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Dívida Pública Federal sobe 3%
em junho e vai para R$ 5,33 tri
Sem vencimentos de títulos no mês passado, a Dívida
Pública Federal (DPF) subiu
significativamente em junho e
ultrapassou a barreira de R$
5,3 trilhões. Segundo números
divulgados na quarta-feira, (28)
pelo Tesouro Nacional, a DPF
passou de R$ 5,171 em maio
para R$ 5,329 trilhões em junho, com alta de 3,07%.
O Tesouro prevê que a
DPF continuará subindo nos
próximos meses. Segundo a
nova versão do Plano Anual de
Financiamento (PAF), apresentada no fim de junho, o estoque da DPF deve encerrar

SP antecipa vacinação de adultos e
anuncia doses para adolescentes
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Taxa média de juros permanece
estável em junho, diz Banco Central

Página 3

Tóquio tem
recorde de
3.177 novos
casos de
covid-19
O governo metropolitano
de Tóquio confirmou na quarta-feira (28) 3.177 novos casos de coronavírus na capital
japonesa.
Assim, a cidade registra
recorde diário de infecções
pelo segundo dia consecutivo.
A marca ficou acima dos três
mil casos pela primeira vez
desde o início da pandemia.
O número desta quarta-feira
saltou 1.345 casos em comparação com o mesmo dia da semana passada. (Agência Brasil)
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Reformas e PEC do Voto
Impresso serão prioridade
no 2º semestre, diz Lira
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Com produção de junho,
campo de Atapu vira 6º maior
produtor do país
Foto/Rovena Rosa/ABr

Com o compromisso de uma
nova Constituição para o país, o
socialista Pedro Castilho, de 51
anos, assumiu na quarta-feira (28)
a presidência do Peru. Castilho
prestou juramento diante do plenário do Congresso unicameral,
usando seu chapéu de palha de aba
larga, uma marca de toda a sua
campanha eleitoral. O acessório
é típico de sua terra andina e natal
Cajamarca. "Juro pela população
do Peru, por um país sem corrupção e por uma nova Constituição",
disse o novo presidente.
A posse, marcada no dia do
bicentenário da Independência
do Peru, contou com a presença de alguns presidentes da
América do Sul. O Brasil foi
representado pelo vice-presidente da Re pública, Hamilton
Mourão. Na última segunda-feira (26), quando embarcou para
o Peru, Mourão disse pelo Twitter que iria levar “ao país amigo
votos de felicidades”. Página 3

SP aumenta horário do
comércio e capacidade de
ocupação para 80%

O campo de Atapu, localizado na região do pré-sal da Bacia
de Santos, produziu no mês de
junho deste ano 111,763 mil barris de óleo equivalente por dia

(Mboe/d), sendo 91,881 mil barris por dia (Mbbl/d) de petróleo
e 3,161 milhões de metros cúbicos por dia (MMm3/d) de gás
natural.
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Butantan entrega mais
1,5 milhão de doses
de CoronaVac
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Esporte
TÓQUIO 2020

Brasil é superado pelo
Comitê Olímpico da Rússia
A seleção brasileira masculina de vôlei sofreu seu
primeiro resultado negativo
em Tóquio. Na quarta-feira
(28), a equipe verde e amarela foi superada pelo Comitê Olímpico da Rússia por
3 sets a 0 (22/25, 20/25 e
2-/25), na Ariake Arena, em
jogo válido pelo Grupo B do
torneio de vôlei dos Jogos
Olímpicos.
O Brasil vinha de duas vitórias nos primeiros compromissos sobre a Tunísia, por
3 a 0, e sobre a Argentina,
em uma virada por 3 sets a
2. Nesta quarta-feira, o central Lucão foi o maior pontuador da seleção brasileira,
com nove pontos. Após o
jogo, Lucão comentou sobre
o resultado.
“Temos que ressaltar que,
pelo menos hoje, eles estão
em um nível maior do que o

nosso. Alimentamos no que eles
são bons, que é o bloqueio, além
de terem sacado muito bem.
E quando se joga na frente
fica mais fácil. Hoje (quartafeira) não conseguimos impor nosso jogo e eles estão
de parabéns. Não temos tempo de lamentar”, disse o central do Brasil.
O técnico Renan também comentou sobre o grande jogo realizado neste dia de hoje pela
equipe que representa a Rússia.
“No primeiro set estávamos
jogando de igual para igual e tivemos pelo menos seis contraataques que não conseguimos
efetivar. Enf rentamos muito o
bloqueio deles e eles têm méritos também. Eles tiveram uma
excelente eficiência no bloqueio
e nós precisamos ter um pouco
mais de paciência para jogar ou
estourar porque eles vão realmente muito alto. Temos que pensar

Foto/ Divulgação

Castilho
assume
presidência
do Peru e
defende pais
sem
corrupção

2021 entre R$ 5,5 trilhões e R$
5,8 trilhões.
A dívida pública mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi)
subiu 3,29%, passando de R$
4,940 trilhões em maio para R$
5,103 trilhões em junho. No
mês passado, o Tesouro emitiu R$ 133,4 bilhões em títulos
a mais do que resgatou. Também houve a apropriação de
R$ 29,36 bilhões em juros. Por
meio da apropriação de juros,
o governo reconhece, mês a
mês, a correção dos juros que
incide sobre os títulos e incorpora o valor ao estoque da dívida pública.
Página 3

Lucarelli no ataque
estrategicamente em como superar isso”, explicou Renan.
O treinador da seleção brasileira já pensa na frente. “Os dois
próximos jogos são de vida ou
morte. Contra os Estados Unidos
temos que nos entregar ao máximo. É uma equipe que tem volu-

me de jogo muito grande, que
joga acelerado, tem defesa e vai
se rum jogo longo. As duas equipes se conhecem bem e temos
que ser muito estratégicos na
forma como vamos encarar”, disse Renan, que também pensa no
lado psicológico.

“Não tem jogo fácil aqui.
Temos que parar, reconstruir e
buscar a vitória. É olhar para
frente, pensar nos Estados Unidos, levantar a moral porque o
campeonato ainda é longo.
Nós, da comissão técnica, vamos analisar, ver o que precisa
melhorar e trabalhar em cima
dos Estados Unidos”, concluiu
Renan.
A seleção brasileira não
terá muito tempo para lamentações. Esse duelo contra os
norte-americanos será já nesta quinta-feira (29), às 23h05,
com transmissão ao vivo da TV
Globo e do SporTV.
O Brasil busca sua quarta
final olímpica consecutiva. Em
Pequim-08 e Londres-12, a
seleção masculina ficou com
a medalha de prata, e no Rio2016, o grupo dirigido pelo
técnico Bernardinho subiu ao
degrau mais alto do pódio.

Luisa Stefani e Laura Pigossi fazem história
nos Jogos de Tóquio e brigam por medalha
A paulistana Luisa Stefani,
23ª do mundo, e sua parceira Laura Pigossi, seguem fazendo história nos Jogos Olímpicos de
Tóquio, no Japão. As duas se classificaram na quarta-feira (28) para
a semifinal de duplas, ao derrubarem a dupla cabeça de chave 4,
as americanas Bethanie Mattek
e Jessica Pegula, por 1/6 6/3
10-6, na quadra 5 do Ariake
Stadium.
Se já tinham a melhor campanha do tênis feminino com
as quartas de final, agora elas
igualam Fernando Meligeni,

que em 1996 fez a melhor campanha de um brasileiro em uma
Olimpíada. Na ocasião, foi quarto lugar nos Jogos de Atlanta em
simples.
Nesta quinta-feira (29), Luisa e Laura jogam por vaga na final por volta das 6h (horário de
Brasília), no terceiro jogo da
quadra 3. Elas encaram as suíças
Belinda Bencic e Viktorija Golubic. Em caso de vitória vão lutar pela medalha de ouro e, de
derrota, pelo bronze.
“Muito animada, muito feliz
com a vitória. Foi um jogo mui-

to louco, incrível. Não jogamos
bem o primeiro set, elas estavam
bem agressivas, firmes, colocando bastante pressão, não sacamos
tão bem. No segundo tentamos
acalmar, fazer o que fazemos de
melhor, o básico. Entrar mais nos
pontos, ir mais pelo meio e gerar
oportunidades para eu atacar mais
na rede e ela firmar e ser mais
sólida do fundo”, disse Luisa que
tem o patrocínio do Banco BRB
e os apoios da Fila, CBT, HEAD,
Saddlebrook Academy, Tennis
Warehouse e Liga Tênis 10.
“Foi uma mudança básica,

mas que fez a diferença e esperamos nossa oportunidade no
segundo set. Abrimos 4 a 1 e
cada vez mais nos encontramos.
Tivemos um game muito duro
para fechar o segundo set, game
importante, nos saímos bem. No
match tie-break começamos na
frente, elas voltaram, ficamos na
frente de novo, igualaram 6 a 6,
mas no final nossa energia estava incrível e bem agressivas e
confiantes. Muito feliz com essa
semi, mas não satisfeita. Vamos
que vamos”, completou.
Luisa tem 23 anos e vem fa-

zendo história no tênis feminino
nacional. Além deste resultado
olímpico, ela é a melhor ranqueada do Brasil, com o 23º lugar,
desde que o sistema da WTA foi
criado em 1975, somando dois
títulos e mais seis finais.
Queda nas mistas para
Djokovic - Horas após a vaga na
semi de dupla feminina, Luisa
Stefani caiu na estreia de mistas
ao lado de Marcelo Melo, contra o número 1 do mundo do masculino, Novak Djokovic, e Nina
Stojanovic, dupla da Sérvia, por
6/3 e 6/4.
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SP aumenta horário do comércio e
capacidade de ocupação para 80%
O governo de São Paulo
anunciou na quarta-feira, (28)
mais uma flexibilização no Plano São Paulo, plano que regula
o funcionamento das atividades
econômicas e de serviços durante o período da pandemia do
novo coronavírus. Com isso, o
estado de São Paulo vai permanecer na fase de transição, mas
com ampliação do horário de
funcionamento e também da
taxa de ocupação no comércio.
Também foi retirado o toque de
recolher. Essa nova flexibilização vai ter início no dia 1º de
agosto e fica em vigor até 16
de agosto.
Com a flexibilização, o horário de funcionamento do comércio e de serviços vai ser estendido das 23h para até a meianoite e a capacidade de ocupa-

ção foi aumentada de 60% para
80%. O toque de recolher, que
ocorria entre 23h e 5h, foi abolido. A partir de 1ª de agosto, o
funcionamento dos parques estaduais também vai voltar ao horário normal, que ocorria antes
da pandemia.
Eventos que gerem aglomeração como shows, casas noturnas e competições esportivas
com público, por exemplo, continuam proibidos no estado.
A fase de transição está em
vigor no estado desde o dia 18
de abril, após o governo ter decretado uma fase mais restritiva em março por causa do aumento dos casos de covid-19.
A partir de 17 de agosto,
quando essa fase terminar, o governo prevê retirar todas as limitações para funcionamento
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das atividades do estado, ou seja,
não haverá mais limite de ocupação ou de horário. O anúncio
foi feito pelo governador de São
Paulo, João Doria, que voltou na
quarta-feira, (28) a participar das
entrevistas coletivas, após ter
sido se recuperado de uma reinfecção pelo novo coronavírus.
Na semana passada, o estado de São Paulo apresentou
queda no número de novas internações, de novos casos e de
mortes por covid-19. A redução
foi de 20,6% no número de diagnósticos, com média móvel
de 8.605 casos por dia, segunda média mais baixa do ano. Até
agora, a menor média móvel de
casos ocorreu na Semana Epidemiológica 7, com média móvel de 8.573 casos por dia.
Nas internações, a queda foi
de 18,3% na semana passada em
relação à semana anterior, com
média diária de 1.262 internações, a mais baixa do ano. Já em
relação às mortes, a queda foi
de 9,6% no mesmo período de
comparação, com média móvel
de 349 mortes por dia, ainda
muito acima da primeira semana deste ano, quando eram registradas 213 mortes por dia.

