenvolvi-

mento Econômico, Trabalho e
Turismo, Aline Cardoso, destacou que, com o avanço da vacinação e a reabertura de serviços,
aos poucos as ações de empregabilidade da população estão
sendo retomadas. “O Contrata
SP-Pessoa com Deficiência ficou parado em razão da crise
sanitária, mas conseguimos fazer uma mobilização junto às
empresas para que os recrutadores também possam repor seus
quadros profissionais e ampliar
a diversidade”, afirmou.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve na unidade
do Centro de Apoio ao Trabalho
e Empreendedorismo (Cate)
Central, e destacou a importância da iniciativa. “Hoje, temos no Cate Central 35 empresas com essa responsabilidade social para a oferta de
vagas. Tanto aqui como em Interlagos, as pessoas estão sendo bem recebidas num trabalho conjunto, inclusive em parceria com o Ministério Público, para fazer o encaminhamento e a documentação necessária,
neste momento de retomada da
economia”, disse o prefeito. O
evento também celebra o 30ºaniversário da Lei de Cotas, a ser
comemorado neste sábado (24).
(Agência Brasil)

Parceria entre Fapesp e Sebrae-SP terá
investimento de R$ 150 milhões em startups
O Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciou na quinta-feira
(22) parceria inédita da FAPESP
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Sebrae-SP para apoiar o desenvolvimento de startups de base científica e tecnológica em todo
o Estado com investimento de
R$ 150 milhões em seis anos.
“Ao lado da prioridade do
nosso Governo de enfrentar a
pandemia, tivemos um olhar específico para as outras ações de
Governo. A pandemia mudou
muita coisa na vida da gente, mas
reforçou outras e o apoio à ciência, o apoio à pesquisa, mais
do que nunca foi valorizado em
São Paulo”, afirmou Garcia.
A expectativa da parceria é
financiar cerca de 200 projetos
dentro do Programa PIPE (Pesquisa Inovativa em Pequenas
Empresas). A novidade é que,
além do apoio à pesquisa, viabilizado com os recursos da FAPESP, os recursos do Sebrae
poderão ser utilizados pelas
empresas para ações de acesso
ao mercado e desenvolvimento
de provas de conceito junto a
grandes empresas de tecnologia.
O Sebrae oferecerá ainda atendimento especializado às startups científicas.

“A FAPESP inovou muito
nestes últimos dois anos, avançou na pesquisa aplicada, trouxe
para perto o Governo, nos perguntou quais são os maiores desafios, co-investiu com Governos e com empresas e trouxe as
startups para que pudessem fazer parte desse ecossistema. O
anúncio de hoje é um grande salto nesta direção, é trazer cerca
de 200 pequenas empresas, pelo
menos, de até 250 funcionários,
para que possam dar o próximo
passo. Não somente em avanço
tecnológico, mas disponibilização de seus produtos e serviços,
para melhorar a vida dos nossos
cidadãos”, afirmou a Secretária
de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.
O primeiro edital, no valor
de R$ 25 milhões, apoiará a pesquisa para o desenvolvimento de
inovação em todas as áreas do
conhecimento, selecionando 20
startups que receberão, cada uma
delas, até R$ 1,25 milhão cada
não reembolsável. Esses recursos devem ser utilizados para financiar as etapas de pesquisa e
desenvolvimento (R$ 1 milhão),
assim como auxiliar nos aspectos de gestão empresarial, como
o desenvolvimento comercial,
participação em feiras, internacionalização e captação de investimentos (R$ 250 mil).

O presidente da FAPESP,
Marco Antonio Zago, avalia que
a parceria com o Sebrae ampliará o alcance do PIPE e as oportunidades para os empreendedores de São Paulo levarem os produtos ao mercado. “Somaremos
esforços para reforçar o empreendedorismo com um melhor
conhecimento do mercado e o
aperfeiçoamento dos planos de
negócios, aumentando as chances de sucesso de iniciativas inovadoras”, disse.
Além dos editais de fomento, a parceria entre Sebrae-SP e
FAPESP permitirá o apoio a
empreendedores, com capacitações em gestão, apoio à comercialização e suporte técnico para
registro de patentes. A iniciativa
faz parte do Programa Cientista
+ Empreendedor, lançado pelo
Sebrae a fim de apoiar pesquisadores e empreendedores científicos a levar inovações ao mercado, atuando em parceria com
universidades, parques tecnológicos e incubadoras do Estado
de São Paulo.
O diretor-superintendente
do Sebrae-SP, Wilson Poit, destaca que, em geral, o perfil dos
empreendedores de startups científicas é bastante técnico, mas
precisa ser aperfeiçoado no que
diz respeito à gestão do negócio.
“Os empreendedores das star-

tups científicas enfrentam dificuldades quando o assunto é gestão e têm à frente os desafios de
levar suas tecnologias ao mercado e de se relacionar com
grandes empresas. Sabemos que
existem soluções com grande
potencial de transformação. Vamos ajudar a concretizar esses
projetos e levá-los para o mercado”, ressaltou.
Sobre o edital
O edital vai receber propostas de empresas de pequeno porte (com até 250 empregados)
com unidade de pesquisa e desenvolvimento no Estado de São
Paulo e faturamento de até R$
4,8 milhões. Os projetos selecionados poderão receber até R$
1,25 milhão, sendo que até R$
250 mil devem ser direcionados
exclusivamente ao financiamento do desenvolvimento comercial do projeto.
A equipe de seleção vai avaliar a consistência e viabilidade
do Planejamento de Negócios.
O documento deve demonstrar
a estratégia que a empresa utilizará para gerar receitas a partir da pesquisa inovadora proposta. O edital ficará aberto até
o dia 19 de outubro. O manual
com os detalhes do edital pode
ser
acessado
no
site
www.fapesp.br/pipe.

Cidade de São Paulo começa
vacinação para pessoas com 30 anos
A partir desta sexta-feira,
(23) podem se vacinar contra o
coronavírus, na cidade de São
Paulo, as pessoas a partir de
30 anos de idade. A prefeitura
estima que 154 mil pessoas
sejam imunizadas nessa etapa
da campanha.
Na terça-feira (27) e na quarta-feira (28) será aberta a vaci-

nação contra a covid-19 para as
pessoas com 29 anos. Na sextafeira (30) será a vez de quem tem
28 anos. No primeiro grupo, a
prefeitura prevê a imunização de
143,8 mil pessoas e no segundo, de 145,5 mil residentes da
capital paulista.
Neste sábado (24) e na segunda-feira (26), haverá re-

pescagem do público de 30 a
34 anos.
Para se vacinar, é preciso
apresentar um comprovante de
endereço na capital paulista (em
meio físico ou digital), assim
como documentos que comprovem o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Também é recomendado que seja feito o pré-

cadastro na página Vacina Já.
A lista dos pontos de vacinação pode ser vista na página do
Vacina Sampa.
Até a quinta-feira (22), foram
aplicadas 9,4 mil doses de vacinas contra o coronavírus na capital paulista, sendo 306,7 mil
de doses únicas ou segunda dose.
(Agência Brasil)

Sabesp abre inscrições para 495 vagas
no Programa Aprendiz 2021
A Sabesp abre, nesta segunda-feira (26/07), as inscrições
do processo seletivo do Programa Aprendiz 2021 para preenchimento de 495 vagas, distribuídas na Região Metropolitana de
São Paulo, interior e litoral. As
vagas serão destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano do Ensino Médio e EJA – Ensino de Jovens e Adultos, de instituições
de ensino pública ou privada,
com idade mínima de 14 anos e
máxima de 22 anos e 6 meses,
no ato da admissão.
O processo será totalmente
no formato virtual, respeitandose as restrições sanitárias e a
saúde de todos. A Fundação Car-

los Chagas será responsável pela
seleção dos candidatos, que será
feita por meio de análise do histórico escolar (das notas de
Português e Matemática do
último ano cursado), gerando
um ranking de classificação.
Os interessados poderão realizar a inscrição até as 14 horas do dia 9 de agosto, exclusivamente pela internet neste
endereço.
O programa é uma parceria entre Sabesp e Senai-SP,
que atua na qualificação e formação técnico profissional de
Assistente Administrativo.
Para esta edição, além das vagas reservadas para deficien-

tes, conforme a legislação, a
Sabesp reservou 35 vagas especificamente para adolescentes pertencentes à rede de proteção de egressos do trabalho
infantil, coordenada pela Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego de São
Paulo. Outra novidade é a adoção do sistema de pontuação
diferenciada para pretos, pardos e indígenas.
Os aprendizes terão direito
ao salário no valor de R$ 550,
incluindo benefícios como vale
refeição, vale transporte, assistência médica e seguro contra
acidentes pessoais. O contrato
terá duração máxima de 18 me-

ses e, ao término do programa,
receberão certificado de qualificação profissional de Assistente Administrativo pelo Senai-SP.
O programa tem importante
papel social, contribuindo com
a formação dos jovens ao oferecer aprendizado teórico e prático, além da troca de experiências e a integração com empregados e estagiários, ampliando
as oportunidades de inserção no
mercado de trabalho.
Desde 2006, início do programa, a Sabesp proporcionou
oportunidades para mais de 4 mil
jovens aprendizes, que puderam
atuar em uma das maiores companhias de saneamento do mundo.
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Prévia da inflação oficial fica
em 0,72% em julho, diz IBGE
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
15 (IPCA-15), que mede a
prévia da inflação oficial, registrou inflação de 0,72% em
julho deste ano. Essa foi a
maior variação do IPCA-15
para um mês de julho desde
2004 (0,93%).
Segundo dados divulgados
na sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
IPCA-15 de julho deste ano

ficou abaixo do registrado no
mês anterior (0,83%), mas
acima de junho de 2020
(0,30%).
A prévia da inflação oficial acumula taxas de 4,88% no
ano e de 8,59% em 12 meses,
de acordo com o IBGE.
Sete dos nove grupos de
despesa analisados na pesquisa tiveram alta de preços na
prévia de julho, com destaque
para habitação, cuja taxa de inflação chegou a 2,14% no pe-

ríodo. A alta de 4,79% da energia elétrica foi a principal responsável pelo comportamento deste grupo de despesas e
pelo IPCA-15 em julho.
Ta m b é m c o n t r i b u í r a m
para a inflação dos gastos
com habitação os aumentos de
preços do gás de botijão
(3,89%) e gás encanado
(2,79%).
Os transportes também tiveram impacto importante na
prévia do mês, ao registrar

inflação de 1,07%, devido
principalmente às passagens
aéreas (35,64%).
Em seguida, aparecem os
grupos alimentação e bebidas
(0,49%), as despesas pessoais (0,36%), artigos de residência (0,81%), vestuário
(0,58%) e educação (0,12%).
Por outro lado, dois grupos tiveram deflação (queda
de preços): saúde e cuidados
pessoais (0,24%) e comunicação (0,04%). (Agencia Brasil)

ONS prevê cenário energético
“sensível” até novembro
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revisou as
previsões para o atendimento de
energia ao Brasil até novembro
e verificou que o cenário energético do país permanecerá
“sensível”, com acionamento de
usinas termelétricas, que encarecem a conta de luz.
A ONS também prevê a possibilidade de importação de
energia, em um cenário de “esgotamento de praticamente
todos os recursos” quando o
assunto é requisitos de potência, como nível de reservató-

rios e vazão. Contudo, mesmo
no cenário mais desfavorável,
a ONS garante o abastecimento de energia.
Foram traçados dois cenários. No primeiro deles, há
acionamento do parque termelétrico, mas de forma conservadora. Já no segundo cenário,
mais crítico do ponto de vista
energético, as térmicas seriam mais acionadas e seria
considerada a importação de
energia de países vizinhos
para preservação da potência.
O estudo considerou um au-

mento crescente das atividades
de comércio e serviços daqui
para frente, o que traz consigo
uma maior demanda de energia.
Nesse contexto, a tendência é
haver uma redução nos níveis de
armazenamento no final do período de seca. Mesmo assim, a
ONS entende não haver risco de
desabastecimento no Brasil
“Embora o estudo indique
que até o fim de 2021 a situação
permanecerá sensível, o Operador está acompanhando os desdobramentos das ações já em
curso e atuando dentro de suas

atribuições para aumentar a
oferta das fontes de energia e
garantir que não haja a suspensão do suprimento elétrico”,
afirmou, em nota.
“Vale ainda destacar que o
setor elétrico brasileiro é robusto e seguro, mas que diante da
pior escassez hídrica enfrentada atualmente, foi necessário
adotar medidas excepcionais
para economizar água em todos
os reservatórios, e com isso gerenciar de forma estratégica
esse recurso”, completou.
(Agencia Brasil)

Governo ajudará a achar solução
para perdas com geada em cafezais
A ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse na sexta-feira
(23) que será definida uma solução para os prejuízos causados
a cafeicultores em decorrência
das geadas em Minas Gerais, situação agravada por ocorrer
logo após período de seca. Estado registrou a maior geada dos
últimos 20 anos.
Ao discursar na manhã de
sexta-feira (23), em Alfenas, no
sudoeste de Minas Gerais, Tereza Cristina, disse que a solução
será definida em conjunto com
os governos federal e de Minas
Gerais, cooperativas e prefeitos.
“Solução existe. Contem conosco, pois juntos vamos achar
uma maneira para sair desta si-

tuação de cafezais praticamente
dizimados no estado de Minas
Gerais”, afirmou, em transmissão ao vivo do Sindicato Rural
de Alfenas.
A ministra pediu que os produtores forneçam dados detalhados sobre as perdas. “O levantamento que será feito pelas
equipes técnicas do estado, pela
nossa equipe da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento será fundamental para se
construir uma política para a região. Pedimos para os produtores que eles nos forneçam os
dados corretamente, fotografem
as suas lavouras neste momento
e que todo mundo fique tranquilo porque juntos vamos achar um
caminho para sair dessa situação

de perdas que a geada nos trouxe”, disse.
Teresa Cristina desembarcou
no Aeroporto de Varginha, na
manhã de sexta-feira (23), de
onde seguiu de carro para a cidade de Alfenas. O primeiro
compromisso foi na Fazenda
Primavera, com o objetivo de
verificar a situação dos danos
causadas à lavoura de café pelas
fortes geadas em Minas Gerais,
ocorridas principalmente na
madrugada de terça-feira (20).
Em seguida, participou da reunião sobre os prejuízos causados
a cafeicultores.
Monitoramento
O Ministério da Agricultura
destaca que o Instituto Nacional

de Meteorologia (Inmet) disponibilizou uma plataforma de
monitoramento de possíveis
geadas no Brasil. No mapa, o
agricultor pode verificar a
possibilidade de ocorrências
de geadas baseada nos dados
registrados por estações meteorológicas.
Ao clicar nos balões disponíveis no mapa, é possível capturar o dia, a temperatura e a possível ocorrência. Na tabela também são oferecidas as mesmas
informações.
No mapa, as informações
serão agregadas com o decorrer do tempo, além disso é possível pesquisar o registro de
geadas, até os últimos 30 dias.
(Agencia Brasil)

CNI: pandemia ainda afeta oferta
e custo de matérias-primas
O principal problema das indústrias no segundo trimestre de
2021 ainda foi a falta e o alto
custo das matérias-primas. De
acordo com a pesquisa Sondagem Industrial, da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), os
efeitos da pandemia de covid-19
têm impactado a oferta de insumos para o setor. O problema é
mencionado por 68,3% das indústrias pesquisadas.
Em seguida, a elevada carga tributária (34,9%) e a taxa de câmbio
(23,2%) estão entre os principais entraves enfrentados pelo setor no país.
A Sondagem Industrial também mostra aumento nos preços
das matérias-primas, mesmo que
em um ritmo mais lento. O índice caiu no trimestre, mas permanece acima da linha de 50
pontos e está entre os maiores
da série com 74,1 pontos. Indicadores abaixo de 50 pontos

mostram preços abaixo do planejado. Acima desse valor, estão
acima do previsto.
Em junho, o indicador de estoque efetivo em relação ao planejado pelas empresas registrou
48,7 pontos, ficando abaixo da
linha de 50 pontos que indica que
os estoques estão alinhados ao
planejado pelas empresas. A distância para o planejado foi maior em junho se comparado aos
meses de abril e maio, quando
os índices foram de 49,6 e 49,2
pontos, respectivamente.
Emprego e produção
A pesquisa da CNI aponta que
o emprego completou um ano
sem queda. O indicador de empregados na indústria subiu para
52 pontos no mês de junho. Pelo
segundo mês consecutivo, o número de trabalhadores está acima da linha de 50 pontos, ou

seja, mostra alta do emprego.
A produção industrial também cresceu pelo segundo mês
consecutivo. O índice ficou em
52 pontos. Os índices variam de
0 a 100, com linha de corte em
50 pontos; os dados acima desse valor indicam crescimento na
comparação com o mês anterior e abaixo, queda.
Além disso, a Utilização da
Capacidade Instalada (UCI) alcançou 71% em junho, crescimento
de um ponto percentual em relação a maio. De acordo com a entidade, esse percentual é o mais
alto para o mês de junho desde
2013 e indica que a indústria, apesar da queda observada no início
do ano, se encontra aquecida.
Expectativas
O otimismo dos empresários industriais em relação aos
próximos meses manteve o

crescimento em julho. O índice
de expectativa de demanda aumentou 1,1 ponto em relação a
junho, alcançando 61 pontos.
Esse é o maior valor para o mês
de julho desde 2011, quando o
índice era de 61,8 pontos.
O índice de expectativa de
exportação teve um crescimento de 0,5 ponto, passando de
54,9 pontos para 55,4 pontos
entre junho e julho.
Todos os indicadores de satisfação com a situação financeira também melhoraram no segundo trimestre de 2021. A intenção de investimento aumentou 1,6 ponto em relação a junho, alcançando 58,6 pontos. O
indicador apresenta recuperação
após a queda que ocorreu em
fevereiro e março deste ano, mas
ainda não recuperou o patamar
de janeiro, quando o índice foi
de 59,9. (Agencia Brasil)

Receita libera consulta a terceiro
lote de restituição do IR
A partir das 10h da sexta-feira (23), o contribuinte que entregou a declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física até meados de maio poderá saber se
acertou as contas com o Leão. A
Receita Federal liberará a consulta ao terceiro dos cinco lotes de restituição de 2021.
Esse será o maior lote de
restituição da história em número de contribuintes. Ao todo,
5.068.200 contribuintes receberão R$ 5,8 bilhões. /Do total, 4.913.343 contribuintes
entregaram a declaração até 18
de maio.
O restante tem prioridade legal, sendo 13.985 contribuintes
idosos acima de 80 anos, 95.298

contribuintes entre 60 e 79 anos,
8.987 contribuintes com alguma
deficiência física ou mental ou
moléstia grave e 36.616 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
O dinheiro será pago em 30
de julho. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal
da internet. Basta o contribuinte
clicar no campo Meu Imposto
de Renda e, em seguida, Consultar Restituição. A consulta também pode ser feita no aplicativo
Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos
sistemas Android e iOS.
A consulta no site permite a
verificação de eventuais pendências que impeçam o pagamento

da restituição – como inclusão
na malha fina. Caso uma ou mais
inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar
uma declaração retificadora e
esperar os próximos lotes.
Calendário
Inicialmente previsto para
terminar em 30 de abril, o prazo
de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física foi
encerrado em 31 de maio por
causa da segunda onda da pandemia de covid-19. Apesar do adiamento, o calendário original de
restituição foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre
maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês.

A restituição será depositada na conta bancária informada
na Declaração de Imposto de
Renda. Se, por algum motivo, o
crédito não for realizado, como
no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um
ano no Banco do Brasil.
Neste caso, o cidadão pode
reagendar o crédito dos valores
de forma simples e rápida pelo
Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por
meio dos telefones 4004-0001
(capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).
(Agencia Brasil)

OMS pede colaboração para
investigar origens do novo
coronavírus
A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu na sexta-feira
(23) que todos os países trabalhem juntos para investigar as origens do coronavírus que causa a covid-19, um dia depois de a
China rejeitar planos para mais checagens a laboratórios e mercados em seu território.
Os primeiros casos de covid-19 em humanos foram registrados na cidade de Wuhan, região central da China, em dezembro
de 2019. A China várias vezes rechaçou teorias de que o vírus
vazou de um dos laboratórios.
Este mês, a OMS propôs que as investigações na China prosseguissem, mas o vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde
do país, Zeng Yixin, disse na quinta-feira que não aceitaria a proposta como ela foi apresentada.
Ao ser questionado sobre a rejeição da China, o porta-voz da
OMS, Tarik Jasarevic, disse durante uma reunião da ONU, em
Genebra, que o objetivo não era encontrar culpados. “Isto não é
sobre política, não é sobre encontrar culpados.”
“É basicamente um requisito que todos temos de tentar entender: como o patógeno entrou na população humana. Nesse
sentido, os países têm a responsabilidade de trabalhar juntos e
trabalhar com a OMS em espírito de parceria.”
Uma equipe liderada pela OMS passou quatro semanas em Wuhan
e nos arredores com cientistas chineses e disse em um relatório
conjunto, em março, que o vírus havia provavelmente sido transmitido de morcegos para humanos por meio de outro animal, mas que
mais pesquisas eram necessárias. (Agencia Brasil)

Estados Unidos lançam
ataques aéreos em apoio às
forças afegãs
Os Estados Unidos realizaram ataques aéreos para apoiar forças do governo do Afeganistão que estão pressionadas pelo Talibã, enquanto forças estrangeiras lideradas pelos EUA cumprem
as últimas etapas da sua retirada do país.
O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse a repórteres que
os ataques aéreos foram em apoio às forças de segurança afegãs
nos últimos dias, mas não deu detalhes.
O Talibã, através de seu porta-voz, Zabihullah Mujahid, afirmou que os ataques foram feitos na noite de quarta-feira (21)
nos arredores da cidade de Kandahar, no sul, matando três dos
seus combatentes e destruindo dois veículos.
“Confirmamos esses ataques aéreos e os condenamos da
maneira mais forte possível. É um ataque em clara violação ao
acordo de Doha porque eles não podem realizar operações após
maio”, disse, referindo-se ao acordo entre EUA e o Talibã que
abriu o caminho para a retirada das forças norte-americanas.
“Se eles conduzem qualquer operação, serão responsáveis
pelas consequências,” acrescentou. A agência de notícias Reuters não conseguiu contactar imediatamente um porta-voz das
forças dos EUA no Afeganistão para confirmar a hora e o local
dos ataques. (Agencia Brasil)

Pelo menos 67 pessoas
morrem na Índia em
enchentes e deslizamentos
Pelo menos 67 pessoas morreram no estado de Maharashtra,
no oeste da Índia, disseram as autoridades, nesta sexta-feira, após
chuvas torrenciais causarem deslizamentos de terra e enchentes
em áreas baixas, isolando centenas de vilas.
Parte da costa oeste da Índia recebeu até 594 mm de chuva
em 24 horas, forçando as autoridades a retirarem pessoas de áreas
vulneráveis enquanto liberavam água de represas que ameaçavam
transbordar.
“Chuvas inesperadas e muito fortes provocaram deslizamentos de terra em muitos lugares e rios inundados”, disse o ministro-chefe Uddhav Thackeray, que lidera o governo estadual de
Maharashtra, a jornalistas.
“Represas e rios estão transbordando. Somos forçados a liberar água das represas e, portanto, estamos mudando pessoas que
moram perto das margens dos rios para locais mais seguros.”
A Marinha e o Exército estavam ajudando as operações de
resgate em áreas costeiras, acrescentou.
As chuvas sazonais das monções entre junho e setembro causam mortes e deslocamentos em massa ao redor do sul da Ásia
todos os anos, mas elas também entregam mais de 70% das chuvas da Índia e são cruciais para os agricultores. (Agencia Brasil)
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Protocolo sanitário é concluído
em 57% das redes de ensino
Delta deve ser
predominante na
cidade do Rio em
breve, diz secretário
O secretário municipal de
Saúde do Rio de Janeiro, Daniel
Soranz, disse na sexta-feira (23)
que a variante delta do coronavírus deve ser predominante na
capital muito em breve. Segundo Soranz, na maioria dos países em que a delta entrou, a circulação foi muito rápida, mas,
apesar de a variante ser mais
transmissível, há hipótese de
que seja menos letal, o que ainda está sendo analisado por pesquisadores em todo o mundo.
Soranz revelou que os quatro casos de morte de pessoas
com a variante delta, que que
ocorreram fora da capital, foram
por falha na barreira vacinal.
De acordo com o secretário,
é muito importante tomar a vacina. “Se estiver no seu dia, se já
estiver elegível, vá se vacinar. A
vacina protege contra casos graves, protege contra o óbito. A
variante delta, na maioria dos
países, têm avançado nas pessoas que deixaram de se vacinar
na data correta. Tem muitos países com dificuldade de vacinar
as pessoas, mesmo tendo a vacina, e aqui no Rio de Janeiro,
recomendamos que, se está elegível, vá no seu dia”, recomendou Soranz, ao divulgar o 29º
Boletim Epidemiológico da Prefeitura do Rio.
Variantes
Nesta semana, foram identificados 136 resultados de variantes em moradores do Rio. Conforme dados apresentados nesta sexta-feira pela Secretaria
Municipal de Saúde, até agora,
foram anotados 908 casos, sendo 769 em moradores na cidade.
A maioria dos registros (730) é
da variante gamma, a P.1 de Manaus, 12 são da variante Alfa,
B.1.1.7 britânica, e 27, da delta, a
B.1 617.2 indiana. O número de
altas ou curas chegou a 700 e o
de óbitos, 48. Há 21 internadas.
O superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria
Municipal de Saúde, Márcio
Garcia, informou que os dados
da delta ainda se referem ao mês
de junho e que a predominância
ainda é dos casos da variante
gamma. “Com a introdução da
delta no mês de julho, estamos
aguardando novos resultados.”
Segundo Garcia, hoje são 27 casos de delta, mas os laboratórios de referência ainda não liberaram os demais resultados e,
por isso, não é possível calcular
a taxa de predominância desta
variante.
Garcia disse que a prefeitura
está atenta à chegada da variante delta na capital. “Nos 27 resultados de identificação da delta em moradores do Rio, não se
tem diferença mais importante
em relação ao sexo. Em relação à
idade, a predominância é a faixa
etária de adulto jovem, de 20 a
59 anos. A maioria absoluta
(96,3%) dos casos é de síndrome gripal, não tem praticamente
casos de delta causando síndrome respiratória aguda grave, ou
óbito, e mesmo os caos de síndrome respiratória aguda grave
evoluíram para a cura.”
Monitoramento
O Centro de Vigilância e In-

formações Estratégicas, que funciona dentro da Secretaria Municipal de Saúde, e os serviços de
vigilância de cada área monitoram
os casos das variantes e, com
base nos comunicados, é feito o
rastreamento das pessoas que tiveram contato com infectados.
Soranz disse que até agora não
foi identificado nenhum caso de
transmissão entre os contatos na
cidade do Rio. “A princípio, são
poucas as pessoas que ainda estão em monitoramento entre os 27
casos”, afirmou.
“Na verdade, nem temos óbitos referentes à variante delta na
cidade do Rio de Janeiro. Este é
um ponto positivo, mostrando
que a vacina e essa ampliação de
vacina que estamos fazendo no
Rio de Janeiro vêm funcionando,
mas ainda falamos com muita cautela, porque são só os primeiros
resultados. Entrando no final de
julho, começo de agosto, vamos
ter um perfil da variante delta com
mais clareza”, completou Márcio
Garcia.
Estabilidade
O superintendente de Vigilância em Saúde chamou a atenção
para a estabilidade nos atendimentos da rede de urgência e
emergência de casos de síndrome gripal e síndrome respiratória
aguda grave nos últimos dias, diferentemente do que se espera no
inverno, quando seria normal o
aumento de atendimentos. Segundo Garcia, dados da secretaria indicam redução de 81% em atendimento de casos graves de covid19, na comparação da semana atual com as quatro semanas anteriores; de 85% nos óbitos; e de
32% de síndrome gripal, na mesma base de comparação.
“Em relação aos casos confirmados, a tendência é de declínio.
Não tivemos grandes mudanças.
Em relação à semana passada,
teve uma certa estabilidade, comparando-se esta semana com a
semana passada. Em relação aos
óbitos, continuamos com tendência de redução por mortes por
covid”, disse Garcia.
De acordo com Garcia, o efeito da vacinação pode ser comprovado nos gráficos que indicam
a manutenção ainda dos casos
leves de síndrome gripal, mas, nas
últimas semanas e meses, houve
redução dos casos graves e dos
óbitos, mostrando o efeito da vacina de forma positiva.
Em dados atualizados, a cidade do Rio registra 174.146 casos
de covid-19, sendo 30.810, graves; 10.768 de óbitos; letalidade
de 6,2% e a taxa de mortalidade
de 161.6 por 100 mil habitantes.
Mapa de risco
No cenário desta semana,
nove das 33 regiões estão em risco moderado (portuária e Santa
Teresa, na área central; Ramos,
Penha, Ilha do Governador, Maré
e Vigário Geral, na zona norte; e
Bangu e Santa Cruz, na zona oeste.
As outras 24 regiões são consideradas com alto risco de transmissão de covid-19. Na semana
passada, eram 11 regiões em risco moderado e 22 no alto. A Barra
é uma das regiões que saíram para
o risco alto. (Agencia Brasil)

Os protocolos sanitários para
prevenção da covid-19 foram
concluídos em 57% das redes
municipais de ensino consultadas pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime). A pesquisa, em parceria com o Itaú Social e o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), foi feita em junho e
julho deste ano.
Participaram 3.355 redes de
ensino, que representam 60,2%
do total de municípios do país e
respondem por 13 milhões de estudantes. A meta do levantamento é conhecer os avanços e desafios das escolas para a garan-
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Números
Os dados coletados também
indicaram que 84% das cidades
iniciaram o ano letivo de 2021 com
atividades totalmente não pre-

senciais (remotas), enquanto o
ensino híbrido foi adotado por
15,1%. Apenas 1,1% declarou
estar com aulas presenciais.
Entre os desafios, 60% consideram a busca ativa de estudantes em abandono ou risco
de abandono como prioridade
para 2021. As respostas também indicaram que, para 71,8%,
a procura dos que não têm
acompanhado as atividades tem
sido feita pela plataforma Busca
Ativa Escolar.
O acesso à internet para estudantes e professores e a infraestrutura continuam sendo listadas como as maiores dificulda-

des para comunidade escolar.
Quase todos (98,2%) relataram
fazer uso de material impresso e
envio de orientações pelo WhatsApp (97,5%).
A pesquisa indica, no entanto, que houve ampliação de outras ferramentas de ensino, com
70% fazendo uso de aulas gravadas e aplicativos de educação para os estudantes. O levantamento anterior, entre janeiro e fevereiro, apresentou
índice de 61%. A imunização
dos profissionais da rede de
educação começou em 95,1%
dos municípios consultados.
(Agencia Brasil)

Fiocruz libera mais 3,8 milhões de
vacinas contra covid-19 para o PNI
O Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos da Fundação
Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) entregou na sexta-feira (23) mais 3,8 milhões de
doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra covid-19 ao Programa Nacional de Imunização
(PNI). Com a nova re messa, o
total de doses liberadas pela fundação chega a 74,2 milhões.
O montante sobe para 78,2
milhões com as 4 milhões de doses produzidas pelo Instituto
Serum, da Índia. Essas doses foram importadas prontas do país

asiático, mas tiveram que passar
pela Fiocruz para checagem e rotulagem em português.
Com sede no Rio de Janeiro,
Bio-Manguinhos vai liberar 197
mil doses da entrega desta semana diretamente para o governo
fluminense, enquanto as demais
seguem para o almoxarifado do
Ministério da Saúde.
O total de vacinas já liberado
pela Fiocruz se aproxima de 75%
das 100,4 milhões de doses previstas no acordo de encomenda
tecnológica assinado com a farmacêutica anglo-sueca. Segundo

o contrato, Bio-Manguinhos receberá ingrediente farmacêutico
ativo (IFA) importado para produzir as doses.
Outro acordo assinado com
a empresa europeia prevê a transferência de tecnologia para que
Bio-Manguinhos possa produzir
o IFA no Brasil, tornando-se autossuficiente na produção da
vacina. Pesquisadores da Fiocruz
já estão conduzindo esse processo, que será certificado pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e deve gerar
as primeiras entregas a partir de

outubro.
O Brasil recebeu nesta semana mais 1 milhão de doses da
vacina Oxford/AstraZeneca
entregues pelo consórcio Covax Facility, iniciativa global
que o país integra com quase
200 nações.
Até o fim do ano, o Covax
deve enviar 42,5 milhões de doses ao Brasil. Dessas, já chegaram ao país cerca de 6 milhões de
doses da Oxford/AstraZeneca e
842 mil da Pfizer/BioNtech.
(Agencia Brasil)

Anvisa diz que não há estudo
conclusivo sobre 3ª dose de vacina
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou em comunicado na sextafeira (23) que ainda não há evidências suficientes para uma
recomendação do uso de terceira dose como reforço às
duas doses já tomadas contra
a covid-19 na maioria dos imunizantes, com exceção dos de
dose única, como o da Janssen.
A discussão e os estudos
sobre terceira dose começaram, especialmente diante do
surgimento e circulação de
variantes do novo coronavírus.

Em seu informe, a Anvisa diz que
não se sabe por quanto tempo a
proteção dada pelas duas doses
(ou dose única) durará e se haverá necessidade de doses de reforço com intervalos.
A Anvisa lembrou que há
uma discussão dentro da comunidade internacional de autoridades de saúde, que pondera o fato
de se pensar em uma terceira dose
quando a maioria do mundo está
longe de imunizar o total da população com mais de 18 anos.
“Especialistas e instituições
como a Organização Mundial da
Saúde dizem que os formulado-

res de políticas públicas de saúde precisam olhar para o cenário
mais amplo quando estão considerando a possibilidade de oferecer doses de reforço, incluindo
o fato de que muitas pessoas vulneráveis e profissionais de saúde podem não ter recebido sequer a primeira dose de uma vacina contra a covid-19”, explica a
agência.
O órgão informou que avaliará se e quando uma terceira
dose será necessária. A agência acrescentou que acompanha os estudos sobre o surgimento de novas variantes e im-

pactos nas vacinas.
“Até o momento, todas as
vacinas autorizadas no país mantêm proteção contra doença grave e morte, conforme os dados
publicados. Ainda não há dados
ou estudos conclusivos que indiquem a necessidade de uma
dose de reforço das vacinas autorizadas”, diz a nota da autoridade sanitária.
Até agora já foram aprovados três estudos clínicos sobre a
necessidade e conveniência da
terceira dose, um da Pfizer/BioNTech e dois da AstraZeneca.
(Agencia Brasil)
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REVITA ENGENHARIA S.A. - CNPJ/ME 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 24.06.2021
Data, Hora, Local: 24.06.2021, às 19hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Célia Maria Bucchianeri
Francini Vasconcellos - Secretária. Deliberações Aprovadas: 1. Tendo em vista (i) a situação de caixa deﬁcitário da
Boechat do Bairro Tratamento de Resíduos Ltda. (“BOB”), que demanda suporte ﬁnanceiro de seus sócios; (ii) que o
sócio, Moisés de Souza Boechat não comparece com o envio de recursos para fazer frente às despesas de operação,
pagamento de salários, tratamento de chorume, condução do compliance ambiental, assim como todos os compromissos da respectiva sociedade, vendo-se a Companhia compelida a arcar sozinha com tais remessas; (iii) a impossibilidade momentânea de se realizar a formalização de contrato de mútuo entre a Companhia e a BOB, em razão de
não ser conhecido o paradeiro do Sr. Moisés que, além de sócio, é diretor da BOB e cuja assinatura como representante legal é necessária para a celebração de contrato de mútuo; aprovar e autorizar que a Companhia, por meio da
Gerência Financeira Corporativa, realize o envio de recursos à BOB, sem a cobertura de contratos de mútuo, até o
montante de R$2.000.000,00, entendido como suﬁciente para fazer frente às despesas da respectiva sociedade, de
forma a manter suas operações em compliance, enquanto são realizados os trâmites jurídicos para formalização de
contrato de mútuo, que reestabeleça o compliance das remessas efetuadas. Nada mais. São Paulo, 24.06.2021. Acionista presente: Solví Participações S.A. Por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Patrícia Bicudo Barbosa. JUCESP nº 333.921/21-5 em 13.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Organosolví – Soluções
Orgânicas para a Vida S.A.
CNPJ/ME nº 12.589.885/0001-95
NIRE: 35.300.454.791
Carta de Renúncia
A Companhia informa que em 12 de maio de 2021,
recebeu a carta de renúncia do Sr. Kaito Pablo
Bueno, ao Cargo de Diretor da Companhia, com
registro perante a JUCESP nº 332.702/21-2 em
12.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jornal
O DIA
SP
ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

tia da aprendizagem durante a
pandemia.
A primeira edição do estudo
foi feita no início da pandemia,
em abril de 2020, e a proposta era
entender como as redes se organizavam para dar conta das atividades educacionais. Nesta edição, mais de 80% das respostas
foram dadas pelos titulares da
pasta da educação de municípios com até 50 mil habitantes.