A queda nos indicadores, segundo o governo paulista, se
deve ao avanço da vacinação
contra a covid-19. No entanto,
apesar da queda, os números
ainda são altos, por isso, medidas como uso de máscara e evitar aglomerações serão mantidas. Há um temor entre especialistas de que a chegada da variante Delta que surgiu na Índia a
São Paulo possa também provocar um novo aumento no número de casos.
Em relação ao pico da segunda onda da pandemia, que
ocorreu entre os meses de março e abril deste ano, o estado
de São Paulo apresentou queda
de 51,3% no número de casos,
de 62,7% em internações e de
57,1% no número de óbitos.
A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está atualmente em
53% no estado, sendo a menor
taxa observada este ano. Há 5.907
pessoas internadas em estado grave em todo o estado e 5.555 internadas em enfermarias.
Durante a coletiva à imprensa, o governo anunciou um programa de ajuda à população em
situação de rua, principalmente

por causa das temperaturas muito baixas que são previstas para
os próximos dias – e que podem
ser as mais baixas do ano. O programa, chamado de Noites Solidárias, pretende oferecer abrigo
à população em situação de rua
entre as 20h e 8h da manhã, na
estação de metrô Pedro II, no
centro da capital paulista. Nessa
estação poderão ser acolhidas
400 pessoas do sexo masculino,
informou o governo paulista.
A ação vai funcionar entre
os dias 28 e 31 de julho, das
20h as 8h. O governo também
prevê distribuir 83 mil cobertores térmicos; 2,3 mil agasalhos; e 23 mil pares de meias a
municípios paulistas. Também
serão abertas duas mil vagas de
alojamento provisório à população em situação de rua em
134 cidades do estado, em um
investimento de R$ 3,7 milhões, segundo o governo.
A prefeitura de São Paulo
também vai ampliar a capacidade de acolhimento para esses
dias mais frios. Em entrevista
coletiva à imprensa hoje ao lado
do governador, o prefeito de
São Paulo, Ricardo Nunes, disse que a prefeitura instalou cin-

co tendas estratégicas (nas regiões da Sé, Mooca, Lapa, Santo Amaro e Luz) para atender
essas pessoas. A prefeitura pretende ainda distribuir cinco mil
pratos de sopa por noite, além
de cobertores, agasalhos e chocolate quente.
Haverá ônibus com saídas da
Praça Princesa Isabel, do Terminal Tietê, da Praça da Sé e do
Patio do Collegio para levar essas pessoas para dois clubes na
cidade, onde ficarão abrigadas.
Também foi ampliado o número de vagas em abrigos.
“Também depende de cada
um de nós. Cada um deve levar,
ao sair de casa, um pequeno kit
de sobrevivência, um par de
meias, um agasalho ou uma bebida quente e, se encontrar uma
pessoa em situação de rua no caminho, vá até ele, expresse seu
carinho e sua atenção e entregue isso a ele”, disse o padre
Julio Lancellotti, da Pastoral do
Povo de Rua da Arquidiciose de
São Paulo. Ele também alertou
para que as pessoas, ao encontrar alguém na rua em dificuldades, ligue 156, serviço da
prefeitura que ajuda no acolhimento. (Agência Brasil)

SP antecipa vacinação de adultos e
anuncia doses para adolescentes
O governo de São Paulo decidiu, mais uma vez, antecipar o
calendário de vacinação contra
a covid-19. O objetivo é terminar de vacinar toda a população
adulta do estado com ao menos
a primeira dose de imunizante
até o dia 16 de agosto, quatro
dias antes do inicialmente previsto, e iniciar a vacinação de
adolescentes com idade acima
de 12 anos no dia 18 de agosto.
O governador de São Paulo, João Doria, disse que essa
antecipação do calendário de vacinação será possível porque o
estado adquiriu doses extras do
imunizante CoronaVac do laboratório chinês Sinovac. Isso também vai depender do envio de

mais doses pelo Ministério da
Saúde.
A previsão do governo de São
Paulo é vacinar os adolescentes
com comorbidades, que tenham
idade entre 12 e 17 anos, de 18
a 29 de agosto. De 30 de agosto
a 5 de setembro serão vacinados
adolescentes no geral com idades entre 15 e 17 anos. Já os
adolescentes com idades entre
12 e 14 anos, sem comorbidades, serão vacinados a partir do
dia 6 de setembro.
Pelo calendário estadual, a
previsão é de que pessoas entre
30 e 34 anos sejam vacinadas até
esta quinta-feira, (29). Pessoas
entre 28 e 29 anos devem ser
vacinadas entre os dias 30 de ju-

lho e 4 de agosto e, aquelas com
idade entre 25 e 27 anos devem
começar a ser vacinadas no dia
5 de agosto. O governo prevê
iniciar a vacinação de pessoas
entre 18 e 24 anos no dia 10 de
agosto, encerrando então a vacinação da população adulta com
ao menos a primeira dose.
Apesar desse adiantamento
do calendário, a capital paulista
ainda sofre com falta de doses
para vacinação. Esta semana, a
cidade de São Paulo prevê vacinar pessoas com idades entre 28
e 29 anos. A vacinação de quem
tem 29 anos já foi iniciada. Mas
a prefeitura ainda aguarda a chegada de novas doses para poder
confirmar o dia de início da va-

cinação para o público de 28
anos.
Mais de 35 milhões de doses de imunizantes foram aplicadas em todo o estado e 76%
da população com idade acima
de 18 anos está imunizada ao
menos com a primeira dose. Até
agora, 21% da população do estado completou o esquema vacinal.
O governo paulista alerta que
uma pessoa só estará protegida
contra o novo coronavírus se
tomar as duas doses previstas das
vacinas CoronaVac/Sinovac/Butantan, AstraZeneca/Oxford/Fiocruz ou da Pfizer/BioNTech ou
a dose única prevista na vacina
da Janssen. (Agência Brasil)

Polícia Técnico Científica
recebe 190 novas viaturas
O Governo de São Paulo adquiriu 190 novas viaturas para
renovar a frota da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) em todo o Estado.
Para aquisição dos veículos, que
já começaram a ser distribuídos
aos Núcleos e Equipes subordinadas aos Institutos de Criminalística (IC) e Médico-Legal
(IML), foram investidos mais
de R$ 10,9 milhões. A iniciativa visa proporcionar mais segurança e qualidade ao trabalho
policial na área de perícia.
A compra das novas viaturas
foi realizada por meio de uma
ata de registro de preços, reali-

zada em 2020 e que teve como
vencedora a Renault. Os veículos adquiridos são do modelo
Duster e cada um custou R$
57,4 mil. Além deles, a SPTC
recebeu outras 18 viaturas do
modelo Logan, da mesma fabricante, como parte de uma doação feita pela Polícia Civil no
mês de maio deste ano.
Os novos veículos começaram a ser entregues neste mês
para todo o território paulista,
contemplando a Capital e Grande São Paulo e as regiões de
Americana, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Pre-

to, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba.
Também está prevista a
aquisição de outras sete viaturas para a SPTC, que está em
fase de licitação. Destas, três
furgões descaracterizados, dois
para o transporte de provas e
um para o atendimento biopsicossocial itinerante; um veículo para remoção de animais nos
atendimentos de crimes ambientais e outros três para a recolha de cadáveres.
Renovação da frota
Com esta aquisição, a atual

gestão do Governo do Estado já
investiu mais de R$ 457,2 milhões para a compra de uma
quantidade superior a 6,4 mil
novas viaturas, beneficiando a
Polícia Militar, Polícia Civil e
Polícia Técnico-Científica, incluindo ainda o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental e Rodoviária.
Neste número também estão
incluídas 175 viaturas com proteção balística, que proporcionam mais segurança aos policiais civis e militares nas atividades de policiamento preventivo,
ostensivo e no combate ao crime organizado.

Butantan entrega mais 1,5 milhão
de doses de CoronaVac
O Instituto Butantan entregou na quarta-feira, (28) mais
1,5 milhão de doses de CoronaVac, vacina contra a covid19 desenvolvida em parceria
com o laboratório chinês Sinovac. Os imunizantes serão
disponibilizados para todo o

país pelo Programa Nacional
de Imunizações.
Até o momento, o Butantan
já entregou 61,6 milhões de doses da vacina encomendada por
dois contratos assinados com o
Ministério da Saúde. A previsão
é que até o final de agosto o ins-

tituto forneça as 100 milhões de
doses contratadas.
A entrega faz parte das 8,5
milhões de doses que estão sendo processadas a partir dos 6 mil
litros de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) recebidos da
China no último dia 26 de junho.

A matéria-prima é suficiente
para a produção de 10 milhões
de doses.
No último dia 13 de julho
foram recebidos mais 12 mil litros de IFa que vão permitir o
envase de 20 milhões de doses
de vacina. (Agência Brasil)

CPTM retoma o Expresso Turístico para
Paranapiacaba a partir de 8 de agosto
A espera acabou: as viagens
do tradicional Expresso Turístico da CPTM estarão de volta a
partir de 8 de agosto, após um
hiato de quase um ano e meio por
conta da pandemia de COVID-19.
E Paranapiacaba, o roteiro
mais procurado, no meio da Serra do Mar, no município de Santo André, será o primeiro destino retomado pelo serviço, que
utiliza um trem da década de
1960, totalmente reformado.
Entretanto, as quatro primeiras viagens, que acontecerão nos
dias 8 e 22 de agosto e 5 e 19 de
setembro de 2021, serão reser-

vadas apenas às pessoas que
compraram o bilhete antes da
pandemia e não o utilizaram ou
não solicitaram reembolso. Isso
significa que a compra de novas
passagens ainda não estará disponível ao público.
“Os passageiros que compraram as passagens, não viajaram e
optaram por esperar serão recompensados agora. Todas as viagens
respeitarão todos os protocolos de
segurança para que a ida a Paranapiacaba seja uma experiência inesquecível e segura”, afirma Pedro
Moro, presidente da CPTM.
A CPTM prevê que serão ne-

cessárias 13 viagens para atender as cerca de 1350 pessoas que
ainda possuem passagens válidas,
o que significa que precisarão ser
feitas viagens adicionais além das
quatro já previstas. A capacidade
total de passageiros em cada uma
das viagens será determinada pelo
Plano São Paulo – atualmente é
permitido 60% da capacidade total dos assentos, o que representa 103 pessoas.
Para que a viagem seja remarcada, a CPTM entrará em contato com todos os passageiros
com viagens pendentes. Esse
contato respeitará a ordem da vi-

agem inicialmente comprada –
por exemplo, as pessoas que tinham viagem marcadas para 15 de
março, data da primeira viagem
para Paranapiacaba suspensa, serão os primeiros as serem contatados, e assim sucessivamente.
Caso não seja possível aceitar a viagem nas datas propostas
pela companhia, a passagem não
perderá a validade e o passageiro, se quiser, ainda poderá pedir
o reembolso. Não será necessário realizar nenhuma troca de
passagens: o mesmo bilhete já
adquirido deverá ser apresentado na data da nova viagem.
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Dívida Pública Federal sobe 3%
em junho e vai para R$ 5,33 tri
Sem vencimentos de títulos
no mês passado, a Dívida Pública Federal (DPF) subiu significativamente em junho e ultrapassou a barreira de R$ 5,3
trilhões. Segundo números divulgados na quarta-feira, (28)
pelo Tesouro Nacional, a DPF
passou de R$ 5,171 em maio
para R$ 5,329 trilhões em junho, com alta de 3,07%.
O Tesouro prevê que a DPF
continuará subindo nos próximos meses. Segundo a nova versão do Plano Anual de Financiamento (PAF), apresentada no
fim de junho, o estoque da DPF
deve encerrar 2021 entre R$ 5,5
trilhões e R$ 5,8 trilhões.
A dívida pública mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi)
subiu 3,29%, passando de R$
4,940 trilhões em maio para R$
5,103 trilhões em junho. No
mês passado, o Tesouro emitiu
R$ 133,4 bilhões em títulos a
mais do que resgatou. Também
houve a apropriação de R$ 29,36
bilhões em juros. Por meio da
apropriação de juros, o governo
reconhece, mês a mês, a correção dos juros que incide sobre os
títulos e incorpora o valor ao
estoque da dívida pública.
A emissão líquida foi a maior observada desde dezembro do
ano passado, quando o Tesouro
havia emitido R$ 180,84 bilhões
a mais do que resgatou. No entanto, esse fator decorreu mais
da ausência de vencimentos no
mês passado do que do volume