Ligue:
3258-1822
3258-0273
Visite nosso site:
www.jornalodiasp.com.br
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ŝŽĞŶĞƌŐĠƟĐĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͘͘

CNPJ Nº 12.291.462/0001-94
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬͲEm milhares de reais
ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůͲEm milhares de reais
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ WĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂͲ DĠƚŽĚŽŝŶĚŝƌĞƚŽ
ƟǀŽͬŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϵ͘ϯϱϮ
ϭϳ͘ϬϴϬ ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯ͘ϲϳϰ
Ϯ͘Ϭϳϲ
Em milhares de reais
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
1
- Fornecedores
Ϯ͘ϴϭϱ
1.026 &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϯ͘ϱϮϲ
ϴ͘Ϭϱϴ ^ĂůĄƌŝŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ
94
ϭϯϬ >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϴ͘ϰϱϴ
ϯϭ͘ϵϵϰ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
ϱ͘ϲϭϬ
9.022 dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
ϯϬϰ
ϯϳϳ ũƵƐƚĞƐ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
40
- /ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ϰϱϵ
ϱϰϬ ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
1.760
1.171
ŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ϭϳϱ
- KƵƚƌŽƐWĂƐƐŝǀŽƐ
2
ϯ :ƵƌŽƐ͕ǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
;ϭ͘ϯϬϰͿ
;ϲϯϯͿ
EĆŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
Ϯϲ͘ϳϭϰ
ϯϳ͘ϯϴϭ WƌŽǀŝƐĆŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂ
ϭ͘ϯϮϬ
ϭ͘ϵϲϱ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
926
964 ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
Ϯϱ͘Ϯϰϯ
ϱ͘Ϯϰϯ
ϭϬ͘Ϯϯϰ
ϯϰ͘ϰϵϳ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
20.110
Ϯϭ͘ϰϭϯ ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
1.471
ϯϮ͘ϭϯϴ sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
ϯϬ͘ϯϴϴ
ϯϵ͘ϰϱϳ dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϯϬ͘ϯϴϴ
ϯϵ͘ϰϱϳ ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
ϯ͘ϰϭϮ
;ϰ͘ϵϯϮͿ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐͲEm milhares de reais
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ϯ
;ϮϭͿ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϮϬϱ
761 Fornecedores
1.789
;ϯ͘ϲϯϳͿ
ZĞĐĞŝƚĂƐ
ϯϵ͘ϴϴϭ
ϱϰ͘ϭϰϲ ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
;ϮͿ ^ĂůĄƌŝŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ
;ϯϲͿ
ϭϯϬ
ƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐ
;Ϯϵ͘ϱϭϵͿ
;ϮϬ͘ϯϲϱͿ
ϮϬϱ
ϳϱϵ dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
;ϭϭϭͿ
;ϯϲϳͿ
>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
ϭϬ͘ϯϲϮ
ϯϯ͘ϳϴϭ >ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^
ϵ͘ϳϳϴ
ϯϯ͘ϵϱϵ KƵƚƌŽƐWĂƐƐŝǀŽƐ
;ϭͿ
ϯ
ĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
/ZĞ^͗ŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;ϭ͘ϯϮϬͿ
;ϭ͘ϵϲϱͿ
ϭϱ͘ϮϵϬ
Ϯϱ͘ϲϳϯ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ
;ϳϬϯͿ
;ϱϭϵͿ >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϴ͘ϰϱϴ
ϯϭ͘ϵϵϰ ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
;ϭ͘ϯϲϰͿ
;Ϯ͘ϬϭϰͿ
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
;ϴϲͿ
;ϲϮͿ ͞ƵƌĂŶƚĞŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬŶĆŽŽĐŽƌ- /ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƉĂŐŽƐ
;ϳϴϵͿ
;ϱϴϭͿ ƌĞƌĂŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌŽƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞũƵƐƟĮƋƵĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞ- ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ϭϯ͘ϵϮϲ
Ϯϯ͘ϲϱϵ
>ƵĐƌŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ϵ͘ϱϳϯ
ϯϯ͘ϮϬϬ ŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ͘͟
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽ
ĂƉŝƚĂů
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞ>ƵĐƌŽƐ
>ƵĐƌŽƐ
;ϰϱϳͿ
;ϴϮϬͿ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽEm milhares de reais
ƐŽĐŝĂů
>ĞŐĂů ZĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐ ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
dŽƚĂů ƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ϱ͘ϴϯϮ
;Ϯ͘ϴϰϬͿ
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ
ϱ͘Ϯϰϯ ϭ͘Ϭϰϴ
ϭϰ͘Ϭϵϲ
ϱ͘ϬϬϬ
Ͳ
Ϯϱ͘ϯϴϳ ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ
;ϱ͘ϬϬϬͿ
;ϱ͘ϬϬϬͿ ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ϱ͘ϯϳϱ
;ϯ͘ϲϲϬͿ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϯϭ͘ϵϵϰ
ϯϭ͘ϵϵϰ &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ƉĂŐŽƐͲ
;ϳ͘ϵϵϵͿ
;ϳ͘ϵϵϵͿ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϭϵ͘ϯϬϬͿ ;ϮϬ͘ϬϬϬͿ
ŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϳ͘ϬϬϭͿ
;ϳ͘ϬϬϭͿ ĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϭϵ͘ϯϬϬͿ ;ϮϬ͘ϬϬϬͿ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐ
11.194
;ϭϭ͘ϭϵϰͿ
- ZĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
1
;ϭͿ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
ϱ͘ϴϬϬ
;ϱ͘ϴϬϬͿ
- ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1
1
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬ
ϱ͘Ϯϰϯ ϭ͘Ϭϰϴ
Ϯϱ͘ϮϵϬ
ϱ͘ϴϬϬ
Ͳ
ϯϳ͘ϯϴϭ ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŽŵƌĞƐĞƌǀĂ
20.000
;ϮϬ͘ϬϬϬͿ
ϯ͘ϱϮϲ
ϴ͘Ϭϱϴ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ
;ϱ͘ϴϬϬͿ
;ϱ͘ϴϬϬͿ ^ĂůĚŽƐĞŵĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϯ͘ϱϮϳ
ϴ͘Ϭϱϴ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϴ͘ϰϱϴ
ϴ͘ϰϱϴ dŽƚĂůĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
ϰϮϯ
;ϰϮϯͿ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ƉĂŐŽƐ
;Ϯ͘ϬϬϵͿ
;Ϯ͘ϬϬϵͿ
,ĞƌŶĂŶŝĂƌůŽƐƵǌĠďŝŽͲZ ϭ^WϭϵϵϯϲϵͬKͲϬ
ŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϱ͘ϮϵϬͿ
;ϲ͘ϬϮϲͿ
;ϭϭ͘ϯϭϲͿ
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐŶĂşŶƚĞŐƌĂ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭ
Ϯϱ͘Ϯϰϯ ϭ͘ϰϳϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯϲ͘ϳϭϰ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

ŝŽĞŶĞƌŐĠƟĐĂ^ĂŶƚĂƌƵǌ^͘͘

CNPJ/MF nº 10.763.227/0001-42
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬͲEm milhares de reais
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂͲ DĠƚŽĚŽŝŶĚŝƌĞƚŽ
ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůͲEm milhares de reais
WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ
Em milhares de reais
ƟǀŽ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϭϮ͘ϰϲϬ
ϭϬ͘ϳϲϲ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϱϯ͘ϯϵϳ
ϰϬ͘ϴϴϯ Fornecedores
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ
17
12 &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
2
2 ^ĂůĄƌŝŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ
123
138 >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϱϭ͘ϵϯϮ ϱϮ͘ϭϲϯ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
34.625
24.062 dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
543
556 ũƵƐƚĞƐ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
18.684
16.772 /ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
3.333
1.838 ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
1.773
1.828
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
42
- ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
43
49
:ƵƌŽƐ͕ǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐĞĐĂŵďŝĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
(542)
(1.727)
8.398
8.169
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
44
47 sĞŶĚĂĞŶƚƌĞŐĂĨƵƚƵƌĂ
3.330
2.763
3
4 WƌŽǀŝƐĆŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
EĆŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯϰ͘ϭϬϭ
ϯϱ͘ϲϳϮ KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
56.493
55.027
ϯ͘ϲϳϭ
ϯ͘ϴϰϴ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
3.478
3.483 EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
3.671
3.848 sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
24 /ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ϳϭ͘ϯϲϳ
ϲϭ͘ϵϰϭ ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
9 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
(1.905)
(5.445)
29.971
29.971 dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ϯ͘ϰϳϴ
ϯ͘ϱϭϲ ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
(8)
2
7.126
7.470
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
30.623
32.156 ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
12
(37)
34.270
24.500 KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
ϴϳ͘ϰϵϴ
ϳϲ͘ϱϱϱ ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
7
(278)
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϴϳ͘ϰϵϴ
ϳϲ͘ϱϱϱ Fornecedores
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐͲŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ
(15)
58
4.392
2.655 ^ĂůĄƌŝŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(158)
(359)
(1) dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
ZĞĐĞŝƚĂƐ
63.511
64.030 ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
219
2.964
4.392
2.654 sĞŶĚĂĞŶƚƌĞŐĂĨƵƚƵƌĂ
ƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐ
(11.013)
(10.122)
ϱϱ͘ϮϲϮ
ϱϰ͘ϵϮϲ ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ϱϰ͘ϲϰϱ ϱϭ͘ϵϯϮ
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
ϱϮ͘ϰϵϴ
ϱϯ͘ϵϬϴ >ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^
/ZĞ^͗ Correntes
(3.507)
(2.940) /ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƉĂŐŽƐ
(1.867)
(2.343)
ĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
177
177 ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ
(1.555)
(1.570) ŝĨĞƌŝĚŽƐ
ϱϭ͘ϵϯϮ
ϱϮ͘ϭϲϯ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(86)
(66) >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϱϮ͘ϳϳϴ ϰϵ͘ϱϴϵ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
13
- ͞ƵƌĂŶƚĞŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬŶĆŽŽĐŽƌƌĞ- &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
(1.628)
(1.636) ƌĂŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌŽƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞũƵƐƟĮƋƵĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞŵŽŶƐ- ĚŝĕƁĞƐĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
(240)
(274)
ƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ͘͟
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(10.032)
1.620
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽWĂƚƌŝͲ
ĂƉŝƚĂů ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝͲ
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
>ƵĐƌŽƐ
ŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ
ƐŽĐŝĂů
ŵŽŶŝĂůͲDeemed cost
>ĞŐĂů ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
dŽƚĂů ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿ
;ϭϬ͘ϮϳϮͿ
ϭ͘ϯϰϲ
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ
Ϯϵ͘ϵϳϭ
ϳ͘ϴϭϯ ϱ͘ϵϵϰ
ϭϲ͘ϵϯϱ
Ͳ
ϲϬ͘ϳϭϯ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐͲǀĂůŝĂĚĞdeemed cost
(343)
343
- &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
(42.506) (50.935)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ
(16.935)
(16.935) WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
52.163
52.163 ĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϰϮ͘ϱϬϲͿ ;ϱϬ͘ϵϯϱͿ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͗
ZĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
(13.041)
(13.041) ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
2
2
ŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
(20.959)
(20.959)
2
2
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
18.506
(18.506)
- ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬ
Ϯϵ͘ϵϳϭ
ϳ͘ϰϳϬ ϱ͘ϵϵϰ
ϭϴ͘ϱϬϲ
Ͳ
ϲϭ͘ϵϰϭ /ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
^ĂůĚŽƐĞŵĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
34.625
24.062
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐͲǀĂůŝĂĚĞdeemed cost
(344)
344
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ
(18.506)
(18.506) dŽƚĂůĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
34.627
24.064
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
51.932
51.932
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
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ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
28.276
(28.276)
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CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22.06.2021
1. Data, Hora e Local: 22.06.2021, às 11h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), na Rua Heitor dos Prazeres, 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76
(“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença das Acionistas detentoras da totalidade do
capital social da Companhia, nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de
Oliveira e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (i) alteração na forma de
representação da Companhia em atos de simples rotina administrativa, e na outorga de instrumentos de mandato
para constituição de prepostos e advogados para representação da Companhia em Juízo e fora dele; (ii) alteração do
artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, uma vez aprovado o item (i) acima; e (iii) consolidação do Estatuto Social
da Companhia. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após
debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma
de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar a alteração na forma de representação da
Companhia, para que: (a) em atos de simples rotina administrativa, inclusive na representação perante repartições
públicas, estaduais e/ou federais, Juntas Comerciais, Departamentos Estaduais de Trânsito - Detrans, entre outras, a
Companhia possa ser representada por apenas 01 procurador com poderes especiais e especíﬁcos para esse ﬁm; (b)
a outorga de instrumentos de mandato para a constituição de prepostos para representação da Companhia em Juízo
e fora dele possa ser outorgada por: (i) 01 diretor em conjunto com 01 procurador com poderes especiais e especíﬁcos
para esse ﬁm, ou ainda, (ii) 02 procuradores em conjunto com poderes especiais e especíﬁcos para esse ﬁm; e (c) a
outorga de instrumentos de mandato para que a Companhia seja representada ativa e passivamente, em Juízo e/ou
fora dele, por advogados contratados para estas ﬁnalidades possa ser outorgada por: (i) 01 (um) diretor em conjunto
com 01 procurador da CCR S.A. – CCR Actua, CNPJ/MF 02.846.056/0003-59, empresa integrante do mesmo grupo da
Companhia, com poderes especiais e especíﬁcos para esse ﬁm, ou ainda, (ii) 02 procuradores da CCR S.A. – CCR Actua,
CNPJ/MF 02.846.056/0003-59, empresa integrante do mesmo grupo da Companhia, sempre em conjunto, com
poderes especiais e especíﬁcos para esse ﬁm. 6.3. Em razão da deliberação constante no item 6.2 acima, aprovar a
alteração do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 14.
Ressalvados os casos previstos nos parágrafos deste Artigo, a Companhia será representada e somente será
considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: a) De 02 Diretores; ou b) De 01 Diretor em conjunto com 01
procurador; ou c) De 02 procuradores com poderes especíﬁcos. § 1º. A Companhia poderá ser representada por
apenas 01 Diretor ou 01 procurador com poderes especíﬁcos na prática dos seguintes atos: a) Receber citações ou
intimações judiciais ou extrajudiciais; b) Receber quitação de valores devidos pela Companhia; c) Representar a
Companhia nos mandatos com cláusula ad judicia; d) Representar a Companhia em depoimentos judiciais e em juízo,
exceto para a prática de atos que importem renúncia a direitos; e) Assinar correspondência, resposta de ofício,
notiﬁcação e demais documentos que não implique na assunção de responsabilidade e/ou obrigações pela
Companhia; f) Assinar declarações, defesas, recursos e petições no âmbito de processos administrativos; g) Representar
a Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual participe; h) Obter certiﬁcações digitais
perante as entidades certiﬁcadoras; e i) Praticar atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições
públicas, sociedades de economia mista, juntas comerciais, Departamentos Estaduais de Trânsito – DETRANS, Justiça
do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza. § 2º. O Conselho de Administração
poderá autorizar a prática de atos especíﬁcos que vinculem a Companhia pela assinatura de apenas 01 Diretor ou 01
procurador regularmente constituído ou ainda, estabelecer competência e alçada para a prática de atos por um único
representante. § 3º. Os instrumentos de mandato, com exceção do previsto nos §§ 5º e 6º deste artigo, serão sempre
ﬁrmados por dois diretores da Companhia e não poderão ter prazo superior a 01 ano, salvo aqueles indicados no
parágrafo quarto deste artigo ou, ainda, aqueles para ﬁns judiciais ou para representação em processos
administrativos, que poderão ser por prazo indeterminado. § 4º. O limite de prazo disposto no parágrafo terceiro
supra não se aplica às procurações outorgadas pela Companhia, necessárias à consecução de contratos de
ﬁnanciamento a serem ﬁrmados eventualmente junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES e à Caixa Econômica Federal – CEF. Nesse caso, as procurações que vierem a ser outorgadas deverão
permanecer vigentes até o total cumprimento das obrigações previstas em tais ﬁnanciamentos. § 5º. Especiﬁcamente
para representação da Companhia por prepostos em audiências, judiciais e extrajudiciais de qualquer natureza, os
instrumentos de mandato poderão ser ﬁrmados por: (i) 01 diretor da Companhia em conjunto com 01 procurador com
poderes especiais e especíﬁcos para esse ﬁm, ou ainda, na impossibilidade da outorga nos termos do item (i) deste
parágrafo, e (ii) 02 procuradores em conjunto com poderes especiais e especíﬁcos para esse ﬁm. § 6º. Especiﬁcamente
para outorga de instrumento de mandato pela Companhia para representação ativa e passiva, em Juízo e/ou fora dele,
por advogados contratados para estas ﬁnalidades, poderão ser ﬁrmados por: (i) 01 diretor em conjunto com 01
procurador da CCR S.A. – Actua, CNPJ/MF 02.846.056/0003-59, empresa integrante do mesmo grupo da Companhia,
com poderes especiais e especíﬁcos para esse ﬁm, ou ainda, (ii) 02 procuradores da CCR S.A. - Actua, CNPJ/MF
02.846.056/0003-59, empresa integrante do mesmo grupo da Companhia, sempre em conjunto, com poderes
especiais e especíﬁcos para esse ﬁm. 6.4. Permanecer inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados
na presente assembleia. 6.5. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada nesta
assembleia, conforme constante do Anexo I, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente,
será dispensada a sua publicação na íntegra. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da
qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão
desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020.
São Paulo/SP, 22.06.2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Roberto Vollmer
Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações
S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3) Mitsui & Co., Ltd., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo.
Certiﬁco que a presente ata é cópia ﬁel do original lavrado em livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com
certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP 348.895/21-5 em 16.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CIRANDA II HOLDING S.A.

(“COMPANHIA”) CNPJ/ME N° 40.689.824/0001-35 NIRE N° 35.300.564.201
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021
Data, Hora e Local: Realizada às 10h do dia 22/06/2021, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Roque Petroni Junior, 999, 4º
andar, Sala 52, CEP 04707-000. Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença do único acionista da Companhia, a saber: Ciranda II Holding 2 S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, sala 57, Bairro Jardim das Acácias, CEP 04707- 000, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 41.643.306/0001-43, neste ato representada por: a) Sr. Igor Meyer Montenegro, RG
nº 93008000646 SSP/CE, CPF/ME nº 017.501.013-78, e b) Sr. Gustavo dos Reis Vajda, RG nº 28.796.493-0 SSP-SP e CPF/ME nº 223.519.538-51, ambos com
escritório profissional Avenida Roque Petroni Júnior, 999, 4º Andar, CEP 04707-910, na Cidade de São Paulo/SP. Convocação: Como o único acionista da Companhia estava presente, ficam dispensadas as formalidades de convocação, face ao que faculta o Artigo 124, §4° da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme
aditada. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo dos Reis Vajda e secretariados pelo Sr. Igor Meyer Montenegro. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
a) a lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações; b) realização de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série
única, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, da 1ª emissão da Companhia, no valor total de R$ 148.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, respectivamente); (c) outorga, pela Companhia, em favor
dos titulares das Debêntures, da cessão fiduciária sobre os direitos creditórios emergentes de conta corrente de titularidade da Companhia, de movimentação
restrita, a ser indicada no Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido); d) outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária da totalidade das ações
(presentes e futuras) de emissão das empresas Ciranda 4 Energias Renováveis S.A. (“Ciranda 4”), Ciranda 5 Energias Renováveis S.A. (“Ciranda 5”) e Ciranda 6
Energias Renováveis S.A. (“Ciranda 6” e, em conjunto com a Ciranda 4 e a Ciranda 5, as “SPEs”), a ser constituída por meio do Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações, conforme definido abaixo; e) a celebração pela Companhia dos seguintes instrumentos de garantia no âmbito da Emissão: e.1) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia, as SPEs e o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido)
(“Contrato de Cessão Fiduciária”); e.2) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações , a ser celebrado entre a Companhia, as SPEs, a Ciranda II Holding
2 S.A. (“Ciranda II Holding 2”) e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); e e.3) o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de
Equipamentos em Garantias e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia, as SPEs e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas
e Equipamentos” e, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária e o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, os “Contratos de Garantia”); e f) autorização
à diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação e formalização das deliberações abaixo.
Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e discussão sobre as matérias da ordem do dia, que foram aprovadas pelo Acionista, sem restrições, objeções ou oposições, conforme segue: i) A lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações, conforme Art. 130, §1º da Lei das S.A.; ii)
Aprovar, nos termos da Lei das S.A., a realização da Emissão e da Oferta Restrita e a Distribuição Parcial, nos termos da “Escritura Particular da 1ª Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Colocação, da Ciranda II Holding S.A.”, a ser celebrada entre a Companhia, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na
qualidade de representante da comunhão dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário”), a Ciranda II Holding 2, as SPEs e o Canadian Soar Brasil I Fundo de
Investimento em Participações – Multiestratégia (“FIP” e, em conjunto com as SPEs, as “Fiadoras”) (“Escritura de Emissão”). A Emissão e a Oferta Restrita terão
as seguintes características: a) Número da Emissão. As Debêntures representam a 1ª emissão de debêntures da Companhia; b) Valor Total da Emissão. O
valor total da Emissão será de R$ 148.000.000,00, na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); c) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas 148.000
Debêntures; d) Séries. A Emissão será realizada em série única; e) Valor Nominal Unitário. As Debêntures terão Valor Nominal Unitário de R$ 1.000,00 na
Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); f) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão escriturais e nominativas, sem emissão
de cautelas ou certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pela instituição
responsável pela escrituração das Debêntures (“Agente Liquidante e Escriturador”), conforme aplicável, onde serão inscritos os nomes dos respectivos titulares
das Debêntures (“Debenturistas”). Adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), será expedido pela B3 extratos em nome do Debenturista, que servirão como comprovante de titularidade de tais Debêntures; g) Conversibilidade. As
Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. i) Preço de Subscrição e Forma de Integralização. As Debêntures
serão subscritas e integralizadas à vista (“Data de Integralização”), em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, de
acordo com as normas da B3 aplicáveis. Caso qualquer Debênture venha ser integralizada em data diversa e posterior à primeira Data de Integralização, a integralização deverá considerar o seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme abaixo definido), calculada pro rata temporis desde a Data de
Emissão até a data de sua efetiva integralização; j) Data de Emissão. A data de emissão das Debêntures é aquela definida na Escritura de Emissão (“Data de
Emissão”); k) Prazo e Data de Vencimento. O vencimento das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 12 meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 21/06/2022 (“Data de Vencimento”), ressalvada a ocorrência de Eventos de Vencimento Antecipado, a possibilidade de Oferta de Resgate
Antecipado e a hipótese de Resgate Antecipado Obrigatório Total; l) Atualização Monetária das Debêntures. O Valor Nominal Unitário das Debêntures não
será atualizado monetariamente; m) Juros Remuneratórios das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou Saldo do Valor Nominal
Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo” (“Taxa DI”), expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) acrescida exponencialmente de spread ou sobretaxa de 2,50% ao ano, base 252 dias
úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão; n) Amortização do Valor Nominal Unitário. O Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração será amortizado em uma única data, qual seja, na
Data de Vencimento, ressalvada a ocorrência de Eventos de Vencimento Antecipado, a possibilidade de Oferta de Resgate Antecipado e a hipótese de Resgate
Antecipado Obrigatório Total ou de Amortização Antecipada Obrigatória, conforme definidos abaixo; o) Pagamento da Remuneração. Sem prejuízo dos
pagamentos em decorrência de eventual Oferta de Resgate Antecipado, de Resgate Antecipado Obrigatório Total ou de Amortização Antecipada Obrigatória,
conforme definidos abaixo, ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga em uma única data, qual seja, na Data de Vencimento.; p) Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada
das Debêntures; q) Aquisição Facultativa. Será facultado à Companhia, a qualquer tempo, adquirir no mercado Debêntures, de acordo com os procedimentos
estabelecidos pela CVM, observados os termos da Instrução CVM nº 620, de 17/03/2020 e do artigo 13 da Instrução CVM 476, conforme o disposto no artigo 55,
parágrafo 3º, da Lei das S.A., por: i) valor igual ou inferior ao seu respectivo Valor Nominal Unitário, devendo o fato constar do relatório da administração e das
demonstrações financeiras da Emissora; ou ii) por valor superior ao seu respectivo Valor Nominal Unitário, devendo, previamente à aquisição, comunicar sua
intenção ao Agente Fiduciário e a todos os Debenturistas, nos termos e condições estabelecidos no artigo 9º e seguintes da Instrução da CVM n° 620, de
17/03/2020, conforme alterada. As Debêntures objeto deste procedimento poderão i) ser canceladas, ii) permanecer em tesouraria da Emissora; ou iii) ser novamente colocadas no mercado, conforme as regras expedidas pela CVM, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão
jus à mesma Remuneração das demais Debêntures, bem como aos mesmos direitos econômicos e políticos aplicáveis às demais Debêntures; r) Oferta de
Resgate Antecipado. A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a qualquer momento a partir da Data de Emissão, oferta de resgate antecipado da
totalidade das Debêntures (não sendo admitida a oferta de resgate antecipado parcial das Debêntures), com o consequente cancelamento das Debêntures
resgatadas (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Oferta de Resgate Antecipado será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade
de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos
na Escritura de Emissão. O resgate antecipado das Debêntures somente ocorrerá se Debenturistas que detenham 2/3 das Debêntures em Circulação aderirem
formalmente à Oferta de Resgate Antecipado. Nesse caso, a totalidade das Debêntures deverá ser resgatada, incluindo as Debêntures de titularidade de Debenturistas que não tiveram se manifestado no prazo previsto na Escritura de Emissão; s) Resgate Antecipado Obrigatório Total. Caso ocorra o desembolso de
recursos do Financiamento de Longo Prazo (conforme definido abaixo) em valor suficiente para o resgate integral das Debêntures, a Emissora deverá realizar o
resgate antecipado obrigatório total das Debêntures, mediante o pagamento do Valor do Resgate Antecipado Obrigatório Total (conforme definido abaixo)
(“Resgate Antecipado Obrigatório Total”), em até 5 dias úteis após a data do referido desembolso, desde que não se aplique a hipótese de Amortização Extraordinária Obrigatória (conforme definido abaixo); t) Amortização Extraordinária Obrigatória. A Companhia deverá realizar a amortização extraordinária
obrigatória de parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, a qualquer tempo a partir da Data de
Emissão, em até 5 dias úteis após a data de cada desembolso de recursos do Financiamento de Longo Prazo em valor equivalente ao respectivo desembolso,
desde que tal desembolso não supere 98% do saldo do Valor Nominal Unitário (“Amortização Antecipada Obrigatória”), sendo certo que na hipótese do valor do
Financiamento de Longo Prazo ser superior a 98% do saldo do Valor Nominal Unitário, a Companhia deverá realizar o Resgate Antecipado Obrigatório Total. u)
Encargos Moratórios. Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, a: i) juros moratórios à razão de 1% ao mês sobre o montante devido calculados pro rata temporis; e ii) multa convencional,
irredutível e de natureza não compensatória, de 2% sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); v) Local de Pagamento. Os pagamentos a que
fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se, conforme o caso: i) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela instituição financeira contratada para este fim, ou ainda na sede da Companhia, se for o caso.; w) Vencimento Antecipado. Observado o disposto na Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das
Debêntures e exigir o imediato pagamento pela Companhia e/ou pelos fiadores do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da Remuneração das Debêntures devidos, calculados pro rata temporis, dos Encargos Moratórios, se houver, incidentes até a data do seu efetivo
pagamento, ou, conforme aplicável, convocar Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Escritura de Emissão, para deliberar sobre a não declaração do
vencimento antecipado de todas as obrigações objeto da Escritura de Emissão, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na Escritura de Emissão, respeitados os respectivos prazos de cura aplicáveis; x) Garantias Reais. Em garantia do pontual e integral adimplemento de todas as obrigações, principais e
acessórias, e pelo pagamento integral de todos e quaisquer valores devidos aos Debenturistas em relação à dívida representada pelas Debêntures, incluindo,
mas não se limitando, ao pagamento integral do Valor Nominal Unitário ou do Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, da Remuneração, dos Encargos Moratórios, multas, penalidades, despesas e custas devidos pela Companhia, nos termos das Debêntures, da Escritura de Emissão e dos Contratos de
Garantia, remuneração e eventuais despesas do Agente Fiduciário, do Banco Liquidante, do Escriturador, bem como, quando houver, gastos com honorários
advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações judiciais ou medidas extrajudiciais propostas pelo Agente Fiduciário em benefício dos Debenturistas,
desde que, em quaisquer dos casos, as pertinentes despesas sejam devidamente comprovadas (“Obrigações Garantidas”), a Emissão contará com as seguintes
garantias reais (“Garantias Reais”): 1) cessão fiduciária, pelas SPEs, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728/65, dos seguintes direitos de titularidade das SPEs, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária: i) todos os contratos de compra e venda de energia, conforme aditados de tempos em tempos,
celebrados pelas SPEs; ii) os direitos creditórios provenientes de quaisquer outros contratos de venda de energia que venham a ser celebrados pelas SPEs; iii)
quaisquer outros direitos e/ou receitas que sejam decorrentes do Projeto (conforme abaixo definido), inclusive aqueles relativos a operações no mercado de
curto prazo e/ou de operação em teste; iv) os direitos emergentes das autorizações outorgadas às SPEs autorizando-as a operarem como produtores independente de energia, bem como suas subsequentes alterações, expedidas pelo Ministério de Minas e Energia, bem como eventuais resoluções e/ou despachos da
Agência Nacional de Energia Elétrica que venham a ser emitidos, incluindo as suas subsequentes alterações; v) os direitos creditórios provenientes dos contratos
celebrados pela Companhia e pelas SPEs para construção e implantação do Projeto; e vi) os direitos creditórios, incluindo eventuais indenizações, decorrentes
das apólices de seguro celebradas no âmbito do Projeto, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, dentre outros, a ser celebrado entre a Companhia, as SPEs
e o Agente Fiduciário; 2) cessão fiduciária, pela Companhia, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728/65, os direitos creditórios emergentes da
conta corrente de titularidade da Companhia, de movimentação restrita, a ser indicada no Contrato de Cessão Fiduciária; 3) alienação fiduciária i) da totalidade
das ações (presentes e futuras) de emissão da Companhia e de titularidade da Canadian II Holding 2; e ii) quaisquer outras ações ordinárias ou preferenciais, com
ou sem direito de voto, emitidas pela Companhia, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo tituladas pela Canadian II Holding 2, seja na
forma dos artigos 166, 167, 169 e 170 da Lei das S.A., seja por força de desmembramentos ou grupamentos das ações, seja por consolidação, fusão, permuta de
ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações originalmente alienadas, e, em qualquer hipótese, os respectivos frutos, rendimentos e vantagens que forem a elas atribuídos, a qualquer título, inclusive lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e
todos os demais valores que de qualquer outra forma vierem a ser distribuídos pela Companhia, conforme previsto no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações;
4) alienação fiduciária i) da totalidade das ações (presentes e futuras) de emissão das SPEs e de titularidade da Companhia; e ii) quaisquer outras ações ordinárias ou preferenciais, com ou sem direito de voto, emitidas pelas SPEs, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo tituladas pela Companhia,
seja na forma dos artigos 166, 167, 169 e 170 da Lei das S.A., seja por força de desmembramentos ou grupamentos das ações, seja por consolidação, fusão,
permuta de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações originalmente alienadas, e, em
qualquer hipótese, os respectivos frutos, rendimentos e vantagens que forem a elas atribuídos, a qualquer título, inclusive lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais valores que de qualquer outra forma vierem a ser distribuídos pelas SPEs, conforme previsto no Contrato de Alienação Fiduciária
de Ações; e 5) alienação fiduciária de todas as máquinas e equipamentos de propriedade das SPEs adquiridos, montados ou construídos, ou a serem adquiridos,
montados ou construídos, conforme previsto no Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos; y) Garantias Fidejussórias. Como garantia do
fiel e pontual pagamento das Obrigações Garantidas, incluindo todas as obrigações principais e acessórias das Debêntures, as Debêntures contarão com garantia fidejussória das Fiadoras, prestadas de forma conjunta, sem divisão, limitação ou benefício de ordem (“Fianças” ou “Garantia Fidejussória” e, em conjunto
com as Garantias Reais, as “Garantias”) em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, nos termos da Escritura de Emissão; aa) Destinação
dos Recursos. Os recursos obtidos com a Emissão serão utilizados integralmente para investimentos de construção, implantação, operação e manutenção das
centrais geradoras solares das SPEs com capacidade instalada total de 96 MWac, denominado Projeto Solar Ciranda II, localizado no município de São José do
Belmonte, Estado de Pernambuco (“Projeto”); e bb) Demais Condições. Todas as demais condições da Emissão que não foram expressamente elencadas na
presente ata serão estabelecidas detalhadamente na Escritura de Emissão. iii) autorizar a alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão das SPEs de
titularidade da Companhia, nos termos da Escritura de Emissão e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; iv) aprovar a constituição e outorga, pela Companhia, em garantia do integral cumprimento das Obrigações Garantidas, de cessão fiduciária dos direitos creditórios emergentes da conta corrente de titularidade da Companhia, de movimentação restrita, a ser indicada no Contrato de Cessão Fiduciária; v) autorizar a celebração pela Companhia dos Contratos de
Garantia, bem como a celebração de quaisquer documentos a eles relacionados, incluindo, mas não se limitando, a eventuais aditamentos; e vi) autorizar a
Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a implementação das deliberações tomadas
nos itens i) a v) acima, incluindo, sem limitações, outorga de procurações, declarações, solicitações e contratação de prestadores de serviços no âmbito da
Emissão e da Oferta Restrita, bem como a ratificação de todos e quaisquer atos até então adotados e todos e quaisquer documentos até então assinados pela
Diretoria da Companhia para a implementação da Oferta Restrita, da Emissão e da constituição das garantias necessárias. Encerramento e Assinaturas:
Preenchidas todas as formalidades legais, a Assembleia foi reaberta para discussões adicionais, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata, a qual foi lida, analisada, aprovada, e assinada pelo Acionista, juntamente com os membros da mesa. Assinaturas: Sr. Gustavo dos Reis
Vajda - Presidente, e Sr. Igor Meyer Montenegro - Secretário; Acionista: Ciranda II Holding 2 S.A.. Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. São Paulo, 22/06/2021. REGISTRO JUCESP sob nº 350.988/21-3 em 20/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIRANDA II HOLDING 2 S.A.