mensal de emissões.
Em junho, o Tesouro emitiu
R$ 135,53 bilhões, abaixo de R$
150 bilhões pela primeira vez
desde agosto do ano passado. Os
resgates da DPMFi somaram
apenas R$ 2,112 bilhões. Sem o
vencimento de papéis, a dívida
pública subiu no mês passado.
A alta só não foi maior porque a dívida pública federal externa (DPFe) caiu 1,77%, passando de R$ 230,75 bilhões em
maio para R$ 226,67 bilhões em
junho. O principal fator foi a
queda de 4,4% do dólar no mês
passado. A captação de US$ 2,25
bilhões no mercado internacional no fim de junho só será registrada nas estatísticas de julho.
Colchão
Nos últimos meses, o Tesouro tinha intensificado a emissão
de títulos públicos para recompor o colchão da dívida pública
(reserva financeira usada em
momentos de turbulência ou de
forte concentração de vencimentos). Essa reserva subiu de R$
1,036 trilhão em maio para R$
1,167 trilhão em junho.
Atualmente, o colchão cobre
quase um ano de vencimentos da
dívida pública. Nos próximos 12
meses, está previsto o vencimento de R$ 1,183 trilhão em
títulos federais.
Nos primeiros meses da pandemia da covid-19, o governo
queimou parte desse colchão
para compensar a instabilidade

no mercado financeiro. Em
agosto do ano passado, o Banco
Central teve de repassar ao Tesouro R$ 325 bilhões para ajudar a recompor essa reserva. O
restante está sendo feito com o
aumento das emissões.
Em maio, a proposta de
emenda à Constituição (PEC)
emergencial reforçou o colchão
com mais R$ 140 bilhões da desvinculação do superávit de fundos públicos.
Composição
Sem vencimentos de títulos
em junho, a composição da DPF
não teve grandes mudanças. A
proporção de títulos corrigidos
pela inflação subiu de 26,95%
em maio para 27,13% em junho.
A nova versão do PAF prevê que
a fatia da inflação na dívida pública encerre o ano numa faixa
entre 26% e 30%.
A proporção de títulos corrigidos pela Taxa Selic (juros
básicos da economia) na DPF
ficou estável, caindo levemente,
de 35,39% para 35,07%. O PAF
prevê que o indicador feche
2021 entre 33% e 37%. O aumento da demanda por esses papéis após as recentes elevações
da Selic pelo Banco Central ajudou a elevar a proporção nos últimos meses.
A fatia de títulos prefixados
(corrigidos com antecedência)
também subiu, passando de
32,95% para 33,33%. Composto por antigos títulos da dívida

interna corrigidos em dólar e
pela dívida externa, o peso do
câmbio na dívida pública caiu de
4,7% para 4,46%. Os dois tipos
de indexadores estão dentro dos
limites estabelecidos pelo PAF
para o fim de 2021, entre 31% e
35% para os prefixados e entre
3% e 7% para o câmbio.
Detentores
As instituições financeiras
seguem como principais detentores da Dívida Pública Federal
interna, com 30,7% de participação no estoque. Os fundos de
investimento, com 23,6%, e os
fundos de pensão, com 23%,
aparecem em seguida na lista de
detentores da dívida.
Apesar da melhoria do mercado financeiro em junho, a participação dos não residentes (estrangeiros) caiu de 9,9% em
maio para 9,7% em junho. O percentual continua inferior ao observado antes da pandemia da
covid-19. Os demais grupos somam 13% de participação, segundo os dados apurados no mês.
Por meio da dívida pública,
o governo pega dinheiro emprestado dos investidores para honrar compromissos financeiros.
Em troca, compromete-se a devolver os recursos depois de alguns anos, com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic (juros básicos da economia),
a inflação, o dólar ou ser prefixada (definida com antecedência). (Agência Brasil)

Procura dos consumidores por crédito
cresce 26% no primeiro semestre
A procura dos consumidores
por crédito cresceu 26,2% no
primeiro semestre em relação ao mesmo período de
2020, segundo levantamento
da Serasa Experian. Na comparação entre junho e o mesmo mês do ano passado, o crescimento na demanda por crédito ficou em 23,7%.
O maior crescimento foi na
faixa de renda de até R$ 500 por
mês, que registrou no mês pas-

sado elevação de 34,3% em relação a junho de 2020. Para
aqueles com renda mensal entre
R$ 1 mil e R$ 2 mil, a demanda
por crédito aumentou 21,3% em
junho e, para a faixa entre R$ 5
mil e R$ 10 mil, subiu 21%.
No recorte por regiões, o
Nordeste teve o maior crescimento na procura por crédito no
primeiro semestre. Na comparação com o período de janeiro a junho de 2020, a alta fi-

cou em 38,1%. No Norte, a expansão da demanda ficou em
35,2%; no Centro-Oeste, em
35,2%; no Sudeste, em 24,2%.
e, no Sul, em 15,6%.
Segundo o economista Luiz
Rabi, da Serasa Experian, o aumento da demanda por crédito é
uma retomada após a queda provocada pela pandemia de covid19 no primeiro semestre de
2020. “Esse aumento está ligado, principalmente, ao avanço da

vacinação que, no atual cenário,
melhora a confiança financeira
dos consumidores”, afirmou.
Além disso, as taxas de juros continuam baixas, favorecendo a tomada de empréstimos. “As taxas de juros permaneceram em níveis atrativos,
encorajando a tomada de crédito tanto para a aquisição de
bens como para renegociação
de dívidas”, acrescentou Rabi.
(Agência Brasil)

Taxa média de juros permanece
estável em junho, diz BC
A taxa média de juros das
operações contratadas em junho deste ano permaneceu estável no mês em 19,9% ao ano,
com aumento de 0,4 ponto percentual em doze meses. Os dados são das Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgadas
na quarta-feira, (28), pelo Banco Central (BC).
Para as famílias, a taxa média de juros no crédito livre está
em 39,9% ao ano, mesmo índice registrado em maio. Na comparação em 12 meses, houve redução de 1,5 pontos percentuais nessa taxa. Nas contratações
com empresas, a taxa livre alcançou 14,5% ao ano em junho,
variação negativa de 0,1 ponto
percentual em relação ao mês
anterior. Em 12 meses, houve
aumento de 1,5 pontos percentuais nos juros às empresas.
A queda dos juros bancários
médios ocorre mesmo em momento de aumento da taxa básica de juros da economia. Depois de chegar ao menor nível
da história no mês de agosto do
ano passado, em 2% ao ano, a
taxa Selic começou a subir somente em março deste ano,
quando avançou para 2,75% ao
ano e, no início de maio, foi elevada para 3,5% ao ano. Em junho, subiu para 4,25% ao ano.
No mês, a taxa do cheque
especial para as pessoas físicas
subiu 2,7 pontos percentuais,
chegando a 125,6% ao ano em
junho.
Em contrapartida, os juros
do rotativo do cartão de crédi-

to cobrados pelos bancos tiveram redução de 2,2 pontos percentuais no mês, alcançando
327,5% ao ano. O rotativo é o
crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o
valor integral da fatura do cartão e dura 30 dias. Após o prazo, as instituições financeiras
parcelam a dívida. Nesse caso,
no cartão parcelado, houve queda de 0,3 ponto percentual, com
a taxa de juros ficando em
164,1% ao ano.
Os juros do crédito pessoal
consignado também caíram 0,2
ponto percentual no mês para
18,7% ao ano. Nos empréstimos não-consignados a taxa ficou em 82,4% ao ano em junho,
redução de 0,7 ponto percentual em relação a maio.
De acordo com o chefe do
Departamento de Estatísticas
do BC, Fernando Rocha, a grande diferença entre as taxas do
consignado e não-consignado
se deve ao menor nível de garantias sobre o crédito não-consignado. No caso do consignado, a amortização da dívida é
deduzida diretamente na folha
de pagamento, então os juros
ficam menores.
Crédito direcionado
Essas taxas são do crédito
livre, em que os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e
definir as taxas de juros cobradas dos clientes. Já o crédito
direcionado tem regras definidas pelo governo, e é destinado

basicamente aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito.
No caso do crédito direcionado, a taxa média para pessoas
físicas ficou em 6,8% ao ano
em junho, alta de 0,1 ponto percentual no mês. Para as empresas, a taxa caiu 0,3 ponto percentual para 7,2% ao ano no
mês passado.
Endividamento recorde
A inadimplência (considerados atrasos acima de 90 dias)
das famílias, no crédito livre,
reduziu 0,1 ponto percentual,
para 4%, em junho. Assim como
das empresas, na mesma modalidade, que ficou em 1,6%. De
acordo com Fernando Rocha, as
taxas de inadimplência permanecem nos menores níveis da
história.
O endividamento das famílias, relação entre o saldo das
dívidas e a renda acumulada em
12 meses, chegou ao recorde
de 58,5% em abril, na série histórica iniciada em janeiro de
2005, refletindo o aumento das
concessões de empréstimos.
Com a exclusão do financiamento imobiliário, que pega um
montante considerável da renda, ficou em 36% no mês.
Já o comprometimento da
renda, relação entre o valor médio para pagamento das dívidas
e a renda média apurada no período, ficou em 30,5% naquele
mês. Para os últimos dados, há
uma defasagem maior do mês
de divulgação, pois o Banco
Central depende de dados apre-

sentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) sobre a renda das famílias.
Saldo
No mês passado, o estoque
de todos os empréstimos concedidos pelos bancos ficou em
R$ 4,213 trilhões, um aumento
de 0,9% em relação a maio. O
crescimento em 12 meses da
carteira total foi de 16,1%, em
maio, para 16,3%, em junho.
O saldo do crédito correspondeu a 52,6% de todos os bens
e serviços que o país produz - o
Produto Interno Bruto (PIB).
Segundo Rocha, o cenário de
juros estáveis contribui para o
desempenho das operações.
Já o crédito ampliado ao setor não-financeiro, que é o crédito disponível para empresas,
famílias e governos independente da fonte (bancário, mercado de título ou dívida externa) alcançou R$ 12,548 trilhões, crescendo 1,1% no mês
e 13,9% em 12 meses.
A variação mensal refletiu
crescimentos no mercado doméstico de 0,9% nos empréstimos e financiamentos e de
3,5% nos títulos de dívida. Já a
dívida externa caiu 3,2% refletindo a alta cambial de 4,4% no
mês. Na comparação interanual, o resultado se deve, principalmente, à elevação da carteira de empréstimos do Sistema
Financeiro Nacional em 16,1%
e de títulos públicos em 22%.
(Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Castilho assume
presidência do
Peru e defende pais
sem corrupção
Com o compromisso de uma nova Constituição para o país, o
socialista Pedro Castilho, de 51 anos, assumiu na quarta-feira (28)
a presidência do Peru. Castilho prestou juramento diante do plenário do Congresso unicameral, usando seu chapéu de palha de aba
larga, uma marca de toda a sua campanha eleitoral. O acessório é
típico de sua terra andina e natal Cajamarca. "Juro pela população
do Peru, por um país sem corrupção e por uma nova Constituição", disse o novo presidente.
A posse, marcada no dia do bicentenário da Independência do
Peru, contou com a presença de alguns presidentes da América
do Sul. O Brasil foi representado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Na última segunda-feira (26), quando
embarcou para o Peru, Mourão disse pelo Twitter que iria levar
“ao país amigo votos de felicidades”. “Que prossigamos na amizade e cooperação que sempre uniu Brasil e Peru”, acrescentou.
No último dia 20, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Castillo pela vitória. “Reafirmo a disposição do governo brasileiro em trabalhar com as autoridades peruanas para reforçar
os laços de amizade e cooperação entre nossas nações”, disse à
época em uma postagem no Twitter.
Desafios
Entre os maiores desafios do novo presidente peruano estão
o controle do surto de covid-19 mais letal do mundo em relação
à população, a reativação da economia e a recuperação da confiança em um país marcado por constantes crises políticas.
Perfil
Professor de escola pública primária e filho de camponeses,
o representante do partido Peru Livre, de esquerda, Castillo Terrones, também é líder sindical. No pleito presidencial realizado
no último dia 19 de julho, ele derrotou a direitista, filha do expresidente peruano, Alberto Fujimori, Keiko Fujimori.
Eleições
O Escritório Nacional de Processos Eleitorais do Peru oficializou a vitória de Castilho à presidência somente no dia 19 de
julho. O esquerdista conquistou 50,126% dos votos e a oponente, Keiko Fujimori, do partido de extrema-direita Fuerza Popular, teve 49.874% dos votos. Diante da diferença apertada entre
eles, de pouco mais de 44 mil votos, o pleito, realizado em 6 de
junho, teve o resultado questionado por Fujimori. A candidata
entrou com cinco recursos para anular os resultados nas cidades
de Huancavelica, San Román (Puno), Huamanga (Ayacucho),
Chota e Cajamarca. Castillo foi proclamado presidente eleito
pelo júri eleitoral, que levou um mês e meio para analisar as
contestações. (Agência Brasil)