(“COMPANHIA”) CNPJ/ME N° 41.643.306/0001-43 NIRE N° 35300567030
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22/06/2021
Data, Hora e Local: Realizada às 12h do dia 22/06/2021, na sede social da Companhia, São Paulo/SP, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º
andar, sala 57, Jardim das Acácias, CEP 04707- 000. Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença do único acionista da
Companhia, a saber: Canadian Solar Brasil I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução Normativa CVM 578 e pelas demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 38.026.165/0001-05, neste ato representado de acordo com os termos de seu Regulamento, por sua Administradora, Paraty Capital Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua dos Pinheiros n° 870, 13° andar, conjunto 133, Pinheiros, CEP 05422-001,
São Paulo/SP, CNPJ nº 18.313.996/0001-50, autorizada pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 13.239,
de 20/08/2013, neste ato representada por: A) Fernando Taminato, RG nº 17.351.522-8 SSP/SP, CPF nº 176.179.558-98; e B) Christiano Jonasson
de Conti Medeiros, RG nº 27.145.028-9 SSP/SP, CPF nº 344.370.278-33, ambos com escritório na Rua dos Pinheiros n° 870, 13° andar, conjunto 133,
Pinheiros, CEP 05422- 001, São Paulo/SP. Convocação: Ficam dispensadas as formalidades de convocação, face ao que faculta o Artigo 124, §4° da Lei
6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme aditada. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo dos Reis Vajda e secretariados pelo Sr. Igor Meyer
Montenegro. Ordem do Dia: Deliberar sobre: a) a lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações; b) autorização para que a Companhia celebre a Escritura de Emissão (conforme abaixo definida); c) a outorga, pela Companhia, em favor dos titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, da 1ª emissão da Ciranda II Holding S.A. (“Emissora”),
no valor total de R$ 148.000.000,00 (“Debenturistas”), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação (“Debêntures”
e “Oferta Restrita”, respectivamente), cujas condições e características serão descritas na “Escritura Particular da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação,
da Ciranda II Holding S.A.”, a ser celebrada entre a Companhia, a Emissora, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de
agente fiduciário, representante dos interesses dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), a Ciranda 4 Energias Renováveis S.A. (“Ciranda 4”), a Ciranda 5
Energias Renováveis S.A. (“Ciranda 5”) e a Ciranda 6 Energias Renováveis S.A. (“Ciranda 6” e, em conjunto com Ciranda 4 e Ciranda 5, “SPEs”) e o Canadian
Solar Brasil I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (“FIP” e, em conjunto com as SPEs, as “Fiadoras”) (“Emissão” e “Escritura de Emissão”, respectivamente), da garantia real a ser constituída por meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (conforme abaixo definido); d) a celebração pela Companhia do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia, a
Emissora, as SPEs e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”), no qual serão alienadas fiduciariamente: 1) a totalidade das ações
(presentes e futuras) de emissão da Emissora e de titularidade da Companhia; e 2) quaisquer outras ações ordinárias ou preferenciais, com ou sem direito
de voto, emitidas pela Emissora, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo tituladas pela Companhia, seja na forma dos artigos 166,
167, 169 e 170 da Lei das S.A., seja por força de desmembramentos ou grupamentos das ações, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, divisão
de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações originalmente alienadas, e, em qualquer hipótese, os
respectivos frutos, rendimentos e vantagens que forem a elas atribuídos, a qualquer título, inclusive lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e
todos os demais valores que de qualquer outra forma vierem a ser distribuídos pela Emissora, conforme previsto no Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações; e) a autorização para seus representantes legais, ou aos seus procuradores, para praticar todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à
realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita; e f) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pelos representantes legais da Companhia, ou por
seus procuradores, para a realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita. Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e discussão sobre as matérias da ordem do dia, que foram aprovadas pelo Acionista, sem restrições, objeções ou oposições, conforme segue: i) A lavratura da presente
ata em forma de sumário das deliberações, conforme Artigo 130, §1º da Lei das S.A.; ii) aprovar a celebração, pela Companhia, da Escritura de Emissão;
iii) aprovar a constituição e a outorga da alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Emissora, a ser constituída por meio do Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações, em favor dos Debenturistas; iv) aprovar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; v)
autorizar seus representantes legais, ou seus procuradores, a praticar todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou
da Oferta Restrita; e vi) aprovar e ratificar todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia ou por seus procuradores regularmente
constituídos, relacionados às deliberações acima. Encerramento e Assinaturas: Preenchidas todas as formalidades legais, a Assembleia foi reaberta
para discussões adicionais, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi lida, analisada, aprovada, e
assinada pelo Acionista, juntamente com os membros da mesa. Assinaturas: Sr. Gustavo dos Reis Vajda - Presidente, e Sr. Igor Meyer Montenegro Secretário; Acionista: Canadian Solar Brasil I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (Administradora: Paraty Capital
Ltda., representada por Fernando Taminato e Christiano Jonasson de Conti Medeiros). Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. São Paulo, 22/06/2021. REGISTRO JUCESP sob nº 350.978/21-0 em 20/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30.04.2021
1. Data, Hora e Local: 30.04.2021, às 09h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da
Lei 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade das acionistas, nos
termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Publicações Prévias: O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial,
a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2020, foram publicados no dia 19.03.2021, no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo, página 48 e no Jornal “O
Dia SP”, página 7. 5. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 6.
Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício ﬁndo em 31.12.2020; (ii) deliberar sobre o orçamento de capital
da Companhia referente ao exercício de 2021; (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social
encerrado em 31.12.2020; (iv) deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia; (v) ﬁxar a verba global para a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da LSA; e (vi)
deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. 7. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de
votos, após debates, aprovaram: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §
1º, da LSA e a dispensa da leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA. (ii) O Relatório da Administração,
o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, publicados conforme o item “Publicações
Prévias” acima, já devidamente auditados pela KPMG Auditores Ind
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sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐͲEm milhares de reais
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽͲ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
2
(2)
ĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ
Em milhares de reais
ĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
;ϴͿ
;ϵͿ
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(134)
(135)
ĂƉŝƚĂů
WƌĞũƵşǌŽƐ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƉĂŐŽƐ
(1)
WƌĞũƵşǌŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
;ϭϯϰͿ
;ϭϯϱͿ
ƐŽĐŝĂů
ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
dŽƚĂů ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
;ϴͿ ;ϭϬͿ
ϯ͘ϭϬϬ
;ϯϵϳͿ
Ϯ͘ϳϬϯ &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
4
13 ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬ
(131)
(131) ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
4
13 WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
9
9
WƌĞũƵşǌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^
(130)
(122) ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭ
ϯ͘ϭϬϬ
;ϱϮϴͿ
Ϯ͘ϱϳϮ ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
9
9
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ƵŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐϭ
(1)
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
Do exercício
(1)
(3)
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1
,ĞƌŶĂŶŝĂƌůŽƐƵǌĠďŝŽ
WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;ϭϯϭͿ
;ϭϮϱͿ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1
Z 1SP199369/O-0
͞ƵƌĂŶƚĞŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬŶĆŽŽĐŽƌƌĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
ƌĂŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌŽƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞũƵƐƟĮƋƵĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞŵŽŶƐ^ĂůĚŽƐĞŵĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
257
257
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐŶĂşŶƚĞŐƌĂ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ
ƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ͘͟
dŽƚĂůĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
258
257
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
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^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ/ŶŽǀĂ^͘͘

CNPJ 13.288.282/0001-16
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬͲEm milhares de reais
ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůͲEm milhares de reais
Passivo e Patrimônio Líquido
2021
2020
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂͲMétodo indireto (Em milhares)
ƟǀŽ
2021
2020 Circulante
1
35 &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
2021
2020
1
- Lucro líquido do exercício
5.840 1.044
Circulante
269
295 Fornecedores
Dividendos a pagar
35 ũƵƐƚĞƐ Resultado de equivalência patrimonial
(5.869) (1.050)
Caixa e equivalentes de caixa
1
- Não circulante
5.760
5.765 Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas
(1)
(1)
5.760
5.760 &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƵƟůŝǌĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
267
46 Tributos diferidos
Adiantamento para futuro aumento de capital
5 operacionais
(30)
(7)
Imposto de renda e contribuição social
1
- Patrimônio
Líquido
33.089
26.762 &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
Dividendos a receber
249 Capital social
13.704
13.698 ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(220)
(44)
533
- Recebimento de dividendos
250
294
Não circulante
38.581
32.267 Reserva de capital
Ajuste de avaliação patrimonial
31
83 &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽϯϬ
250
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
38.581
32.267 Reservas de lucros
18.821
12.981 &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
38.850
32.562 Pagamento de dividendos
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
38.850
32.562 Total do passivo e do patrimônio líquido
(250)
Adiantamento para futuro aumento de capital
5
Demonstração das Mutações do
Capital ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂͲ
Reservas de Lucros Lucros acuͲ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƵƟůŝǌĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
(245)
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽͲEm milhares de reais
social ƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ Legal Reserva de lucros
mulados
Total
(2)
Em 31 de março de 2019 (não revisado)
13.689
Ͳ 626
11.392
Ͳ
25.707 Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos 1
2
Aumento de capital
9
9 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1
ũƵƐƚĞĂĐƵŵƵůĂĚŽĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽƌĞŇĞǆŽ
83
83 ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Reversão de dividendos mínimos do exercício anterior
204
204 Informações adicionais
267
46
Lucro líquido do exercício
1.044
1.044 ^ĂůĚŽƐĞŵĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
268
46
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
52
(52)
- Total de recursos disponíveis
Dividendos mínimos obrigatórios, pagos
(248)
(248)
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽͲEm milhares de reais
Dividendos antecipados, pagos
(2)
(2) Receitas (despesas) operacionais
2021
2020
Dividendos adicionais propostos
(35)
(35) ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(30)
(8)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐ
707
(707)
- Resultado de equivalência patrimonial
5.869 1.050
Em 31 de março de 2020
13.698
83
678
12.303
Ͳ
26.762 Outras receitas, líquidas
1
Aumento de capital
6
6 Lucro operacional
5.840 1.042
ũƵƐƚĞĂĐƵŵƵůĂĚŽĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽƌĞŇĞǆŽ
481
481 ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
Reversão de dividendos mínimos do exercício anterior
- ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
2
Lucro líquido do exercício
5.840
5.840
2
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
292
(292)
- >ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
5.840 1.044
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐ
5.548
(5.548)
- Lucro líquido do exercício
5.840 1.044
Em 31 de março de 2021
13.704
564
970
17.851
Ͳ
33.089 ƵƌĂŶƚĞŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬŶĆŽŽĐŽƌƌĞƌĂŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌŽƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞũƵƐƟĮƋƵĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞŵŽŶƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐŶĂşŶƚĞŐƌĂ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ
,ĞƌŶĂŶŝĂƌůŽƐƵǌĠďŝŽ - CRC 1SP199369/O-0
tração do Resultado Abrangente.
disponíveis na sede social da Companhia.

Coest Construtora S/A
Sociedade Anônima de Capital Aberto - DEMEC-RCA-200-77
CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE 35300021134
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no
dia 12/08/2021, na sede social, Rua das Araucárias, nº 168, Jardim Pinheirinho - Embu das Artes - SP,
às 10:00 horas em primeira convocação ou às 11:00 horas em segunda convocação, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Assembleia Geral Ordinária: a) Exame, discussão e
votação do relatório da administração das demonstrações financeiras, relativos aos exercícios
encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
c) fixação da remuneração anual da Diretoria da Sociedade; d) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Embu das Artes, 20 de julho de 2021. Marleine Serra Guimarães - Conselheira.

^ĆŽDĂƌƟŶŚŽdĞƌƌĂƐŐƌşĐŽůĂƐ^͘͘

CNPJ 24.190.346/0001-68
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬͲEm milhares de reais
ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůͲEm milhares de reais
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽWĂƚƌŝͲ
ĂƉŝƚĂů ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝͲ
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
>ƵĐƌŽƐ
ƟǀŽ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ ŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽEm milhares de reais
ƐŽĐŝĂů
ŵŽŶŝĂůͲDeemed Cost
>ĞŐĂů ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
dŽƚĂů
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯϳ͘ϲϯϴ
ϮϮ͘ϯϵϬ ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ
ϵϳ͘ϭϱϴ
ϵϮϳ͘ϰϯϴ
ϱ͘ϰϳϳ
ϭϰ͘ϭϳϰ
Ͳ
ϭ͘Ϭϰϰ͘Ϯϰϳ
Caixa e equivalentes de caixa
1 Aumento de capital
31.590
57.016
88.606
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
23.447
16.885 Realização de reserva de reavaliação
(132)
132
Contas a receber
14.191
5.504 Dividendos complementares distribuídos
(14.174)
(14.174)
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϭ͘ϲϮϯ͘ϮϮϰ ϭ͘ϲϯϮ͘ϭϴϴ Lucro líquido do exercício
55.815
55.815
Imobilizado
1.619.159 1.628.125 ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͗
Intangível
4.065
4.063 ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
2.791
(2.791)
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
ϭ͘ϲϲϬ͘ϴϲϮ ϭ͘ϲϱϰ͘ϱϳϴ Dividendos mínimos obrigatórios, pagos
(13.256)
(13.256)
(16.744)
(16.744)
WĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ Antecipação de dividendos
23.156
(23.156)
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯ͘ϳϲϵ
ϯ͘ϬϬϵ Dividendos adicionais propostos
ϭϮϴ͘ϳϰϴ
ϵϴϰ͘ϯϮϮ
ϴ͘Ϯϲϴ
Ϯϯ͘ϭϱϲ
Ͳ
ϭ͘ϭϰϰ͘ϰϵϰ
Fornecedores
2.073
2.187 ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬ
Tributos a recolher
315
114 Aumento de capital
(62)
62
Imposto de renda e contribuição social
1.381
708 Realização de reserva de reavaliação
(23.156)
(23.156)
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϱϬϳ͘Ϭϰϯ
ϱϬϳ͘Ϭϳϱ Dividendos complementares distribuídos
81.712
81.712
Imposto de renda e contribuição social diferidos
507.043
507.075 Lucro líquido do exercício
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϭ͘ϭϱϬ͘ϬϱϬ ϭ͘ϭϰϰ͘ϰϵϰ ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͗
4.086
(4.086)
Capital social
128.748
128.748 ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
(19.407)
(19.407)
Ajustes de avaliação patrimonial
984.260
984.322 Dividendos mínimos obrigatórios, pagos
(33.593)
(33.593)
Reserva de Lucros
37.042
31.424 Antecipação de dividendos
24.688
(24.688)
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϭ͘ϲϲϬ͘ϴϲϮ ϭ͘ϲϱϰ͘ϱϳϴ Dividendos adicionais propostos
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭ
ϭϮϴ͘ϳϰϴ
ϵϴϰ͘ϮϲϬ
ϭϮ͘ϯϱϰ
Ϯϰ͘ϲϴϴ
Ͳ
ϭ͘ϭϱϬ͘ϬϱϬ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂMétodo indireto
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(6.007) (3.631)
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽͲEm milhares de reais
Em milhares de reais
(2.577) (6.561)
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
16.597
1.229 Receitas
76.653
59.711
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϴϭ͘ϳϭϮ ϱϱ͘ϴϭϱ Recebimento de recursos venda Imobilizado
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ;ƵƟůŝǌĂĚŽŶĂƐͿ
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
ϳϲ͘ϲϱϯ
ϱϵ͘ϳϭϭ
ũƵƐƚĞƐĚĞ͗
(3.376)
(3.418)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas
(1.199) (1.171) ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ϴ͘Ϭϭϯ ;ϴ͘ϵϲϯͿ ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
Outras receitas, líquidas
11.470
1.020
Resultado do imobilizado baixado
(11.350) (1.020) &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
8.094
(2.398)
(76.156) (44.174)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
16 Pagamento de dividendos
ϴϰ͘ϳϰϳ
ϱϳ͘ϯϭϯ
Imposto de renda e contribuição social
4.231
2.670 ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƵƟůŝǌĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ (76.156) (44.174) >ƵĐƌŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
(1)
- ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
73.394 56.310 Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
1.199
1.190
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1
1
sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
(3)
(18)
1 ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
Contas a receber
(1.749)
(768) ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.196
1.172
Fornecedores
(114)
(12) Informações adicionais
ϴϱ͘ϵϰϯ
ϱϴ͘ϰϴϱ
23.447 16.885 >ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
(16) ^ĂůĚŽƐĞŵĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(4.263)
(2.738)
23.447 16.886 /ZĞ^͗Do exercício
Tributos a recolher
201
(228) Total de recursos disponíveis
Diferidos
32
68
ĂŝǆĂŐĞƌĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
71.732 55.286
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϴϭ͘ϳϭϮ
ϱϱ͘ϴϭϱ
Imposto de renda e contribuição social pagos
(3.590) (2.149)
,ĞƌŶĂŶŝĂƌůŽƐƵǌĠďŝŽ - CRC 1SP199369/O-0
͞ƵƌĂŶƚĞŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬŶĆŽŽĐŽƌƌĞ&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ
ƌĂŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌŽƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞũƵƐƟĮƋƵĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞŵŽŶƐƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐŶĂşŶƚĞŐƌĂ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ
ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ϲϴ͘ϭϰϮ ϱϯ͘ϭϯϳ
tração do Resultado Abrangente.”
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
disponíveis na sede social da Companhia.

^ĆŽDĂƌƟŶŚŽdĞƌƌĂƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ^͘͘

CNPJ 48.663.421/0001-29
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬͲEm milhares de reais
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽ&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂͲDĠƚŽĚŽŝŶĚŝƌĞƚŽEm milhares de reais
ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůͲ&ŝŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽͲEm milhares de reais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
2021
2020
2021
2020 Passivo e patrimônio líquido
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020 operacionais
16.762 11.562
38.404 30.789 Circulante
18.854 19.608 18.854
19.608
2.687
3.424
5.383
5.224 >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1
1
690
21
ũƵƐƚĞƐĚĞ͗ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽϭϮ
12
12
12
664
1.354
672
1.364 ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ
6.982
1.947
15.509
6.557 Fornecedores
750
718
750
718
9.777
9.614
17.105 15.916 Salários e contribuições sociais
patrimonial
(14.725) (5.489)
19
59
641
726
1.034
1.206 ZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽďĂŝǆĂĚŽͲ (17.577)
5.056
8.287 Tributos a recolher
- (17.577)
606
585
2.245
1.894 :ƵƌŽƐ͕ǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐ
1
- IR e contribuição social
2
43
8 Outros passivos
26
41
682
42 ĞĐĂŵďŝĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
(1.110)
(482) (4.435) (1.857)
151.922 151.439 132.976 134.012 Não circulante
556
490
556
490 ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ;ZĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞ
3.175
8.039
24.189 27.192 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
79
8
79
(13)
556
490
556
490 ƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
19
- Patrimônio líquido
434
687
823
818
165.441 159.087 165.441 159.087 IR e contribuição social
7
7
1
- (2.944) (2.372)
23.468 23.337 23.468 23.337 Ajuste a valor presente
240
179
250
179 Capital social
3.545 (3.233) 12.408 (1.322)
131
131 sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
3.415
8.244
24.439 27.378 Reserva de capital
84.460 85.877 84.460 85.877 Contas a receber
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
41.221 37.839
1.251
1.278 Ajustes de avaliação patrimonial
(1.880)
1.104
1.389
7.398
57.513 49.742 57.513 49.742 Estoques
WƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
99.822 97.892
99.822 97.892 Reservas de lucros
851
124
1.289
236
Tributos a recuperar
11
(22)
14
(19)
/ŶƚĂŶŐşǀĞů
7.464
7.464
7.464
7.464 Total do passivo e do
(61)
(14)
(71)
(14)
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
168.684 163.001 171.380 164.801 patrimônio líquido
168.684 163.001 171.380 164.801 Depósitos judicias
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
(2)
906
(35)
898
Demonstração das Mutações do
Ajustes de avaliação
Fornecedores
(691)
49
(692)
48
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽͲEm milhares de reais
patrimonial
Salários e contribuições sociais
32
26
32
26
Capital Reserva de
Deemed Cost
Reservas de lucros Lucros acuͲ
Tributos a recolher
(93)
571
(22)
543
social
capital Própria ĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐ Legal Reserva de lucros
mulados
Total WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
(13)
(8)
(13)
(8)
Em 31 de março de 2019
21.444
131 78.865
8.066 3.230
36.189
Ͳ 147.925 Outros passivos
(13)
(144)
649
(552)
Aumento de capital
1.893
531
2.424 Caixa proveniente das operações
1.686
(641) 14.948
7.234
ƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂ
(241)
241
- /ZĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƉĂŐŽƐ
(402)
(182)
(627)
(418)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƉĂŐŽƐ
(5.200)
(5.200) ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ;ĂƉůŝĐĂͲ
Realização de mais-valia de deemed cost
- (1.474)
(111)
1.585
- ĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
1.284
(823) 14.321
6.816
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
19.608
19.608 &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
980
(980)
- Adições a propriedade para
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ƉĂŐŽƐ
(4.657)
(4.657) ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
1
(789)
1
(789)
Antecipação de Dividendos
(1.013)
(1.013) Recebimento de recursos pela venda de
Lucro a disposição da Assembleia
14.543
(14.543)
- ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐϳ͘ϲϰϬ
3.966
7.640
3.966
Em 31 de março de 2020
23.337
131 77.681
8.196 4.210
45.532
Ͳ 159.087 ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(4.984)
(52) (8.792)
467
Aumento de capital
131
(131)
- Adiantamento para futuro aumento
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƉĂŐŽƐ
(6.400)
(6.400) de capital (desembolso)
(3)
Realização de mais-valia de deemed cost
- 1.793
(3.210)
1.417
- Recebimento de dividendos
8.559
8.570
(1)
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
18.854
18.854 Caixa líquido proveniente das (aplicado
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
483
(483)
- ŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐϭϭ͘Ϯϭϲ 11.692 (1.152)
3.644
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ƉĂŐŽƐ
(5.053)
(5.053) &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
Antecipação de Dividendos
(1.047)
(1.047) WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
(12.500) (10.870) (12.500) (10.870)
Lucro a disposição da Assembleia
13.688
(13.688)
- Caixa líquido gerado pelas
Em 31 de março de 2021
23.468
Ͳ 79.474
4.986 4.693
52.820
Ͳ 165.441 ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
(12.500) (10.870) (12.500) (10.870)
Demonstrações de Resultados
Controladora
Consolidado ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
1.226
707 9.417 4.480 Aumento (redução) de caixa e
(1)
669
(410)
(110)
(228)
(296) (268) ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
Em milhares de reais
2021
2020
2021
2020 ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
1.116
479 9.121 4.212 Caixa e equivalentes de caixa no
Receitas
8.269 20.606 15.989 22.298
19.288 20.295 19.677 20.426 ŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1
2
21
431
Custo dos produtos vendidos
(850) (1.536) (1.288) (1.648) >ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
(434)
(687)
(823)
(818)
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
7.419 19.070 14.701 20.650
18.854 19.608 18.854 19.608 ĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(4.351) (4.699) (4.508) (4.823) Lucro líquido do exercício
1
1
690
21
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů 14.725
5.489
(19)
(59) ƵƌĂŶƚĞŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬŶĆŽŽĐŽƌƌĞ- Informações adicionais
6.982
1.947 15.509
6.557
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
379
(44)
382
446 ƌĂŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌŽƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞũƵƐƟĮƋƵĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞŵŽŶƐͲ ^ĂůĚŽƐĞŵĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
dŽƚĂůĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
6.983
1.948 16.199
6.578
10.753
746 (4.145) (4.436) ƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ͘
Lucro operacional
18.172 19.816 10.556 16.214
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐŶĂşŶƚĞŐƌĂ͕
A Administração
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
,ĞƌŶĂŶŝĂƌůŽƐƵǌĠďŝŽ - CRC 1SP199369/O-0
ƟǀŽ
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
Contas a receber
Estoques
IR e contribuição social
KƵƚƌŽƐƟǀŽƐ
Não circulante
Contas a receber
Partes relacionadas
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais

FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTAS E ARTES MARCIAIS
CNPJ: 62.463.260/0001-50
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
No uso de minhas atribuições, venho convocar os filiados que estejam quites com as
suas obrigações estatutárias junto à FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTAS E ARTES
MARCIAIS – FEPLAM, para participarem da Assembléia Geral a realizar-se no dia 07
de Agosto de 2021 às 19:30 horas em primeira chamada e às 20:00 horas em segunda
e ultima chamada na Rua Vinte e Quatro de Maio nº 35 – 6º andas – sala 612 –
República – São Paulo, para apreciarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-)
Retificação e ratificação dos atos praticados no período; 2-) Prestação de Contas do
exercício de 2020; 3-) Eleição e posse do Presidente e Membros do Conselho Fiscal.
São Paulo, 20 de julho de 2021. Fernando Ameneiro Couto – Presidente.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
ELIUDA CRISTOFARO, REQUERIDO POR ALEXANDRE AUGUSTO CRISTOFARO – PROCESSO
Nº 1105433-69.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de direito da 7ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Erica Regina Colmenero Coimbra, na forma da Lei,etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por sentença proferida em 11/06/
2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de ELIUDA CRISTOFARO, CPF 146.466.858-25, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr.(a) Alexandre Augusto Cristofaro, CPF 146.466.888-40. O presente edital será
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2021.
08, 17 e 26/07

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 1078438- 63.2013.8.26.0100 ( Usuc.1280 ) 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 Neide Maria Souza de Oliveira e OSVALDO GONÇALVES ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Dr. Narciso Gomes. 66
- V. Santana - Santo Amaro - São Paulo - S P., com área de 176,00ms2., contribuinte n. 090.051.0008-7,
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 - 24 e 27/07

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 31ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,
ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO
DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da VIRGO COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO, atual denominação social da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente),
a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de
Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries, celebrado em 28 de dezembro de 2016, conforme aditado (“TS”),
a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 13 de agosto de 2021 às
10h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, inclusive para ﬁns de
voto (“Assembleia”), conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a ﬁm de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) avaliar os pedidos apresentados pela Ginco Urbanismo Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 05.808.790/0001-50
(“Devedora”) datados de 26 de abril de 2021 e 01 de junho de 2021 à Emissora, para: (a) autorizar a prorrogação por mais 12
(doze) meses contados da data de aprovação deste item, do prazo concedido no item “(i.a)” das deliberações, da Assembleia
Geral dos Titulares de CRI realizada em 16 de outubro de 2020 (“AGT de 16/10/2020”), não havendo portanto qualquer penalidade
de acordo com os Documentos da Operação, referente a obrigação de apresentação do relatório anual de rating, conforme
previsto na cláusula 22.4 do TS, de modo a não incidir em vencimento antecipado conforme cláusula 6.1, alínea “o” do Contrato
de Financiamento Imobiliário, afastando as supostas penalidades decorrentes e postergando a validade do último relatório
emitido; b) autorizar a alteração do índice de atualização monetária vigente nos Documentos da Operação, de modo que a
atualização monetária passe a ocorrer pelo IPCA/IBGE e não mais pelo IGP-M/FGV, a valer a partir do mês subsequente a
assinatura da ata que conste a deliberação/aprovação dos Titulares dos CRI, sendo que, a mudança será válida para toda forma
de correção monetária deﬁnida e prevista em todos os Documentos da Operação; e (ii) autorizar o Agente Fiduciário para,
em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para
implementar o deliberado no item (i) acima, bem como autorizar a Emissora à realizar a cotação de 03 (três) assessores legais
para apresentação à Devedora de proposta para realização dos aditamentos aos Documentos da Operação, exclusivamente às
suas expensas. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.
isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum
de instalação da Assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por
cento) mais um do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, conforme
cláusula 14.5 do Termo de Securitização, e conforme deliberado na Assembleia Geral de Titulares de CRI realizada em 08 de
abril de 2019. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas
pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19,
bem como em observância à ICVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia ocorrerá de forma exclusivamente
remota e eletrônica, tanto para ﬁns de participação quanto para voto, através do sistema Teams de conexão via internet, com
link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora
para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br,
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de
atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador,
procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º
da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que
não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
24 de julho de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO.

Fisia Comércio de Produtos Esportivos Ltda.
CNPJ/ME nº 59.546.515/0001-34 - NIRE 35.212.627.367
Resolução de Única Sócia (nos termos do artigo 1.072,
§ 3º, do Código Civil e artigo 6º do Contrato Social)
GRUPO SBF S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida
Doutora Ruth Cardoso, 7221, 1º, 2º e 3º andares, CEP 05425-902, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 13.217.485/0001-11 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE
35.300.390.458 (“Grupo SBF”), neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social por seus diretores,
Srs. Gustavo de Lima Furtado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº
18.436.057-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 292.785.458-05, e José Luís Magalhães Salazar, brasileiro,
casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 60.453.560 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o
nº 902.518.577-00, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, 1º, 2º e 3º andares, CEP 05425-902, Pinheiros;
única sócia da sociedade empresária limitada Fisia Comércio De Produtos Esportivos Ltda., com sede na
Rua Werner Siemens, 111, Prédio 1, 1º e 2º pavimentos, Lapa de Baixo, CEP 05069-010, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.546.515/0001-34, com Contrato Social
arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.212.627.367, em sessão de 03 de novembro de 1994, com último
arquivamento de ato com última alteração contratual, datada de 13 de maio de 2021, arquivada perante a
JUCESP sob o nº 310.938/21-1, em sessão de 01 de julho de 2021 (“Sociedade”); decide, neste ato, sem
quaisquer restrições: (i.) aprovar a redução do capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo, no
valor de R$ 127.801.527,00 (cento e vinte e sete milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e vinte e sete reais)
nos termos do artigo 1.082, inciso II, da Lei nº 10.406/02, conforme alterada (“Código Civil”), mediante
cancelamento de 127.801.527 (cento e vinte e sete milhões, oitocentas e uma mil, e quinhentas e vinte e sete)
Quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, e a consequente restituição do valor das Quotas ora
canceladas à única sócia, passando o capital social da Sociedade de R$ 1.807.738.387,00 (um bilhão,
oitocentos e sete milhões, setecentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais) para
R$ 1.679.936.860,00 (um bilhão, seiscentos e setenta e nove milhões, novecentos e trinta e seis mil,
oitocentos e sessenta reais), dividido em 1.679.936.860 (um bilhão, seiscentas e setenta e nove milhões,
novecentas e trinta e seis mil, oitocentas e sessenta) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional (“Redução de Capital”); (ii.) determinar
que o pagamento da restituição do valor das Quotas canceladas se dará mediante compensação dos valores
antecipados a título de antecipação para futura redução de capital, nos termos de contrato celebrado entre a
Sociedade e a Grupo SBF; (iii.) determinar que os Administradores da Sociedade ficam encarregados de
providenciar a publicação da presente resolução, em atendimento ao artigo 1.084, § 1º, do Código Civil, para
eventual oposição de credores. O presente instrumento particular é assinado em 3 (três) vias de igual teor e
forma. São Paulo, 16 de julho de 2021. Única Sócia: Grupo SBF S.A.. Por: Gustavo de Lima Furtado - Cargo:
Diretor de Clientes. Por: José Luís Magalhães Salazar - Cargo: Diretor Financeiro.

Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A.

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 1064950- 70.2015.8.26.0100 ( USUC 796 ) A
DoutoraAna 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
ao Espólio de Rui Bertho Ferreira,Sueli Torres Ferreira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Izabel
Martins de Ataíde ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado na
Avenida D uque de Caxias, nº 186, apartamento nº 104, localizado no 1º andar do Edifício Maria Teresa, Santa
Cecília, São Paulo-SP, com área construída de 42,24 m², com uma quota parte ideal de 4,0421 do todo,
contribuinte nº 007.051.0493-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese 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 - 23 e 24/07

CNPJ 29.938.085/0001-35-NIRE 35.300.514.611 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30.04.2021
1. Data, Hora e Local: 30.04.2021, às 08h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), localizada na Estrada de Itapecerica 4.157 - Capão Redondo, 05.858-001, São Paulo/SP. 2. Presença:
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo
127 da Lei 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade das acionistas,
nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Publicações Prévias: O Balanço Patrimonial, a Demonstração do
Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, foram publicados no dia
1º.04.2021, no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo, página 28 e nos dias 1, 2, 3, 4 e 5.04.2021 no Jornal “O Dia SP”,
página 15. 5. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 6. Ordem do
Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício ﬁndo em 31.12.2020; (ii) deliberar sobre o orçamento de capital da Companhia
referente ao exercício de 2021; (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em
31.12.2020; (iv) ﬁxar a verba global para a remuneração dos administradores; e (v) deliberar sobre a instalação do
Conselho Fiscal. 7. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates, aprovaram:
(i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA e a dispensa da leitura
dos documentos referidos no artigo 133 da LSA. (ii) O Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a
Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos
Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2020, publicados conforme o item “Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados pela KPMG Auditores
Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 31.03.2021; (iii) O orçamento de capital
para o exercício de 2021, no valor de R$ 77.934.000,00; (iv) Considerando as demonstrações ﬁnanceiras aprovadas no
item (ii) supra, que o “Resultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31.12.2020,
no montante de R$ 10.794.668,54, tenha a seguinte destinação: (a) Constituição de “Reserva Legal”, no montante de
R$ 539.733,43, conforme disposto no artigo 193, “caput”, da LSA; (b) Distribuição de dividendos intermediários, no
montante de R$ 2.757.791,53, correspondentes a R$ 0,03098642168 por ação, à conta da totalidade dos lucros
apurados entre 1º.01.2020 e 30.09.2020, conforme aprovado pelo Conselho da Administração da Companhia em
reunião realizada em 21.12.2020 e pagos em 23.12.2020, ad referendum desta Assembleia; (c) Dividendos adicionais
propostos nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 2020, no montante de R$ 4.141.264,61, correspondentes a
R$ 0,04653106303 por ação, a serem pagos conforme vier a ser oportunamente deliberado, tendo como base a
composição acionária desta Assembleia; e (d) Constituição de “Reserva de Retenção de Lucros” no montante de R$
3.355.878,97. (v) A verba global e anual para remuneração dos membros da Administração da Companhia de até R$
1.800.000,00, incluindo honorários, eventuais gratiﬁcações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos
administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui
proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ﬁcando a cargo do Conselho de
Administração da Companhia a ﬁxação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação
e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2021, a verba global e
anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de
Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual; e (vi) A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da
Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 15 do Estatuto Social. 8. Encerramento: Nada
mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por
todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º
do artigo 5º, da Lei 14.063/2020. São Paulo/SP, 30.04.2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente
da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Roberto Penna Chaves
Neto; e (2) Ruasinvest Participações S.A., representada pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz.
Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado em Livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente
da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado
digital ICP Brasil. JUCESP nº 350.575/21-6 em 19.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1133070-68.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATA TELLES PIRES DURIGHETTO, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG
28.559.804, CPF 268.010.598-23, FRANKLIN DELANO TADEU DURIGHETTO, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 5208149-7, CPF 534.178.608-49, FATIMA APARECIDA PEREIRA DURIGHETTO, Brasileira, Casada,
Empresária, RG 12348395, CPF 037.210.368-59, e FRANKLIN DELANO DURIGHETTO, Brasileiro, Casado,
Empresário, RG 33.350.389-2, CPF 306.807.538-69, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 400.385,42
(quatrocentos mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente a Cédula De Crédito Bancário n.º 304.303.04. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que efetue o pagamento da importância de R$ 400.385,42 (quatrocentos mil,
trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), em 03 (três) dias, a fluir após os 20 dias supra nos
termos do artigo 829 do CPC, devidamente corrigida. Ficam cientes de que poderão se opor à execução por meio de
embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 915 do CPC. Não sendo contestada a ação, os réus serão
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio de 2021.