Com produção de junho,
campo de Atapu vira 6º maior
produtor do país
O campo de Atapu, localizado na região do pré-sal da Bacia de Santos, produziu no mês
de junho deste ano 111,763 mil
barris de óleo equivalente por
dia (Mboe/d), sendo 91,881
mil barris por dia (Mbbl/d) de
petróleo e 3,161 milhões de
metros cúbicos por dia
(MMm3/d) de gás natural. O
resultado coloca o campo de
Atapu, um ano após iniciar a
produção, como o quarto maior campo produtor do pré-sal e
o sexto maior do país.
A informação foi divulgada
na quarta-feira, (28) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP). De acordo com a agência, os volumes excedentes de
Atapu serão ofertados na 2ª Rodada dos Volumes Excedentes da
Cessão Onerosa, que deverá
ocorrer em dezembro.
A produção nacional totalizou 3,757 MMboe/d, sendo
2,903 MMbbl/d de petróleo e
136 MMm3/d de gás natural. A
produção de petróleo teve queda de 1% em comparação com
o mês anterior e de 3,6% em
relação ao mesmo mês de 2020.
Já no gás natural, houve incremento de 0,9% em comparação
com maio de 2021 e de 5,7% em
relação a junho do ano passado.
A produção do pré-sal foi de
2,142 MMbbl/d de petróleo e
90,9 MMm³/d de gás natural,
totalizando 2,714 MMboe/d. O
resultado revela aumento de 0,9
% em relação ao mês anterior e
de 1,6% na comparação com
igual mês de 2020. A ANP informou que a produção do pré-sal
teve origem em 129 poços e
correspondeu a 72,2% do total
produzido no Brasil.
O aproveitamento de gás natural em junho alcançou 97,7%.
Foram disponibilizados ao
mercado 58,9 MMm³/dia. A
queima de gás no mês atingiu
3,1 MMm³/d, mostrando aumento de 6,1% se comparada
ao mês anterior, mas com redução de 0,1% em relação ao

mesmo mês em 2020.
No mês de junho deste ano,
os campos marítimos produziram 97% do petróleo e 82,5% do
gás natural. Os campos operados
pela Petrobras responderam por
92,5% do petróleo e do gás natural produzidos no Brasil.
O campo de Tupi, no pré-sal
da Bacia de Santos, foi o maior
produtor de petróleo e gás natural em junho, registrando 914
Mbbl/d de petróleo e 42,6
MMm3/d de gás natural. A plataforma Petrobras 75, produzindo no campo de Búzios por meio
de quatro poços a ela interligados, foi a instalação com maior
produção de petróleo, no total de
156.416 bbl/d.
Ainda de acordo com a ANP,
a instalação Polo Arara, produzindo nos campos de Arara Azul,
Carapaúna, Cupiúba, Rio Urucu
e Sudoeste Urucu, por meio de
29 poços a ela interligados, foi
a instalação com maior produção de gás natural, da ordem de
6,863 MMm³/d.
Enquanto Estreito, na Bacia
Potiguar, teve o maior número
de poços produtores terrestres
(1.005), o campo de Tupi, na
Bacia de Santos, foi o campo
marítimo com maior número de
poços produtores (61).
Já os campos de acumulações marginais produziram, em
junho, 365,4 boe/d, sendo 75,1
bbl/d de petróleo e 46,2 Mm³/d
de gás natural. O campo de Iraí,
operado pela Petroborn, foi o
maior produtor, com 284 boe/d.
A ANP informou também
que, no mês de junho deste
ano, foram responsáveis pela
produção nacional 263 áreas
concedidas, três áreas de cessão onerosa e cinco de partilha, operadas por 37 empresas. Do total, 58 áreas são marítimas e 213 terrestres, sendo 11 relativas a contratos de
áreas contendo acumulações
marginais. A produção ocorreu em 6.437 poços, dos quais
495 são marítimos e 5.942 terrestres. (Agência Brasil)
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BEE2PAY HOTEL SOLUTIONS S.A.
CNPJ nº 39.744.143/0001-43
Demonstrações Financeiras - Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 (Em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial
Demonstrações do Resultado
2020
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2020
2020 Passivo e Patrimônio Líquido
2020 Custo dos serviços prestados
Ativo
(76) Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades operacionais
(62)
(76) Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa (62)
Circulante
38 Circulante
15 Lucro Bruto
100
Não circulante
– Não circulante
– Despesa Operacionais
(2) Caixa e Equivalentes de Caixa: No início do exercício
Patrimônio líquido
23 Lucro Antes do Resultado Financeiro
(77) No fim do exercício
38
Total do Ativo
38 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
38 Lucro Antes do IR e da CS
(77) em 31/12/2020. A Administração declara que todas as informações relevanNotas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A BEE2PAY HOTEL SOLU- Lucro Líquido antes da participação dos acionista não controladores (77) tes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e
(77) somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela
TIONS S.A (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, Lucro Líquido do Exercício
com sede na cidade de São Paulo. A Companhia tem por objeto social o consolidadas da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas Administração na sua gestão. 2.2. Base de elaboração: As demonstrações
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizá- contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legis- financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base no custo
veis e consultoria em tecnologia da informação. 2. Elaboração e Apresen- lação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as inter- histórico, exceto se mencionado em contrário a seguir. O custo histórico
tação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas: 2.1. pretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - geralmente é baseado no valor nominal das contraprestações pagas em
Declaração De Conformidade: As demonstrações financeiras individuais e CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, vigentes troca de ativos.
Diretoria: Antônio Cláudio Muniz Borges - CFO
Contador: Ocenildo Corrêa dos Santos - CRC SP-318693/O-4

RANKMYAPP SOFTWARE E SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - CNPJ nº 23.993.916/0001-95 - Companhia com Capital Autorizado
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma) - * Reapresentado
Balanço Patrimonial - Ativo
2020
2019* Demonstração do Resultado
2020
2019* Resultado antes das Receitas
Circulante
14.825.778 6.943.173 Receita Líquida de Vendas
4.263.607 (533.407)
23.988.000 23.327.325 e Despesas Financeiras
350.695
91.469
Caixa e Equivalentes de Caixa
13.150.062 4.163.268 Custos dos Serviços Prestados
(12.987.461)(17.124.587) Receitas Financeiras
(2.164.734) (53.234)
Contas a Receber de Clientes
1.588.525 2.588.932 Lucro Bruto
11.000.539 6.202.738 Despesas Financeiras
Resultado Antes dos Tributos e Participações 2.449.568 (495.172)
Impostos a Recuperar
12.997
4.865 Despesas Operacionais
3.311
3.717
Adiantamentos
69.933 186.108 Despesas Administrativas
(7.198.328) (2.377.368) IR e CS Diferidos
(861.992) (750.077)
Outros ativos circulantes
4.261
- Despesas com Vendas
(960.057) (1.874.032) IR e CS Correntes
1.590.887 (1.241.532)
Não Circulante
2.090.822 1.328.661 Desenvolvimento de Produtos
- (1.300.265) Lucro (Prejuízo) do Exercício
0,93
(0,83)
Realizável a Longo Prazo
7.028
3.717 Outras Receitas / (Despesas) Operacionais
1.421.453 (1.184.480) Lucro (Prejuízo) por ação Básico:
0,86
(0,65)
Impostos Diferidos
7.028
3.717 Total das Despesas Operacionais
(6.736.932) (6.736.145) Lucro (Prejuízo) por ação Diluído:
Imobilizado
678.919 860.651 Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros(Prejuízos)Acumulados Patrimônio Líquido Total
Ativo de Direito de Uso
232.498 468.010 Em 31/12/2018
100.000
280.657
380.657
Intangível
1.179.405
- Prejuízo do Exercício
(1.241.532)
(1.241.532)
Total do Ativo
16.923.628 8.275.551 Resultado Abrangente Total
(1.241.532)
Passivo e Patrimônio Líquido
2020
2019* Lucros Distribuídos
(272.441)
(272.441)
Circulante
4.367.621 5.866.584 Aumento de Capital
3.289.114
3.289.114
Fornecedores
1.275.800 3.627.802 Em 31/12/2019 (Reapresentado)
3.389.114
(1.233.316)
2.155.798
Empréstimos e Financiamentos
1.052.401
- Lucro do Exercício
1.590.887
1.590.887
Passivo de Arrendamento
280.853 225.775 Resultado Abrangente Total
1.590.887
Obrigações Sociais
142.257
42.777 Aumento de Capital
5.999.975
5.999.975
Obrigações Tributárias
231.804 418.351 Constituição de Reserva Legal
79.544
(79.544)
Prestadores de Serviços
1.191.948 1.435.589 Constituição de Reserva de Lucros
278.027
(278.027)
Adiantamento de Clientes
149.558
37.375 Em 31/12/2020
9.389.089
79.544
278.027
9.746.660
Partes Relacionadas
43.000
78.915
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Não Circulante
2.809.347 253.169 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2020
2019* Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
2.789.504
- Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
1.590.887 (1.241.532) Aquisições de Ativos Imobilizados
(228.325) (956.416)
Passivo de Arrendamento
19.843 253.169 Ajustado por
Aquisição de Ativos Intangíveis
(1.491.762)
Patrimônio Líquido
9.746.660 2.155.798 Depreciação e Amortização
957.926 226.055 Ativo de Direito de Uso
- (543.499)
Capital Social
9.389.089 3.389.114 Tributos Diferidos
(3.311) (3.717) Caixa Líquido das Atividades Investimentos (1.720.087) (1.499.915)
Reserva Legal
79.544
- Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Reserva de Lucros
278.027
- Clientes
1.000.407 (735.233) Empréstimos e Financiamentos
3.841.905
Lucros (Prejuízos) Acumulados
- (1.233.316) Impostos a Recuperar
(8.132) (4.259) Passivo de Arrendamento
(178.248) 478.944
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
16.923.628 8.275.551 Outros créditos
111.914
93.204 Aumento de Capital
5.999.975 3.289.114
Fornecedores
(2.352.002) 3.624.502 Partes Relacionadas
(35.915) (1.415.166)
Leandro Scalise Gomes - Administrador - CPF: 356.756.808-61
Obrigações Sociais
99.480 (17.032) Lucros Distribuídos
- (272.441)
Rafael Raposo Zatz - Contador - CRC: 1SP261034O4
Obrigações Tributárias
(186.547) 75.705 Caixa Líquido das Atividades Financiamentos 9.627.717 2.080.451
As Demonstrações Financeiras acompanhadas
Adiantamento de Clientes
112.183
(390) Aumento(Diminuição)Caixa e Equivalentes Caixa 8.986.794 2.869.903
das Notas Explicativas e parecer da auditoria na integra,
Outras Obrigações
(243.641) 272.064 Caixa e Equivalentes Caixa - Início Exercício 4.163.268 1.293.365
encontram-se arquivados na sede da Companhia.
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
1.079.164 2.289.367 Caixa e Equivalentes Caixa - Final Exercício 13.150.062 4.163.268
APFIN Investimentos Imobiliários S.A.