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº 1118411-20.2016.8.26.0100 ( U-1304 )ADoutora
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
Gerson Caldeira da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Dimas de Carvalho e Maria Lúcia de Sousa
Carvalho ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua
Orlando Fratucelli, nº 381, antigo nº 33, Vila Cristianópolis, Itaquera, São Paulo-SP, com área de 234,32 m²,
contribuinte nº 140.260.0143-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese 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 - 23 e 24/07

O.A.Y.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ (em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
Realizada em 13 de Outubro de 2020
Data, Hora e Local: Aos 13/10/2020, às 10:30h, na Rua Pamplona, nº 724, 7º andar, conjunto 77, SP/SP. Quórum de Instalação: Verificou-se a
presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram
presididos pela Sra. Sueli de Fátima Ferretti, que convidou a mim, Cleber Faria Fernandes para secretariá-la. Ordem do Dia: Deliberar sobre a:
(a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia;
(d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos e
seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a O.A.Y.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.,
sociedade por ações com sede em SP/SP, na Rua Pamplona, 724 - 7º andar, conjunto 77; (b) fixar o capital social da Companhia em R$ 500,00
dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme
boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da
presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger
as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 2021, os quais
tomam posse na presente data, conforme termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli de
Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e domiciliada em SP/SP, Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista,
RG nº 7.743.932-6, SSP/SP, CPF/MF nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista,
residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, RG nº
23.360.684-1, SSP/SP, CPF/MF nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do
disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenados a 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 13/10/2020. Sueli de Fátima Ferretti Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; Cleber Faria Fernandes - Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias
Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. JUCESP/NIRE S/A nº 3530056442-1 em 08/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
(Anexo I) Estatuto Social - O.A.Y.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (Assembleia Geral de Constituição realizada em 13 de
outubro de 2020). Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A O.A.Y.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A
companhia tem sede e foro em SP/SP, na Rua Pamplona nº 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, podendo abrir filiais, agências ou
escritórios por deliberação da diretoria. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia ou
acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 4º - A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - O
capital social é de R$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 integralizados
e o restante a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. §1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. §2º
- As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que
deliberar sobre o aumento de capital. §3º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá
adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente
aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 6º - A Assembleia Geral reunirse-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais
o exigirem. §1º - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas
presentes, o secretário dos trabalhos. §2º - As deliberações das AGO-E, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto
neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo
7º - A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo 10 membros, todos com a
designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição.
Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. §1º - Os diretores ficam dispensados de
prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. §2º - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por
termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º - No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro
diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia
Geral. Artigo 9º - A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários
para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos
governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e
instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias,
adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10º - A representação da Companhia em juízo ou fora dele,
assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores,
na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer diretor,
devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não
superior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único:
Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de
terceiros. Artigo 11º - Compete à diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu
regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º - A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente
que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não.
§ Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela AGO para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições
Gerais - Artigo 13º - O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do
encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo
14º - Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de
ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 15º - Mediante decisão de
acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar
os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16º - A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social,
o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos
em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma
de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18º - Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia,
baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente;
Cleber Faria Fernandes - Secretário. Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553.
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SM Kart Competition volta à
Interlagos para a quarta etapa

Cronograma da 4ª etapa:
16h00 – Bateria-treino
16h30 – Novatas e Graduadas
17h00 – Estreantes Feminina – 1ª bateria
17h30 – Estreantes Masculino – 1ª bateria
18h00 – Estreantes Feminina – 2ª bateria

As chegadas nas provas da SM
18h30 – Bateria-treino
19h00 – Estreantes Masculino – 2ª bateria
19h30 – Graduados
20h00 – Novatos – 1ª bateria
20h30 – Novatos – 2ª bateria
21h00 – Sênior
Os seis primeiros no campeonato da Graduados são: 1) Everton Carajeleascow, 195; 2) Alberto Otazú, 179; 3) Rogério Cebola, 152; 4) Marcos Takuma, 124;
5) Rodrigo Oliveira, 117; 6) João
Vitor Oliveira, 101.
Os seis primeiros no campeonato da Sênior são: 1) Eduardo
Abrantes, 145; 2) Wanderley
Borges, 142; 3) Guto Oliveira,
130; 4) José Wilton Jr, 124; 5)

são bem emocionantes
Wagner Botelho Paralta, 122; 6)
Luiz Gouvêa, 116.
As seis primeiras no campeonato da Graduadas Feminina
são: 1) Evelyn Saizaki, 184 pontos; 2) Grazielle Gonçalves, 158;
3) Nathalia Bezerra, 135; 4) Laila
Almeida, 130; 5) Lilian Maurici, 101; 6) Ana Paula Marquete,
83.
As seis primeiras no campeonato da Novatas Feminina são:
1) Raquel Ribeiro, 178 pontos;
2) Damicelli Gervataukas, 148;
3) Gabriela Bugallo, 145; 4) Michele Nascimento, 121; 5) Adelaide Conceição, 111; 6) Ana Paula Arroio, 96.
Os seis primeiros no campeonato da Estreantes Feminina
são: 1) Carolina Fernandes, 205

pontos; 2) Nidia Ayumi, 142; 3)
Priscila Raposo, 130; 4) Ana
Luiza Caropreso, 103; 5) Alexandra Caropreso, 103; 6) Denise
Kitice, 98.
Os seis primeiros no campeonato da Novatos Masculino são:
1) Kleber Bragato,165 pontos;
2) João Vitor Abamonti, 129; 3)
André Sgarbi Lolo, 128; 4) Kimi
Morgan, 102; 5) Gabriel Fernandes, 101; 6) João Paulo Muraro,
100.
Os seis primeiros no campeonato da Estreantes Masculino
são: 1) Henrique Dantas, 168
pontos; 2) Michel Soares, 111;
3) Gustavo Amorin, 94; 4) João
Marcos Santana, 84; 5) Willian
de Lucia; 83; 6) Marcelo Camacho, 80.
O SM Kart Competition tem
apoio de AKSP, Albarelli, Alpie
Escola de Pilotagem, Alvorada,
Bar Lounge 97, Box4cars, Centoeonze Design, Directa Imóveis, Divando com Andy Fanni,
DKR Luvas, Dra Deise Mitaki,
Floricultura Jardim dos Amores,
Gozi, Grakar, Gym Free, HarderThan, Integrittà Farmácia de Manipulação, Karlinha Bolos, KGV
Race Tracks, Loba Eventos, Meg
Star Speedwear, Padaria Karol
97, Paulistânia Larger Puro Malte, PFox Informática, School Fighter, SM Renovadora de Veículos, Surah Korean Cuisine, TriploNet, WJS Secret, Zio Vito
Pizza & Pasta.
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TCR South America acelera em Curitiba

Adalberto Baptista venceu as
Após arrancar em Interlagos
com duas emocionantes corridas
de sprint vencidas pelo espanhol
Pepe Oriola, o TCR South America desembarca nesta semana na

duas provas na classe Trophy
capital paranaense para a segunda
etapa da temporada inaugural. Será
disputada uma corrida de endurance, com previsão de 40 voltas ou
uma hora de duração. A prova terá

os competidores regulares do
campeonato compartilhando seus
carros com pilotos convidados.
Estarão presentes no grid em
Curitiba 22 pilotos, representando cinco nacionalidades distintas. Vão alinhar 11 carros, de quatro montadoras diferentes: Alfa
Romeo, Audi, Honda e Hyundai.
Os treinos no traçado de
3,695 km e 11 curvas de Curitiba terão início no sábado, com
sessões livres e o classificatório a partir das 16 horas. No domingo, a segunda etapa da temporada acontecerá às 12h10.
No quali os dois pilotos de
cada carro registram voltas rápidas, com a ordem de largada sendo apurada pela soma das melhores passagens de cada integrante
das duplas. O regulamento da prova determina 20 minutos como
tempo mínimo para cada piloto
e troca obrigatória de dois pneus

durante a operação de pit-stop.
A vitória na corrida de endurance vale 50 pontos –o dobro da
pontuação por primeiro lugar em
uma bateria do campeonato
sprint. O quali também rende
pontos, sendo 5 para a tripulação
pole-position, 4 para o segundo
no grid e assim sucessivamente
até o quinto, que anota 1. A pontuação conquistada na prova de
endurance se soma ao obtido por
cada piloto nas corridas de curta
duração para a classificação geral do campeonato.
O quali no sábado é exibido
ao vivo na região pelo canal TCR
TV, que mostra também a prova
domingo. A corrida será transmitida ao vivo para o Brasil pelo
canal Fox Sports, integrante da
plataforma Disney no País. Na
Argentina a prova será exibida às
13h nos canais TyC Sports 2 e
TyC Sports Play.

O ciclismo paulista volta a
ser destaque neste fim de semana. Após a paralisação motivada
pelo isolamento exigido para o
combate a pandemia da Covid19, a Federação Paulista realiza
sua primeira competição do calendário 2021 com a Abertura do
Ranking Paulista de Estrada. A
cidade de Mogi das Cruzes receberá, nos sábado e domingo, mais
de 500 ciclistas de diversas categorias, com destaque pela Elite,
que reúne alguns dos grandes destaques da modalidade no país, e
seguindo todos os protocolos de
saúde em razão da pandemia da
Covid-19. Serão seis baterias, quatro no sábado e duas no domingo,
ambas com início às 8h, que
acontecerão em um circuito
montado na Avenida das Orquídeas, com percurso de 6,1km.
A participação de mais de

500 atletas confirma a ansiedade dos competidores pelo retorno às competições. “Estamos
bastante felizes pela resposta dos
ciclistas. Estamos voltando aos
poucos e é importante que tudo
aconteça da melhor maneira possível, sendo um evento técnico,
divertido e seguro para todos os
envolvidos. Reforçamos que os
protocolos de segurança serão seguidos à risca para que isso aconteça, destaca José Claudio dos Santos, os Facex, presidente da Federação Paulista de Ciclismo.
Destaques não faltam na
Abertura do Ranking Paulista de
Estrada. No masculino, brigarão
pela vitória Lauro César Mouro
Chaman e Francisco Chamorro,
ambos da Memorial/Santos/FUPES; Flávio Cardos do Santos e
Otavio Bulgarelli, da Team
Cycling Unifunvic/Gelog/

Penks/Pindamonhangaba; Cristian Egídio da Rosa, Alan Valêncio
Maniezzo e Marcio Bigai, da Taubaté Cycling Team/Tarumã/Araújo Simão; Armando Reis Da
Costa Camargo Filho, Indaiatuba Cycling Team; Wender Michael de Morais Florindo, da ABEC
Rio Claro, entre tantos outros.
Entre as mulheres também há
várias atrações confirmadas,
como Luciene Ferreira, Ana Paula Polegath e Tatiele de Souza, do
Team Cycling Unifunvic/Gelog/
Penks/Pindamonhangaba, Gisele
Gasparotto, do Lulus Team; Cristiane Pereira da Silva, da Memorial/Santos/FUPES; Viviane Lourenço dos Santos, Indaiatuba
Cycling Team; e Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues,
ABEC Rio Claro.
A Abertura do Ranking Paulista de Estrada é uma realização
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Abertura do Ranking Paulista
de Estrada começa no sábado

da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura
Municipal de Mogi das Cruzes,
pela Secretaria de Esportes e
Lazer e Departamento de Trânsito. Mais informações no site
www.fpciclismo.org.br

Scheidt inicia jornada
em busca da sexta
medalha olímpica na
madrugada de domingo
Bicampeão olímpico compete na classe Laser no Japão,
em sua sétima olimpíada, um recorde na história do
esporte brasileiro

Foto/Divulgação

O SM Kart Competition,
campeonato de rental kart de
maior sucesso em 2021, volta ao
Kartódromo de Interlagos (São
Paulo/SP) neste sábado (24/7),
com a expectativa de manter na
quarta etapa a média de 200 pilotos participantes.
Na abertura do campeonato o
SM Kart Competition reuniu
127 pilotos no Kartódromo
Granja Viana (Cotia/SP), e na
segunda etapa, no mesmo local,
já subiu para 173 concorrentes
divididos em seis provas. Nesta
terceira etapa, estreando no Kartódromo de Interlagos, já foram
disputadas 10 baterias para suportar os 208 concorrentes.
Após três etapas realizadas,
os líderes do campeonato são
Everton Carajeleascow (Graduados), Eduardo Abrantes (Sênior), Evelyn Saizaki (Graduados
Feminina), Raquel Ribeiro (Novatas Feminina), Carolina Fernandes (Estreantes Feminina),
Kleber Bragato (Novatos Masculino), Henrique Dantas (Estreantes Masculino).
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Os líderes do campeonato são Everton Carajeleascow (Graduados), Eduardo Abrantes (Sênior), Evelyn Saizaki (Graduados
Feminina), Raquel Ribeiro (Novatas Feminina), Carolina Fernandes (Estreantes Feminina), Kleber Bragato (Novatos
Masculino), Henrique Dantas (Estreantes Masculino)

Robert Scheidt começa a
escrever mais um capítulo da
história olímpica do Brasil. O
velejador se torna recordista
nacional de participações em
Olimpíadas na madrugada de
domingo (25). Será a sétima
vez na maior competição do
planeta do homem que já conquistou cinco medalhas, sendo
duas de ouro. Aos 48 anos,
mostra disposição de estreante para lutar por mais um pódio
na classe Laser, cuja primeira
regata será disputada na raia de
Enoshima, a partir das 2h30
(horário de Brasília).
“Mesmo sendo a sétima
Olimpíada, sempre dá um frio
na barriga. E essa ansiedade é
normal. Passa quando a disputa
começa e acredito estar bem
preparado e na briga por uma
medalha. Acredito que minha
experiência pode ajudar, principalmente por conta de ser um
evento diferente no sentido que
ninguém conseguiu treinar
como antes, velejando na raia,
por exemplo. Estou confiante
de ter feito a melhor preparação possível. Agora é competir, jogar o jogo, que é o que a
gente mais gosta”, diz o bicampeão olímpico, que é patrocinado pelo Banco do Brasil e
Rolex e que conta com o apoio
do COB e CBVela.
Scheidt aproveitou ao máximo os 12 dias de aclimatação
em Enoshima para a reta final
de preparação para lutar pela
quarta medalha na classe Laser
(as outras duas foram conquistadas na Star). A partir de domingo (25), serão 11 regatas,
dez na fase de classificação e a
medal race, programada para
dia 1 de agosto, quando Robert
espera estar entre os dez finalistas e na lutar pela sexta medalha olímpica.
Veterano com coração de
novato - Aos 48 anos, Scheidt vive um desafio diferente
no Japão. “Com a idade, é
preciso atenção especial
com o tempo de recuperação
e o maior risco de lesão. Se
antes, com 20-30 anos, minha filosofia era fazer mais
que os outros para que o resultado viesse como consequência, hoje em dia, meu
volume de trabalho é bem
menor, mas com qualidade e
intensidade maior. Tem também as coisas simples, que

muita gente negligencia,
como alimentação regrada e
sono. E por ter feito tudo isso
sempre, ainda tenho chance de
seguir usando meu corpo em
alta performance. Ele me
permite esse abuso, que são
essas velejadas de Laser, que
é um barco que exige muito da
parte física”, conta.
O velejador explica porque
segue em frente mesmo tendo
uma carreira consagrada no esporte mundial, com cinco medalhes olímpicas e 14 títulos
mundiais em duas classes, a
Laser e a Star. “O que me motiva é a paixão pelo esporte.
Não só velejar, mas competir,
testar meus limites. O que estou fazendo na Laser, ninguém
nunca fez e isso mostra para a
juventude que os veteranos
também têm muita lenha para
queimar, que se cuidando e
querendo muito, dá para velejar por muito tempo. No meu
caso, é isso, a chama, a paixão,
a vontade de tentar de novo e
lutar”, garante.
No Japão, Scheidt enfrentará atletas até duas décadas
mais jovens. Entre seus principais adversários estão o alemão Philipp Buhl, atual campeão, Matt Wearn, da Austrália
e Sam Meech, na Nova Zelândia, e o francês Jean Baptist
Bernaz, companheiro de treino de Robert nesse ciclo olímpico. “Acho que teremos dez a
12 atletas lutando pelas três
medalhas e acredito que estou
entre eles. A Laser é muito forte, com uma grande representatividade no mundo e é a classe na qual o velejador faz a diferença. Todo o material vai ser
fornecido pela organização vela, mastro e barco - então, o
que conta é a maneira como se
veleja, as escolhas táticas”,
explica o bicampeão olímpico.
Scheidt está envolvido
com o movimento olímpico há
25 anos. Na estreia, em 1996,
nos Jogos de Atlanta, ganhou a
medalha de ouro, feito repetido oito anos depois, em Atenas/2004. Na Laser ainda tem
uma prata (Sydney /2000),
além de mais uma prata e um
bronze na classe Star (Pequim/2008 e Londres/2012).
No Rio de Janeiro, em 2016,
ganhou a regata da medalha,
mas terminou a competição
na quarta colocação.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.
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Audi Q5 e o inédito Q5 Sportback no Brasil
O novo Audi Q5 está no Brasil nas carrocerias SUV e Sportback. Além da icônica
tração quattro com tecnologia ultra, os veículos chegam com controle de cruzeiro adaptativo, faróis dianteiros Full LED Matrix, lanternas traseiras OLED com três tipos de assinaturas exclusivas, carregador de celular por
indução, display com tela sensível ao toque e
tecnologia de assistência elétrica de 12v. Ainda é possível configurar os veículos no site
oficial da marca.
O Q5 passa a ser comercializado pelo valor inicial de R$ 309.990, enquanto o Q5 Sportback está disponível a partir de R$ R$ 369.990
– os valores especiais são para a modalidade
venda direta. Ambos estarão disponíveis nas
versões S line e S line Black, sendo que para
o Q5 há ainda a versão Prestige.
A forte identidade Q caracteriza o exterior do Audi Q5 com sua expressão de potência, robustez e segurança. A nova grade
Singleframe octogonal agora está mais larga
e as entradas de ar laterais aumentaram de
altura, ganhando formatos trapezoidais.
Já o inédito Audi Q5 Sportback, além da
grade Singleframe octogonal e faróis LED
Matrix de série, possui um design especial,
que oferece uma aparência dinâmica e poderosa com muita elegância e esportividade.
Uma linha lateral contínua e elegante enfatiza as rodas e valoriza a tração quattro, enquanto o desenho das portas demonstra estabilidade e robustez alinhado com uma inclinação para baixo, de modo que a terceira janela lateral se estreita acentuadamente para
trás.
No interior, a tela central conta com o
novo display MMI, agora sensível ao toque,
que funciona como o ponto focal do painel de
instrumentos e está ligeiramente inclinado em
direção ao motorista. As informações são

projetadas na tela de alta resolução com 10,1
polegadas. Os gráficos são minimalistas e a
estrutura do menu é intuitiva e planejada para
toda a linha de veículos da marca, presente
agora em toda a gama de veículos SUV da
Audi. Com o novo MMI, o controle giratório
no console do túnel central dá lugar a um espaço de armazenamento de objetos próximo
à manopla do câmbio. O modelo conta ainda
com carregador de smartphone por indução
para os aparelhos compatíveis com a tecnologia.
O modelo ainda conta com o Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 polegadas, com três
modos de apresentações diferentes, posicionado logo atrás do volante multifuncional. As
rodas são de liga-leve de 19" e 20" dependendo da versão.
Os novos conjuntos óticos merecem um
capítulo próprio: a tecnologia de iluminação
OLED de última geração está disponível
como opcional tanto para o SUV quanto para
o Sportback. OLEDs são diodos orgânicos
emissores de luz extremamente eficientes
que geram uma iluminação detalhada. Diferentemente dos LEDs convencionais, eles
consistem em um material orgânico e pastoso, no qual ao se aplicar uma tensão suas
moléculas emitem fótons. Através desse processo a superfície é então iluminada. Cada
lanterna traseira é composta por 3 elementos luminosos, que são bem finos. Os OLEDs são divididos em diversos segmentos comutáveis e únicos, e com um arranjo tridimensional possibilita diversos desenhos de
luzes.
Três diferentes assinaturas de luzes traseiras estão disponíveis no Audi Q5 e Q5
Sportback. Ao mudar o modo de seleção do
Audi drive select para “Dynamic”, as luzes
mudam para uma assinatura esportiva. O clus-

ter de luz traseira OLED também é equipado
com detecção de proximidade: se uma pessoa se aproxima do veículo pela parte traseira, a menos de dois metros, todos os segmentos OLED acendem. Quando o carro começa a se mover, ele retorna para a assinatura
de luz original.
Controle de cruzeiro adaptativo com
aviso de saída de faixa
Outra tecnologia presente no Audi Q5 e
Q5 Sportback é o sistema de controle de cruzeiro adaptativo com aviso de saída de faixa
que garante grande conforto principalmente
quando o Audi Q5 é conduzido em viagens
de longas distâncias. O controle de cruzeiro

adaptativo auxilia o motorista a manter a velocidade ou a distância do veículo a sua frente. Quando um veículo posicionado na frente
é reconhecido, a tecnologia pode tanto acelerar como frear o veículo, dentro do limite
do sistema.
Já o aviso de saída de faixa auxilia o
motorista a evitar uma troca de forma não
intencional. Se o sistema estiver ativo e preparado, as faixas de rolagem forem reconhecidas pelo sistema e o motorista não tiver
acionado a luz de indicação de direção, então
o aviso de saída de faixa auxiliará o condutor
a voltar para a faixa de rolagem, acionando o
volante na direção contrária. Também é pos-

sível ativar uma vibração do volante, caso o
motorista deseje. Essa funcionalidade está
disponível a partir de cerca de 60 km/h.
Motor 2.0 TFSI e tração quattro com
tecnologia ultra
O premiado motor 2.0 TFSI equipa as
versões dos novos Q5 e Q5 Sportback. Os
modelos entregam 249 cv de potência e torque de 370 Nm. A transmissão de ambos é a
S tronic de dupla-embreagem e sete velocidades que oferece rápida troca de marchas.
Os modelos possuem velocidade máxima de
237 km/h e aceleram de 0 a 100 km/h em 6,3
segundos.
Os novos Audi Q5 e Q5 Sportback contam ainda com o eficiente sistema de assistência elétrica, composto por uma bateria de
íons de lítio e um alternador de correia (BAS)
em um sistema elétrico primário de 12 volts.
A tração quattro com tecnologia ultra, de
série em todas as versões, direciona o torque
exclusivamente para as rodas dianteiras em
condições normais de direção. No momento
em que a tração nas quatro rodas é necessária, duas embreagens ativam instantaneamente o eixo traseiro.
Direção, transmissão e gestão do motor
estão igualmente integradas no Audi drive
select, com possibilidade de seis modos de
direção: auto, efficiency, comfort, dynamic,
offroad e individual.
Os novos Audi Q5 e Audi Q5 Sportback
ainda contam com opcionais exclusivos. Para
as versões S line e S line Black, é possível
incluir head-up display, estribo e rodas de ligaleve 20". Para a versão S line Black ainda é
possível adicionar lanternas traseiras com
tecnologia OLED, pacote exterior carbono e
sistema de som Bang & Olufsen. Os modelos já estão em pré-venda e podem ser configurados pelo site oficial da marca.

Nacionais

Novo Captur 2022 chega com o design
externo renovado

O Renault Captur conquistou o público
graças a seu design sofisticado, alinhado às
características de robustez e versatilidade de
um SUV, além de toda a oferta de easy life e
conectividade. Agora, na linha 2022 o SUV
chega com o design externo renovado, uma
revolução no interior e o inédito e moderno
motor turbo TCe (Turbo Control Effiency)
1.3 flex, redefinindo o conceito de prazer ao
dirigir.
Além do motor que gera 170 cv de potência e 27,5 kgfm, o maior torque do segmento, o Captur 2022 também chega com a
nova transmissão automática CVT XTRONIC. O casamento desse moderno motor
com o eficiente câmbio continuamente variável garante ótimas retomadas e ultrapassagens mais rápidas.
O Captur 2022 atualiza as definições de
design que o consagraram no Brasil e no
mundo. As linhas fluidas, marcantes e bem
balanceadas exibem modernidade e elegância. O novo para-choque é ainda mais envolvente e traz novos elementos tecnológicos,
como a nova luz de circulação diurna DRL
em LED que emoldura os faróis de neblina
também em LED com a função auxiliar em
curvas. Os faróis passam a ser full LED na
versão topo de linha, com até 75% de melhoria na eficiência da iluminação. A grade superior está mais larga e ganhou detalhe cromado, dando ainda mais sofisticação ao modelo. O modelo também ganhou novo ski dianteiro com entrada de ar. As rodas de 17
polegadas também são novas.
O interior foi completamente renovado.
Com materiais suaves ao toque, o Captur está
num novo patamar de percepção de qualidade. A versão topo de linha ganhou ainda a
opção bíton no interior com a combinação da
cor marrom Castanyera, dando um toque a
mais de requinte ao veículo. O acabamento
interno mistura detalhes em black piano com
cromados, como ao redor do sistema multimídia e das saídas de ar.
Para facilitar ainda mais a vida a bordo,
a nova central multimídia com tela de oito
polegadas está mais rápida e intuitiva, com
espelhamento de smartphones Apple CarPlay
e Android Auto, e sistema Multiview, com
quatro câmeras.
A direção é elétrica e o novo volante tem
ajustes de altura e profundidade, com coman-

dos iluminados do “piloto automático” (regulador e limitador de velocidade) e do comando de voz. A versão topo de linha Iconic traz
como opcional o sistema de som premium
Bose, com seis alto-falantes de alta fidelidade, subwoofer no porta-malas e amplificador
digital exclusivo, promovendo uma experiência sonora de qualidade superior.
Garantindo mais conforto ao motorista, o
apoio de braço agora é integrado ao console,
que foi todo redesenhado e ganhou novos
porta-copos. Além do conforto a bordo, os
passageiros do banco de trás passam a ter
duas saídas USB para facilitar o carregamento de dispositivos eletrônicos neste mundo
cada vez mais conectado.
O Captur também traz novos itens de
tecnologia e segurança, como partida do motor à distância com a nova chave “hands
free”, que permite climatizar o interior antes
mesmo de entrar no veículo, além de sensor
de ponto cego nos retrovisores, que indica,
por exemplo, a presença de uma motocicleta
ou automóvel fora do campo de visão do
motorista.
O Captur chega em três versões de acabamento: Zen (R$ 124.490), Intense (R$
129.490) e Iconic (R$ 138.490), todas com o
motor turbo TCe 1.3 flex.
O maior torque e o melhor câmbio
O novo motor turbo TCe 1.3 flex do Captur foi desenvolvido com o know-how da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi em parceria
com a Daimler, tendo como características
um alto torque em baixas rotações e baixo
consumo de combustível. Isso se traduz em
um comportamento ágil.
O eficiente propulsor turbo TCe 1.3 flex
traz ainda tecnologias que a Renault desenvolveu nas pistas da Fórmula 1, como a injeção direta central com 250 bar de pressão,
turbocompressor com válvula wastegate eletrônica e duplo comando de válvulas variável
com atuadores elétricos, que garantem uma
combustão otimizada com mais performance
e menos consumo de combustível.
O turbo TCe 1.3 flex é um motor global,
que equipa modelos da alta gama em diversos países. Todo o desenvolvimento da versão flex ficou a cargo da equipe de engenheiros do RTA (Renault Tecnologia Américas), que fica no Complexo Ayrton Senna,
em São José dos Pinhais (PR).

A combinação de um motor com tecnologia de ponta com o moderno câmbio automático CVT XTRONIC garante retomadas
de velocidade vigorosas e força em todas as
condições de uso. Este câmbio proporciona
o máximo conforto, especialmente para grandes centros urbanos, garantindo também economia de combustível. Um dos seus destaques é um software de gerenciamento que
simula a troca de marchas no modo automático, sempre que o pedal do acelerador estiver solicitando a alta performance do motor.
Essa transmissão continuamente variável oferece a possibilidade de troca manual
na alavanca de câmbio, simulando oito marchas. Ao motorista, cabe posicionar a manopla à esquerda para assumir o controle. A
opção traz vantagem em performance, especialmente nas ultrapassagens e arrancadas,
e vantagens em consumo de combustível
onde é possível usar o freio-motor.
Com acelerações constantes e eficientes, o desenvolvimento desta transmissão foi
baseado em três pilares: linearidade, agilidade e dirigibilidade. O efeito pode ser percebido em retomadas de velocidade ou saídas de
semáforo, por exemplo. Para os passageiros,
a sensação é de conforto, sem que haja qualquer tranco.
Outra tecnologia aplicada para a redução do consumo de combustível é o sistema
Start&Stop, que desliga o automóvel automaticamente em semáforo ou outras paradas
prolongadas. Este moderno sistema, muito
comum em carros topo de gama, garante uma
economia de até 5% de combustível no trânsito urbano.
Para auxiliar ainda mais o condutor na
economia de combustível e no monitoramento de suas viagens, a central multimídia Easy
Link mantém as funções Eco Scoring e Eco
Monitoring.
Toda a tecnologia embarcada no motor e
câmbio do Captur TCe 1.3 turbo flex garantiram nota A no selo do programa brasileiro
de etiquetagem do Inmetro. Com gasolina, o
consumo na estrada é de 12 km/l e na cidade
de 11,1 km/l. Com etanol, o consumo é de 8,3
km/l no percurso rodoviário e 7,5 km/l no urbano.
Design inovador e tecnologia para
facilidades
O Captur sempre chamou a atenção nas
ruas pelo design. Agora, o modelo foi reestilizado sem perder a sua elegância e linhas
bem marcadas. A nova grade dianteira, com
desenho fluido e no conhecido formato de
“C”, ficou ainda maior e ganhou detalhe cromado. O novo para-choque é ainda mais envolvente e traz inéditos elementos tecnológicos, como os apliques prateados, a luz de circulação diurna DRL em LED “C Shape”, que
emoldura os faróis de neblina LED com a
função “cornering”, auxiliar em curvas, e o
novo ski dianteiro com entrada de ar, que dá
um toque de sofisticação e esportividade. Os
faróis passam a ser full LED na versão topo
de linha, em até com 75% de melhoria visual.
Na lateral, há um grafismo cromado na
parte inferior das portas, acompanhando a linha de cintura elevada. O SUV chama atenção pelas linhas fluidas e lateral esculpida,
além dos músculos formados pela carroceria
acima do para-lama traseiro. As rodas de 17’’,
disponíveis com dois desenhos e dois tipos de
acabamento, de acordo com a versão, integram o conjunto em perfeita harmonia.

A traseira traz LEDS na identidade visual das lanternas, ponteira do escapamento
cromada e agora onde está o nome Captur
passa a ser na mesma cor da carroceria. E a
sigla TCe (do inglês Turbo Control Efficiency), em alusão ao motor turbo 1.3 flex, está
estampada na tampa do porta-malas.
A pintura em bíton oferece originalidade
e personalização. São oferecidas oito combinações de cores, incluindo seis combinações
em bíton. O teto do Captur pode ser preto ou
prata. A carroceria ganhou duas novas cores: bronze Sable e azul Iron, que se somam
às cores branco Glacier, vermelho Fogo, prata Etoile e cinza Cassiopée.
O Captur acomoda cinco passageiros
com conforto, graças aos 4,38 m de comprimento e 2,67 m de entre-eixos, as maiores
dimensões entre os B-SUVs com motores
turbo do mercado. Mesmo no banco traseiro,
três pessoas podem viajar confortavelmente.
O porta-malas tem capacidade para 437 litros, o maior desta categoria.
Além da regulagem de altura do volante,
o novo Captur passa a vir com regulagem de
profundidade, facilitando ainda mais encontrar a melhor posição de dirigir.

Facilitar a vida a bordo é sempre uma
preocupação da Renault. Agora, ligar o motor do carro à distância é possível no Captur.
Com isso, em dias quentes, por exemplo, que
o carro está estacionado no sol, o motorista
pode ligar o carro remotamente para que o
ar-condicionado já funcione e deixe o interior
do veículo em uma temperatura agradável.
O Captur 2022 também traz alerta de
baixa pressão dos pneus que avisa o condutor por meio de uma luz no painel quando a
pressão está baixa. Outros alertas luminosos
são o sensor de ponto cego, que indica quando um veículo ao lado se aproxima, mas está
fora do campo de visão do motorista, avisando o condutor por meio de uma luz nos retrovisores externos.
Na lista de equipamentos também estão
controles de estabilidade (ESP), tração (TCS)
e assistente de partida em rampas (HSA), além
de quatro airbags, sendo dois dianteiros, com
opção de desativação do lado do passageiro,
dois laterais, que foram redesenhados, aumentando a proteção para a cabeça em colisões
laterais. Além disso, o Captur possui dois pontos Isofix nos bancos traseiros para a fixação
de cadeirinhas infantis.

Motos

BMW Motorrad oferece
taxa zero em julho

O mês de julho traz condições comerciais especiais para compra de motos da linha
BMW Motorrad. Os clientes que desejam
adquirir os modelos G 310 R, G 310 GS, F
750 GS Sport e F 850 GS Premium, além de
três anos de garantia, contam com as três
primeiras revisões inclusas, taxa 0% a.m.,
entrada mínima de 50% e saldo em 24 parcelas mensais.
A versátil R 1250 RT tem oferta imperdível neste mês: seu preço à vista de R$
195.500,00 cai para R$ 163.900,00. É possível também adquirir o modelo com financiamento pela BMW Serviços Financeiros por
meio do plano BMW Select, com entrada de

30%, mais 24 parcelas mensais de R$
1.513,00, e parcela final de R$ 106.535,00.
Além disso, financiando com a BMW Serviços Financeiros, pode-se incluir até 25% do
valor da motocicleta em acessórios e equipamentos originais BMW Motorrad no financiamento para customizar a nova aquisição
como preferir.
A BMW Motorrad oferece garantia de
três anos válida para motocicletas BMW 0km,
desde que estejam dentro das indicações contidas no manual do proprietário. Parte do programa Service Card, a assistência 24 horas,
é válido também pelo mesmo período contratual da garantia de fábrica.