CNPJ Nº 18.834.669/0001-44 - NIRE 35.300.466.594
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 20.05.2021, às 10hs, na Sede, Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 10º andar, parte, São Paulo/SP.
Mesa: Presidente: Luis Claudio Garcia de Souza e Secretário: Marcos Moretti. Deliberações Aprovadas: (a) destituição dos
atuais Diretores Srs. Luiz Felipe Venturelli Gerab e Douglas Shibayama; e (b) eleger os Srs. Marcos Moretti, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 5.772.152-SSP/SP e CPF/ME nº 448.215.738-49; Marcelo Andrade, brasileiro, casado, administrador, RG nº 17.641.048-SSP/SP, CPF/ME nº 076.244.538-60, e Marcio Garcia de Souza, brasileiro, casado em regime
parcial de bens, engenheiro, RG nº 03.503.790-2/IFP-RJ, CPF/ME nº 425.539.467-91, todos residentes em São Paulo/SP, com ﬁxação uniﬁcada de seu mandato por 3 anos, a contar desta data e até 20.05.2024. Em razão da deliberação supra, a Diretoria
da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, com mandato até 20.05.2024: (a) Marcos Moretti, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 5.772.152-SSP/SP e CPF/ME nº 448.215.738-49. (b) Marcelo Andrade, brasileiro, casado, administrador, RG nº 17.641.048-SSP/SP, CPF/ME nº 076.244.538-60; (c) Marcio Garcia de Souza, brasileiro, casado em regime parcial de bens, engenheiro, RG nº 03.503.790-2/IFP-RJ, CPF/ME nº 425.539.467-91, todos residentes em São Paulo/SP, e
declaram não estarem impedidos de exercerem atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 20.05.2021.
Conselheiros: Luis Claudio Garcia de Souza; Marcos Moretti, e Margot Alyse Greenman; Diretores Eleitos: Marcos Moretti; Marcio Garcia de Souza; Marcelo Andrade. JUCESP 353.589/21-4 em 21.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RANKMYAPP SOFTWARE E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.
- CNPJ nº 23.993.916/0001-95 - NIRE 35.300.539.486 - Aviso
aos Acionistas - Rankmyapp Software e Serviços de Internet
S.A. (“Companhia”), vem pelo presente, nos termos do art. 133
da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A”), comunicar que se acham à
disposição dos acionistas: I - o relatório da administração; II - a
cópia das demonstrações ﬁnanceiras; e III - o parecer dos auditores independentes. As cópias desses documentos poderão ser
obtidas na sede da Companhia, localizada na Rua Luis Coelho,
223, 2º andar, Edifício Apollo II, CEP 01.309-901, Bairro Consolação, São Paulo-SP. Referidos documentos serão discutidos
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), a
ser realizada no dia 08 de setembro de 2021, às 17h00, na sede
social da Companhia. São Paulo, 27 de julho de 2021. Leandro
Scalise Gomes - Conselheiro Ordinarista.

/ŐĂƌĂĕƵ^͘͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ

CNPJ nº 00.491.010/0001-77 - NIRE 35.300.141.377
ĚŝƚĂůĚĞŽŶǀŽĐĂĕĆŽͲƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂ
WĞůŽƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĮĐĂŵĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐŽƐ^ĞŶŚŽƌĞƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉĂƌĂƐĞƌĞƵŶŝƌĞŵĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂ͕
ĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽĚŝĂϮϭͬϬϴͬϮϬϮϭ͕ăƐϭϬŚŽƌĂƐ͕ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĂZƵĂWƌĞĨĞŝƚŽŶŐĞůŽŽŵĞǌŝŶǑϰϰϳ͕
ĂŝƌƌŽ:ĂƌĚŝŵůƚŽƐĚŽ/ŐĂƌĂĕƵĚŽdŝĞƚġ͕ŶĂŝĚĂĚĞĚĞ/ŐĂƌĂĕƵĚŽdŝĞƚġͬ^W͕ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞ
ŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͗ϭ͘ĞǆĂŵŝŶĂƌ͕ĚŝƐĐƵƟƌĞǀŽƚĂƌĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ƌĞůĂƟǀŽƐ ĂŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐ Ğŵ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ Ğ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͖ Ϯ͘ ĞǆĂŵŝŶĂƌ͕ ĚŝƐĐƵƟƌ Ğ ǀŽƚĂƌ Ă
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐŽďƌĞĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂĐŝŵĂĐŝƚĂĚŽƐĞĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͖ϯ͘ĞůĞŐĞƌŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉĂƌĂƵŵŵĂŶĚĂƚŽĚĞϬϮ
ĂŶŽƐ͖Ğϰ͘ŽƵƚƌŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞƌĂů͘/ŐĂƌĂĕƵĚŽdŝĞƚġͬ^W͕ϮϬͬϬϳͬϮϬϮϭ͘:ŽƐĠůĚŽdŽƌƌĂĐĂ:ƷŶŝŽƌͲ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘K^͗͘;ŝͿŽŶĨŽƌŵĞĚĞĐŝĚŝĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵ
ƌĞƵŶŝĆŽĚĞϭϰ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϭ͕ĂƐĐŚĂƉĂƐƉĂƌĂĞůĞŝĕĆŽĚŽMƌŐĆŽƐĞƌĆŽĐŽŵƉŽƐƚĂƐƉŽƌϭϭŵĞŵďƌŽƐ͘;ŝŝͿKĨŽƌŵƵůĄƌŝŽ
ƉĂƌĂĂƐĐŚĂƉĂƐĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶĂƐĞĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶĂZƵĂ'ĞƌƀŶŝŵŽ^ĞŐƵƌĂ'ĂƌĐŝĂ͕ůŽƚĞƐϬϭĂϬϲĞϭϳ͕
ƐĂůĂϬϭ͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ/ŐĂƌĂĕƵĚŽdŝĞƚġͬ^W͕WϭϳϯϱϬͲϬϬϬ͘;ŝŝŝͿKƉƌĂǌŽƉĂƌĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽĚĂƐĐŚĂƉĂƐƐĞƌĄĚĞ
Ϯϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭĂϭϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ͘;Ϯϳ͕Ϯϴ͕ϮϵͿ

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

Onde: VNA = Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; SDmant = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, antes da Atualização Monetária em
questão, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; C = Fator
da variação anual do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredon-

Data
20/08/2021
20/09/2021
20/10/2021
20/11/2021
20/12/2021
20/01/2022
20/02/2022
20/03/2022
20/04/2022
20/05/2022
20/06/2022
20/07/2022
20/08/2022
20/09/2022
20/10/2022
20/11/2022
20/12/2022
20/01/2023
20/02/2023
20/03/2023
20/04/2023
20/05/2023
20/06/2023
20/07/2023
20/08/2023
20/09/2023
20/10/2023
20/11/2023
20/12/2023
20/01/2024
20/02/2024
20/03/2024
20/04/2024
20/05/2024
20/06/2024
20/07/2024
20/08/2024
20/09/2024
20/10/2024
20/11/2024
20/12/2024
20/01/2025
20/02/2025
20/03/2025
20/04/2025
20/05/2025
20/06/2025
20/07/2025
20/08/2025
20/09/2025
20/10/2025
20/11/2025
20/12/2025
20/01/2026
20/02/2026

Incorpora
Juros
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Pagamento
de Juros
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

% Amortização
sobre o saldo do
Valor Nominal Unitário
0,4386%
2,0436%
0,0500%
0,0500%
0,0501%
0,0501%
0,0501%
0,0501%
0,0502%
0,0502%
0,0502%
0,0502%
0,0503%
0,0503%
0,0503%
0,0503%
0,0504%
0,0504%
0,0504%
0,0504%
0,0505%
0,0505%
0,0505%
0,0505%
0,0506%
0,0506%
0,4520%
0,4558%
0,4597%
0,4636%
0,4676%
0,4716%
0,4757%
0,4799%
0,4841%
0,4884%
0,4927%
0,4971%
0,5015%
0,5060%
0,5106%
0,5152%
0,5199%
0,5247%
0,5295%
0,5344%
0,5394%
0,5445%
0,5496%
0,5548%
0,5601%
0,5655%
0,5709%
0,5765%
0,5821%

damento, apurado da seguinte forma:

Onde: NIn = valor do número-índice do IPCA referente ao mês de março do ano
de cada atualização, por exemplo, para a atualização monetária em 20 de abril
de 2023, NIn será o número-índice do IPCA referente ao mês de março de 2023;
e NI0 = valor do número-índice do IPCA referente ao mês de março do ano anterior ao ano da atualização, por exemplo, para a atualização monetária em 20
de abril de 2023, o NI0 será o número-índice do IPCA referente ao mês de março de 2022. Na hipótese de Recompra Compulsória haverá Atualização Monetária até o mês anterior a data de Recompra Compulsória. Nesta hipótese, o NIn
será o valor do número-índice do IPCA referente ao mês anterior ao mês da data
da Recompra Compulsória, ou seja, na hipótese de, por exemplo, a Recompra
Compulsória ocorrer em dezembro de 2025, NIn seria o número-índice do IPCA
referente ao mês de novembro de 2025, enquanto NI0 seria o número-índice do
IPCA referente ao mês de fevereiro de 2025. Excepcionalmente para a correção
monetária de 20 de abril de 2022, o NI0 será o número-índice do IPCA referente
ao mês de fevereiro de 2021.”; (iii) aprovar, em caráter de exceção, concessão
de prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados da presente assembleia para a Recomposição do Fundo de Reserva; (iv) aprovar a inclusão da obrigação de recomposição do Fundo de Reserva pelos Cedente, com a inclusão da Cláusula
6.4.1., no Termo de Securitização, conforme redação a seguir: “6.4.1. Se constatado, na data de pagamento, que os recursos oriundos dos Créditos Imobiliários,
não forem suﬁcientes para manter o valor mínimo de R$ 2.330.200,00 (dois milhões, trezentos e trinta mil, e duzentos reais) instituído pela cláusula 6.4. para
o Fundo de Reserva, a Emissora deverá notiﬁcar a Cedente ordenando que estes
aportem os recursos faltantes dentro de até 30 (trinta) Dias Úteis da referida notiﬁcação.”; (v) autorização para a celebração pela Emissora, pelo Agente Fiduciário e pela Devedora dos Instrumentos e aditamentos necessários para a devida formalização das deliberações tomadas nesta assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença
dos Titulares de CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em
circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários
votos favoráveis de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Titulares dos CRI em circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRI. Em conformidade com a
ANEXO A - Novo Fluxo de Pagamento da CCI
% Amortização
Incorpora
Pagamento
sobre o saldo do
Data
Juros
de Juros
Valor Nominal Unitário
20/03/2026
NÃO
SIM
0,5878%
20/04/2026
NÃO
SIM
0,5936%
20/05/2026
NÃO
SIM
0,5995%
20/06/2026
NÃO
SIM
0,6054%
20/07/2026
NÃO
SIM
0,6115%
20/08/2026
NÃO
SIM
0,6177%
20/09/2026
NÃO
SIM
0,6240%
20/10/2026
NÃO
SIM
0,6304%
20/11/2026
NÃO
SIM
0,6369%
20/12/2026
NÃO
SIM
0,6435%
20/01/2027
NÃO
SIM
0,6502%
20/02/2027
NÃO
SIM
0,6570%
20/03/2027
NÃO
SIM
0,6639%
20/04/2027
NÃO
SIM
0,6710%
20/05/2027
NÃO
SIM
0,6782%
20/06/2027
NÃO
SIM
0,6855%
20/07/2027
NÃO
SIM
0,6929%
20/08/2027
NÃO
SIM
0,7005%
20/09/2027
NÃO
SIM
0,7082%
20/10/2027
NÃO
SIM
0,7161%
20/11/2027
NÃO
SIM
0,7241%
20/12/2027
NÃO
SIM
0,7322%
20/01/2028
NÃO
SIM
0,7405%
20/02/2028
NÃO
SIM
0,7490%
20/03/2028
NÃO
SIM
0,7576%
20/04/2028
NÃO
SIM
0,7664%
20/05/2028
NÃO
SIM
0,7753%
20/06/2028
NÃO
SIM
0,7844%
20/07/2028
NÃO
SIM
0,7938%
20/08/2028
NÃO
SIM
0,8032%
20/09/2028
NÃO
SIM
0,8129%
20/10/2028
NÃO
SIM
0,8228%
20/11/2028
NÃO
SIM
0,8329%
20/12/2028
NÃO
SIM
0,8432%
20/01/2029
NÃO
SIM
0,8537%
20/02/2029
NÃO
SIM
0,8644%
20/03/2029
NÃO
SIM
0,8754%
20/04/2029
NÃO
SIM
0,8866%
20/05/2029
NÃO
SIM
0,8980%
20/06/2029
NÃO
SIM
0,9097%
20/07/2029
NÃO
SIM
0,9217%
20/08/2029
NÃO
SIM
0,9339%
20/09/2029
NÃO
SIM
0,9464%
20/10/2029
NÃO
SIM
0,9592%
20/11/2029
NÃO
SIM
0,9723%
20/12/2029
NÃO
SIM
0,9857%
20/01/2030
NÃO
SIM
0,9994%
20/02/2030
NÃO
SIM
1,0135%
20/03/2030
NÃO
SIM
1,0279%
20/04/2030
NÃO
SIM
1,0426%
20/05/2030
NÃO
SIM
1,0578%
20/06/2030
NÃO
SIM
1,0733%
20/07/2030
NÃO
SIM
1,0892%
20/08/2030
NÃO
SIM
1,1055%
20/09/2030
NÃO
SIM
1,1222%

ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo
Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocri@
grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para ﬁns
de veriﬁcação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (a) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade
com foto e assinatura do Titular dos CRI, ou caso representado por procurador,
cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de
identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que
a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono
bancário ou assinatura eletrônica; (b) demais participantes: b.1) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com
foto e assinatura; e b.2) caso representado por procurador, cópia digitalizada da
procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado,
contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma
reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos
termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora
em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar
exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de
voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário,
aos endereços eletrônicos gestaocri@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@
vortx.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos
CRI que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para
ﬁns de apuração de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRI no ínterim da presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 27 de julho de 2021
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

Data
20/10/2030
20/11/2030
20/12/2030
20/01/2031
20/02/2031
20/03/2031
20/04/2031
20/05/2031
20/06/2031
20/07/2031
20/08/2031
20/09/2031
20/10/2031
20/11/2031
20/12/2031
20/01/2032
20/02/2032
20/03/2032
20/04/2032
20/05/2032
20/06/2032
20/07/2032
20/08/2032
20/09/2032
20/10/2032
20/11/2032
20/12/2032
20/01/2033
20/02/2033
20/03/2033
20/04/2033
20/05/2033
20/06/2033
20/07/2033
20/08/2033
20/09/2033
20/10/2033
20/11/2033
20/12/2033
20/01/2034
20/02/2034
20/03/2034
20/04/2034
20/05/2034
20/06/2034
20/07/2034
20/08/2034
20/09/2034
20/10/2034
20/11/2034
20/12/2034
20/01/2035
20/02/2035
20/03/2035

Incorpora
Juros
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Pagamento
de Juros
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

% Amortização
sobre o saldo do
Valor Nominal Unitário
1,1394%
1,1571%
1,1752%
1,1939%
1,2130%
1,2328%
1,2530%
1,2739%
1,2954%
1,3176%
1,3404%
1,3640%
1,3883%
1,4133%
1,4392%
1,4660%
1,4936%
1,5222%
1,5518%
1,5825%
1,6142%
1,6472%
1,6813%
1,7168%
1,7536%
1,7919%
1,8318%
1,8733%
1,9166%
1,9617%
2,0088%
2,0580%
2,1095%
2,1635%
2,2200%
2,2793%
2,3416%
2,4072%
2,4762%
2,5491%
2,6260%
2,7075%
2,7937%
2,8853%
2,9827%
3,0865%
3,1973%
3,3158%
3,4430%
3,5798%
3,7273%
3,8868%
4,0598%
100,0000%
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Living Empreendimentos
Imobiliários S.A.
NIRE 35.300.470.192 - CNPJ/MF 08.281.952/0001-32
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
de 06.04.2021, às 10 horas
CERTIDÃO: Certiﬁco o registro na JUCESP sob nº 356.264/21-0
em 26/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

3258 1822
3258 0273

ALPHA MEMORIAL S/A
CNPJ/MF nº 04.256.769/0001-26 - NIRE 35.300.183.681
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
A Diretoria da Alpha Memorial S/A (“Companhia”), por seu Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Rhormens Alves Natel,
convida os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem na assembleia geral extraordinária a ser realizada às
14 horas do dia 9 de agosto de 2021 (“Assembleia”), de forma exclusivamente presencial na sede social da Companhia, localizada na Avenida Magalhães de Castro, 4800, conjunto 152, torre 1, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a ﬁm de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (1) apresentar e ratiﬁcar os atos da Diretoria a respeito dos processos de desapropriação por utilidade pública nsº 101184689.2020.8.26.0068 e 1001195-61.2021.8.26.0068, ambos em curso na Vara da Fazenda Pública de Barueri, propostos
pelo Município de Barueri em face da Companhia (“Ações de Desapropriação”); e (2) aprovar que a Diretoria da Companhia prossiga com os atos necessários para o levantamento de valores depositados nos autos das Ações de Desapropriação. Informações Gerais: Serão admitidos na Assembleia os acionistas cujas ações estejam regularmente registradas nos livros próprios da companhia até 5 (cinco) dias antes da realização da Assembleia. Os acionistas deverão
apresentar-se com antecedência de até 30 (trinta) minutos ao horário de início da Assembleia indicado no presente edital de convocação, portando os seguintes documentos: (i) acionistas que sejam pessoas físicas: documento de identiﬁcação com foto; e (ii) acionistas que sejam pessoas jurídicas: cópias autenticadas da última consolidação do estatuto ou do contrato social e da documentação comprobatória de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração) e documento de identiﬁcação com foto do(s) representante(s) legal(is). Informamos aos acionistas que poderão
fazer-se representar por terceiros, desde que outorguem procuração com ﬁm especíﬁco para a Assembleia, podendo
ser por instrumento público ou particular, desde que com ﬁrma reconhecida, nos termos do parágrafo único do Artigo
16º do Estatuto Social da Companhia. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação devem
ser depositados na sede da Companhia até o dia 6.8.2021, aos cuidados do Sr. Rodrigo Rhormens Alves Natel, na Avenida Magalhães de Castro, 4800, conjunto 152, torre 1, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Informamos que cópias dos autos das Ações de Desapropriação estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia,
localizada na Avenida Magalhães de Castro, 4800, conjunto 152, torre 1, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, contendo todas as informações necessárias para o entendimento das matérias a serem deliberadas.
São Paulo, 29 de julho de 2021. Rodrigo Rhormens Alves Natel - Diretor Presidente

Saraiva e Siciliano S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 61.365.284/0001-04 – NIRE 35.300.154.801
Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Convocamos os senhores acionistas a comparecer à AGO que se realizará no dia 04/08/2021, às 11h, por videoconferência,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) aprovar a destinação do
resultado (prejuízo) do exercício social encerrado em 31/12/2020; e (iii) eleger a Diretoria Executiva da Companhia (“AGO/2021”).
Informações relativas à assembleia exclusivamente digital: 1. Considerando o atual contexto relacionado à evolução da
pandemia do corona vírus (COVID-19), a AGO/2021 será realizada exclusivamente de modo digital, por meio da disponibilização
de sistema eletrônico que possibilitará que os acionistas acompanhem e votem na AGO/2021. 2. Os acionistas interessados em
participar da AGO/2021 por meio de sistema eletrônico de votação a distância deverão enviar e-mail para o endereço tsato@
saraiva.com.br, até 2 dias antes da data de realização da AGO/2021, manifestando seu interesse em participar da AGO/2021
dessa forma e solicitando o link de acesso ao sistema (“Solicitação de Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá conter a
identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal que comparecerá à AGO/2021, incluindo seus nomes
completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereços de e-mail dos representantes do solicitante que
participarão da AGO/2021. 3. Os acionistas que não enviarem a Solicitação de Acesso na forma e prazo previstos acima não
estarão aptos a participar da AGO/2021 via sistema eletrônico de votação a distância. 4. Após a verificação da regularidade
dos documentos enviados para participação na AGO/2021, a Companhia enviará um link acompanhado da senha de acesso
para os endereços de e-mail informados na Solicitação de Acesso. Caso um acionista ou representante de acionista não
receba o link e/ou a senha de acesso com até 12 horas de antecedência do horário de início da AGO/2021, deverá entrar em
contato com a Companhia, por meio do e-mail tsato@saraiva.com.br, com até 4 horas de antecedência do horário de início
da AGO/2021, para que seja prestado o suporte necessário. 5. Na data da AGO/2021, o link de acesso à plataforma digital
estará disponível a partir de 30 minutos de antecedência do horário de início da AGO/2021, sendo que o registro da presença
do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via link. Após 15 minutos do início da AGO/2021, não
será possível o ingresso do acionista na AGO/2021. Assim, a Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma
digital para participação com pelo menos 15 minutos de antecedência do horário de início da AGO/2021. 6. As manifestações
de voto na AGO/2021 serão feitas exclusivamente pelo mesmo sistema de videoconferência, conforme instruções detalhadas
a serem prestadas pela mesa no início da AGO/2021. 7. Serão considerados presentes à AGO/2021 os acionistas que tenham
registrado sua presença no sistema digital de participação a distância de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que
não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGO/2021, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo
digital. 8. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus
equipamentos com a utilização da plataforma digital. A Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de
viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Companhia.
9. A AGO/2021 será gravada digitalmente por meio do sistema eletrônico que será disponibilizado pela Companhia, incluindo
imagem e áudio. São Paulo, 26/07/2021. Jorge Saraiva Neto – Diretor Presidente.
(27, 28 e 29/07/2021)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A, antiga denominação da SCCI Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.)
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 16ª e 17ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,
ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, nos termos da Cláusula Décima
Segunda, em especial a cláusula 12.3, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 16ª e 17ª Séries, celebrado em 27 de agosto de 2015, conforme aditado (“TS”), a reunirem-se em primeira
convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 17 de agosto de 2021 às 15:00h, 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) Tomar conhecimento e deliberar sobre a aceitação da proposta encaminhada por Nex Group Participações S.A., CNPJ
nº 13.062.866/0001-79 (“Devedora”) e Capa Engenharia S.A., CNPJ nº 90.025.073/0001-20 ao assessor legal da Emissão,
contratado na AGT 19/01/2021, conforme abaixo deﬁnida, na data de 12/07/2021 (“Proposta”), ante intimação para quitação do saldo devedor recebida na consecução das medidas tomadas para excussão das Garantias da Emissão, conforme
abaixo deﬁnido, relevados os termos de eventual retiﬁcação da Proposta em virtude de tratativas realizadas pelo assessor
legal, a pedido da maioria dos Titulares dos CRI, que será disponibilizada pela Emissora, em complementação ao material
de apoio em até 24 (vinte e quatro horas), após o envio pela Devedora e que será disponibilizada aos titulares dos CRI, antes da Assembleia; (ii) Medidas a serem tomadas em prosseguimento à excussão das Garantias da Emissão, conforme deliberado na Assembleia Geral dos Titulares dos CRI iniciada em 12 de janeiro de 2021 e reaberta em 19 de janeiro de 2021
(“AGT 12/01/21” e “AGT 19/01/2021, respectivamente), a saber: (i) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantias e outras avenças, celebrado em 27 de agosto de 2015, conforme aditado, entre a Emissora e a Devedora;
(ii) Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Capa Incorporadora Mobiliária Porto Alegre II SPE
S.A. (“Capa”) Cessão Fiduciária de Direitos e Outras Avenças, celebrado em 27 de agosto de 2015, conforme aditado, entre
a Emissora e a Capa; (iii) Aval prestado pelos Avalistas, conforme deﬁnidos no Termo de Securitização; e (iv) Fundo de Liquidez, conforme deﬁnido no Termo de Securitização “Garantias da Emissão”, “Alienação Fiduciária Imóvel” e “Alienação Fiduciária Ações”, respectivamente); (iii) Deliberar sobre a recomposição do Fundo de Despesa, conforme deﬁnido na AGT
19/01/2021 para fazer frente a despesas para excussão das Garantias da Emissão (“Estimativa de Despesas”), no valor mínimo de R$ 1.842.456,43 (um milhão oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três
centavos), na forma e proporção dos valores que deverão ser aportados pelos Titulares dos CRI conforme deﬁnidos na AGT
19/01/21, que constituiu o Fundo de Despesa; e (iv) autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item
(i) acima; (v) Deliberar sobre a dispensa da Emissora acerca da obrigação de cumprir a pendência documental listada na AGT
19/01/21, ante veriﬁcação feita pelo assessor legal contratado de perda do objeto do instrumento a partir da informação
prestada pela Emissora de descumprimento de condição precedente pela Devedora, cujo parecer legal formalizado deverá
ser apresentado aos Titulares dos CRI até a data de realização da presente assembleia e disponibilizado pela Emissora em
complementação ao material de apoio em até 24 (vinte e quatro horas) após o envio pelo assessor legal. O material de
apoio necessário para embasar as deliberações dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.
virgo.inc; e (ii) no site da CVM, a saber: Proposta e Estimativa de Despesas. A Emissora deixa registrado, para ﬁns
de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação será de titulares do CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI Seniores em circulação e, em segunda convocação, com
qualquer número de presentes, conforme cláusulas 12.4 e 12.4.1 do TS, em razão de se tratar de matéria de deliberação apenas dos Titulares dos CRI Seniores, pois conﬂitante aos interesses dos Titulares dos CRI Subordinados. 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 contencioso@pentagonotrustee.com.br, em até 02
(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 a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham
sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 26 de julho de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0014790-48.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Inah de Lemos e Silva Machado,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) MARIA CONCEIÇÃO MAIA FERREIRA CRUZ,CPF 142.773.458-59, e JOÃO MIGUEL MAIA SILVA CRUZ, CPF 409.222.448-63, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Victor Strassman. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de r$24.124,77, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2021
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CNPJ: 31.180.635/0001-41 - NIRE Nº 35.300.534.581
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 21.06.2021, às 15hs, na sede, Avenida Portugal, 46, Módulo 12, Itapevi, São Paulo. Convocação: Dispensada. Presença: Todos os membros do Conselho. Mesa: Evandro Luiz Coser: Presidente; Orlando Machado Junior: Secretário. Deliberações Aprovadas: Reeleição do Sr. Paulo Fonseca Barcellos, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 60.566.41, CPF 010.407.808-14, para Diretor Sem Designação
Especíﬁca, com mandato a vigorar de 02.07.2021 a 02.03.2022, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social, observadas as atribuições previstas no Estatuto Social, além das atribuições especíﬁcas previstas no artigo 19 do Estatuto Social. O Diretor ora reeleito será investido e toma posse no respectivo cargo por meio da assinatura do termo de posse e declara que não está impedido de execer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. Conselheiros presentes: Ércio Miguel Nema, Fábio Assis Pinto e Paulo Cezar da Silva Nunes. Diretor reeleito:
Paulo Fonseca Barcellos. JUCESP nº 321.906/21-4 em 05.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

TIPAR Participações S.A. - CNPJ 19.568.125/0001-40
Demonstrações Contábeis Referentes aos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto lucro líquido por ação)
Relatório de Administração: Senhores Acionistas: Na forma do artigo 176 da Lei nº 6.404-76, e em conformidade com o Estatuto Social desta
Demonstração do Fluxo de Caixa - Em Reais
Companhia, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezem- Das atividades operacionais
2020
2019
bro de 2019, expressas em Reais. Colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Lucro líquido antes do IR e da CS
41.689.598,48 46.422.703,39
2020
2019 Ajustes para conciliar o resultado às disponiBalanço Patrimonial/ATIVO
2020
2019 Balanço Patrimonial/PASSIVO
112.507.944,55 99.632.333,25 bilidades geradas pelas atividades operacionais:
Circulante
32.290.537,76 27.901.698,07 Circulante
Fornecedores
371,91
2.500,00
Depreciações
e
amortizações
370.222,81
241.409,27
Disponibilidade e aplicações ﬁnanceiras
294.338,26
148.733,22
Obrigações trabalhistas e tributárias
79,61
14,29 Resultado de equivalência patrimonial
(42.296.328,08) (46.792.232,45)
Créditos diversos e outros ativos
31.996.199,50 27.752.964,85
Outras contas a pagar
112.507.493,03 99.629.818,96 Decréscimo (acréscimo) em ativos: Créditos diversos (4.243.234,65) 4.122.733,97
Não Circulante
426.076.084,43 375.899.916,90 Não Circulante
200.000,00
200.000,00 (Decréscimo) acréscimo em passivos: Fornecedores
(2.128,09)
2.500,00
Realizável a Longo Prazo
34.833,74
34.771,48
Exigível a Longo Prazo
200.000,00
200.000,00 Obrigações tributárias
65,32
(24,25)
Débitos de pessoas ligadas
200.000,00
200.000,00 Outras contas a pagar
12.877.674,07 (16.872.738,76)
Créditos de pessoas ligadas
34.833,74
34.771,48
345.658.677,64 303.969.281,72 Caixa proveniente das operações
8.395.869,86 (12.875.648,83)
Investimentos
417.122.832,58 374.826.504,50 Patrimônio Líquido
Capital social
100.012,00
100.012,00 Imposto de renda e contribuição social pagos
(202,56)
(204,56)
Investimentos
417.122.832,58 374.826.504,50
(-) Capital a integralizar
(89.012,00)
(89.012,00) Caixa líquido proveniente das (aplicados
Imobilizado
8.918.418,11 1.038.640,92
Reserva de capital
2.200,00
2.200,00 nas) atividades operacionais
8.395.667,30 (12.875.853,39)
Imobilizado líquido
8.918.418,11 1.038.640,92
Reserva de Lucros
345.645.477,64 303.956.081,72 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Total do Ativo
458.366.622,19 403.801.614,97 Total do Passivo
458.366.622,19 403.801.614,97 Imobilizado
(8.250.000,00) (518.990,00)
- 13.408.000,00
Demonstração do Resultado
2020
2019 Demonstração do Resultado
2020
2019 Investimento
(+/-) Despesas e receitas operacionais
41.689.598,48 46.422.703,39 (=) Resultado operacional
41.689.598,48 46.422.703,39 Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento (8.250.000,00) 12.889.010,00
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Despesas administrativas
(604.770,24)
(367.621,77) (=) Resultado antes das
Despesas tributárias
(209,84)
provisões tributárias
41.689.598,48 46.422.703,39 Das atividades de ﬁnanciamento com acionistas
Contas
a
receber
para
partes
relacionadas
(62,26)
Despesas ﬁnanceiras
(2.593,49)
(2.759,60) (-) Contribuição social
(75,96)
(76,71)
Receitas ﬁnanceiras
843,97
852,31 (-) Provisão para imposto de renda
(126,60)
(127,85) Caixa líquido utilizado pelas atividades
(62,26)
(+/-) Resultado de equivalência patrimonial
42.296.328,08 46.792.232,45 (=) Resultado líquido do exercício
41.689.395,92 46.422.498,83 de ﬁnanciamento com acionistas
Aumento (Redução) líquido
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Capital a Reserva
Retenção
Lucros
de
caixa
e
equivalente
de
caixa
145.605,04
13.156,61
Descrição
Social Integralizar
Legal
de Lucros Acumulados
Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
100.012,00 (89.012,00) 2.200,00 259.271.986,36 (1.738.403,47) 257.546.782,89 Caixa e equivalentes de caixa
148.733,22 135.576,61
Lucro Líquido do Exercício
- 46.422.498,83 46.422.498,83 No início do exercício
294.338,26 148.733,22
Transferência para retenção de lucros
- 46.422.498,83 (46.422.498,83)
- No ﬁm do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
100.012,00 (89.012,00) 2.200,00 305.694.485,19 (1.738.403,47) 303.969.281,72 Aumento (Redução) líquido de caixa
145.605,04 13.156,61
Lucro Líquido do Exercício
- 41.689.395,92 41.689.395,92 e equivalente de caixa
Transferência para retenção de lucros
- 41.689.395,92 (41.689.395,92)
Diretoria: Carlos Eduardo Araújo Tibério
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
100.012,00 (89.012,00) 2.200,00 347.383.881,11 (1.738.403,47) 345.658.677,64
Paulo Sergio Araújo Tibério Mario Araújo Tiberio
A íntegra das Demonstrações Financeiras estão na sede da Companhia.
Contadora: Maisa Aparecida Pereira da Silva de Lima - CT.CRC. nº 1 SP 125.678/O-2

CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 136ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA PLANETA SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
(“Titulares dos CRI”) em circulação da 136ª Série da 4ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do
“Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 136ª Série da 4ª Emissão de
CRI da Emissora” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a se realizar no dia 27 de
agosto de 2021, às 10 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade
de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº
625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) aprovar a alteração do ﬂuxo de pagamentos do Instrumento Particular de Emissão de Cédula de
Crédito Imobiliário Integral, sem Garantia Real Imobiliária, sob a Forma Escritural
(“CCI”), a substituição Fluxo de pagamento da CCI constante no Anexo I da CCI,
pelo novo ﬂuxo de pagamentos constante no Anexo A deste edital (“Novo Fluxo
de Pagamento da CCI”), e, consequentemente, a alteração do ﬂuxo de Amortização e Pagamento da Remuneração dos CRI e a substituição do Anexo I – Tabela de
Amortização e Pagamento da Remuneração dos CRI, pela nova tabela de amortização e pagamento de Remuneração dos CRI constante no Anexo B deste edital
(“Nova Tabela de Amortização e Pagamento de Remuneração dos CRI”), conforme
cláusula 16.8.2. do Termo de Securitização; (ii) aprovar a alteração da cláusula
4.7.1., Atualização Monetária do Termo de Securitização, pelo texto a seguir: “
4.7.1. Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, será atualizado anualmente, a partir da primeira
data de integralização dos CRI, todo dia 20 de abril de cada ano, pela variação acumulada do IPCA, (“Atualização Monetária”), sendo que o produto da Atualização Monetária dos CRI será incorporado automaticamente Valor Nominal Unitário
ou ao saldo do Valor Nominal Unitário (“Valor Nominal Unitário Atualizado”),
de acordo com a seguinte fórmula:

QUINTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2021
Drausuisse Brasil Comércio e Locação de Unidades Hidráulicas Inteligentes S.A.
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Spread Participações S.A
CNPJ 07.534.805/0001-64
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de Reais)
Relatório da Adminstração: Senhores acionistas, atendendo disposições legais e estatutárias, a administração da Spread Participações S.A. tem a honra de submeter à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras
consolidadas, referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. Os valores apresentados revelam os resultados alcançados no período, bem como a situação patrimonial da Sociedade. Colacamos-nos
a disposição para prestar-lhes quaisquer esclarecimento adicional que julguem necessários. A Administração
Balanços Patrimoniais
Consolidado
Balanços Patrimoniais
Consolidado
Baixa de arrendamento mercantil
(4.734)
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 Passivo e patrimônio líquido
31/12/2020 31/12/2019 Apropriação de juros sobre correções de
Circulante
100.973
110.720 Circulante
86.335
91.013 impostos a recuperar
(1.890)
Caixa e equivalentes de caixa
23.605
14.320 Fornecedores
12.412
14.332 Receita com alienação de investimentos
(20.000)
Contas a receber de clientes
48.928
46.037 Empréstimos e financiamentos
26.666
30.914 Participações de não controladores
(32)
73
Tributos a recuperar
19.036
39.517 Obrigações tributárias
5.752
8.240 Contas a receber de clientes
(2.863)
3.821
Adiantamentos
1.064
2.556 Obrigações e provisões trabalhistas
18.866
16.007 Tributos a recuperar
22.371 (18.801)
Outros ativos
8.340
8.290 Impostos e encargos parcelados
6.034
7.412 Créditos fiscais diferidos
7.241
Não circulante
65.874
55.834 Receita diferida
1.560
383
6.490
5.583 Outros ativos
Contas a receber
1.961
2.079 Outras contas a pagar
(3.017)
1.544
10.115
8.525 Depósitos judiciais e cauções
Depositos Judiciais
6.759
3.742 Não circulante / Exigível a longo prazo
(1.920) (5.095)
71.675
67.513 Fornecedores
Provisão para imposto de renda e CS Diferido
5.970
11.849
1.178 (1.006)
Empréstimos e financiamentos
42.017
18.338 Obrigações trabalhistas e tributárias
Imobilizado e Intangível, líquido
31.184
38.164
Receita
Diferida
907
4.716
Impostos e obrigações sociais parceladas
24.833
35.329
Valores a receber de venda de investimentos
20.000
(11.874)
4.186
Outras contas a pagar
2.721
7.037 Impostos parcelados
Total do Ativo
166.847
166.554
(11.850) (13.381)
Provisões para contingência
2.104
6.809 Juros e Impostos pagos
Demonstrações do resultado para os exercícios em 31/12/2020 e 2019
(14.125) (9.072)
Patrimônio líquido
8.837
8.028 Caixa proveniente das operações
Consolidado
Capital social
6.512
6.512 Caixa líquido proveniente das (aplicações nas)
31/12/2020 31/12/2019
(11.286) (7.555)
Reserva de capital
505
505 atividades operacionais
Receita com vendas de serviços, líquida
211.792
205.078
Reserva de lucros
1.820
1.011 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Custo dos serviços prestados
(172.483) (190.449)
(2.310) (3.328)
Total do Passivo
166.847
166.554 Aquisição de ativo imobilizado
Lucro bruto
39.309
14.629
Caixa líquido proveniente das (aplicações nas)
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e 2019
Despesas administrativas
(23.579)
(25.312)
atividades de investimento
(2.310) (3.328)
Consolidado
Despesas comerciais e gerais
(4.075)
(4.023)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
31/12/2020
31/12/2019
Das
atividades
operacionais
Outras receitas (despesas) não operacionais
2.291
29.844
Ingresso de empréstimos
62.071
69.011
2.839
1.517
Despesas/Receita Financeira
(11.540)
(13.799) Lucro líquido (prejuízo do exercício)
Pagamentos de arrendamentos mercantil
(626) (1.531)
Lucro Operacional
2.406
1.339 atividades operacionais:
(36.566) (49.081)
Depreciações e amortizações
3.836
4.426 Amortização de empréstimos
Corrente
(929)
(2.038)
(1.998)
(975)
Provisão para crédito de devedores duvidosos
(28)
7 Dividendos Pagos
Diferido
1.362
2.216 Imposto de renda e contribuição social diferido
(1.362)
(2.216) Caixa líquido proveniente das (aplicações nas)
Lucro líquido do exercício
2.839
1.517 Encargos financeiros sobre financiamentos
22.881
17.424
5.775
10.756 atividades de financiamento
6.541
Isabel Lopes Matosinhos - Contadora - CRC 1SP272976/O-1
Despesa com imposto de renda e contribuição social
929
2.034 Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa 9.285
7.779
(3.806)
(519) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14.320
“ As Demonstrações Financeiras na íntegra, encontram-se disponíveis na Provisão (reversão) para contingências
23.605
14.320
Baixa de imobilizado e intangível
5.454
- Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
sede da Companhia”
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RANKMYAPP SOFTWARE E SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - CNPJ nº 23.993.916/0001-95 - NIRE 35.300.539.486 - Edital de
Convocação - AGO/E a ser realizada em 08/09/2021 - Rankmyapp Software e Serviços de Internet S.A. (“Companhia”), vem
pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A”), convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“Assembleia”), a ser realizada no dia 08/09/2021, às 17h00, na sede social da Rankmyapp Software e Serviços de Internet S.A.,
localizada na Rua Luis Coelho, 223, 2º andar, Edifício Apollo II, CEP 01.309-901, Bairro Consolação, São Paulo-SP, para examinar,
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: Ordem do Dia: 1) aprovação do balanço patrimonial, demais demonstrações de
resultado e do relatório do auditor independente, relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019; 2) ﬁxar a remuneração da diretoria da
Companhia; 3) alteração do endereço da Companhia; 4) conversão de Ações Ordinárias em Ações Preferenciais Série A, A-9, A-6 e A-5; 5)
autorizar a compra de ações para compor o pool de ações do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e sua manutenção em
tesouraria; 6) consolidação do estatuto social da Companhia. São Paulo, 27/07/2021. Leandro Scalise Gomes - Conselheiro Ordinarista.

Comercial e de Imóveis São Paulo S.A.

CNPJ 61.190.443/0001-87
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocam-se os acionistas da Comercial e de Imóveis São Paulo S.A. para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária
a realizar-se em 12/8/2021, às 15 hs, em sua sede social, na Rua Itaquera 475, Pacaembu, 01246-030, São Paulo, SP, para
discutir e deliberar sobre eleição da Diretoria, alteração do Capital Social e outros assuntos de interesse social. São Paulo,
27/7/2021. Celso da Costa Carvalho Vidigal - Presidente.
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AMA - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA
CNPJ nº 52.802.295/0001-13
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2019 PASSIVO
RECEITAS
CIRCULANTE
Receitas Ordinárias
950.992,97
1.131.512,38
92.142,34
110.243,51
3.055.627,42
73.051,37 Fornecedores
Receita de Execução de Projetos
9.684.986,83
9.823.226,09
Obrigações Fiscais e Tributárias
617,53
615,09
2.712.775,99 2.875.163,35
Renúncia Fiscal - Federal
1.908.151,83
2.132.103,81
Obrigações Trabalhistas e Encargos
498.207,14
581.150,50
Renúncia Fiscal - Estadual
1.999,52
4.361,48
200.490,68
94.447,79 Empréstimos
11.540,00
Receitas Financeiras
16.857,10
54.845,36
Banco Itaú 17.770-2
301.076,70
39,21
Outras Receitas - Descontos obtidos
5701,86
5.701,86 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DAS RECEITAS
12.563.027,46
13.146.049,12
Convênios
3.697.610,69 2.239.697,23
DESPESAS
562.266,61
3.386.510,23 3.382.103,83 Empréstimo Banco Itaú 17.770-2
Despesas com Recursos Humanos - ADM
107.057,56
595.141,81
Estornos Convênio Pinel
322.833,06
Despesas Gerais
491.332,76
585.842,40
(1.713.637,64) (1.681.189,64)
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Despesas Vinculadas a Projetos
11.621.034,90
13.422.812,46
9.504,11
9.504,11 Patrimônio Social
3.278.855,89 3.278.855,89
Resultado não Operacional
(5.968,00)
(5.968,00) Superávit / Déﬁcit do exercício
(1.114.145,31) (1.457.747,55) TOTAL DAS DESPESAS
12.219.425,22
14.603.796,67
7.651.004,65 4.752.814,67 TOTAL DO PASSIVO
7.651.004,65 4.752.814,67 DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
343.602,24
(1.457.747,55)
NOTAS EXPLICATIVAS PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020 CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01 A AMA foi a primeira associação de autismo do país e foi fundada em pelo regime de competência. As demonstrações ﬁnanceiras estão apresentadas aplicou toda sua receita nos objetivos operacionais, bem como aplicou todas as
agosto de 1983. A AMA funciona de acordo com a lei 12.868 de 15 de outubro em Real, que é a moeda funcional da Entidade. NOTA 06 As receitas oriundas subvenções recebidas nas ﬁnalidades a que se destinaram e manteve sua
de 2013 por ser uma entidade de assistência social que presta serviços e ações de doações e contribuições são registradas, conforme determina a ITG 2002 - escrituração atualizada em acordo com as formalidades legais. NOTA 15
socioassistenciais, sem qualquer exigência de contraprestação dos usuários, “Entidades sem Finalidade de Lucros” do CFC, mediante documento hábil, Provisões para férias e encargos sociais Calculados e apropriados com base
com objetivo de habilitação e reabilitação da pessoa com deﬁciência, de quando de sua competência. A Entidade segrega suas receitas e despesas por em previsão sobre os direitos adquiridos pelos empregados até a data do
promoção de sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites atividade de saúde e educacional e seu atendimento são efetuados balanço. NOTA 16 A demonstração dos ﬂuxos de caixa foi preparada e está
existentes para as pessoas com deﬁciência, de forma articulada com ações exclusivamente por gratuidade. NOTA 07 As demonstrações ﬁnanceiras foram apresentada de acordo com seção 7 da Resolução nº 1.255/09 do CFC que
educacionais e de saúde. A AMA - Associação de Amigos do Autista é uma elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas aprova a NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas empresas. Reﬂete as
pessoa jurídica de direito privado, ﬁlantrópica, constituída em 08/08/1983, contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das modiﬁcações no caixa, que ocorreram nos exercícios apresentados utilizandoestabelecida nesta Capital, à Rua do Lavapés nº 1123, no bairro Cambuci, cuja demonstrações ﬁnanceiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, se o método indireto. Os termos utilizados na demonstração dos ﬂuxos de caixa
principal atividade é promover, assistir, e incentivar pesquisas e estudos sobre o com base no julgamento da Administração para determinação do valor são os seguintes: Os termos utilizados na demonstração dos ﬂuxos de caixa são
Autismo, bem como desenvolver programas de amparo, ajuda, adaptação, adequado a ser registrado. Itens signiﬁcativos sujeitos a estas estimativas e os seguintes: Atividades operacionais: referem-se às principais transações da
habilitação, reabilitação e integração social. Sua regência se dá pelo Estatuto premissas incluem a avaliação da vida útil do ativo imobilizado, e avaliação de Entidade e outras atividades que não são de investimento e de ﬁnanciamento;
Social, com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002 e 12.101/2009. NOTA passivos contingentes. NOTA 08 Caixa e equivalentes de caixa Incluem caixa, Atividades de investimento: referem-se às adições e baixas dos ativos não
02 A AMA - Associação de Amigos do Autista possui as seguintes inscrições, saldos em conta movimento, aplicações ﬁnanceiras com liquidez imediata circulantes e outros investimentos; Atividades de ﬁnanciamento: referem-se às
registros e títulos: _ Estatuto Social registrado no 4º Registro Civil de Pessoas registradas pelos valores originais, acrescidas dos rendimentos auferidos até a atividades que resultam em mudanças na composição do patrimônio e
Jurídicas de São Paulo sob o nº 075751 em 08/08/1983 _ CNPJ - Cadastro data de encerramento do balanço, não superando o valor de mercado. NOTA 09 empréstimos e ﬁnanciamentos. NOTA 17 Renúncia Fiscal Federal Sob a
Nacional de Pessoas Jurídicas sob os números: 52.802.295/0001-13 para a Imobilizado líquido É demonstrado ao custo de aquisição e depreciado pelo rubrica “Renúncia Fiscal” estão os valores relativos às contribuições trabalhistas
sede Rua do Lavapés; 52.802.295/0002-02 para a ﬁlial Rua Luis Gama método linear, de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa, estando à Previdência Social e ao PIS sobre a folha de salários, que deixaram de ser
52.802.295/0003-85 para a ﬁlial Rua Henrique Reimberg; 52.802.295/0004-66 sujeitos à análise sobre sua recuperabilidade. NOTA 10 Obrigações recolhidos em função da associação possuir imunidade tributária prevista na
para a ﬁlial Rua Teodureto Souto; _ CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais trabalhistas Representam os valores de tributos e contribuições devidos pela allínea C do Inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal e foram devidamente
da Prefeitura da Cidade de São Paulo sob o nº 9.048.907-1 para a sede Rua do Entidade. O referido grupo contempla também as provisões trabalhistas reconhecidas pela Receita Federal: Quota Patronal; Terceiros; Seguro Acidente
Lavapés; 4.979.624-0 para a ﬁlial Rua Luis Gama; 2.662.312-9 para a ﬁlial Rua decorrentes de férias e encargos de acordos trabalhistas homologados pela de Trabalho; Pis s/ Folha de Salário. NOTA 18 Renúncia Fiscal Estadual Sob a
Henrique Reimberg; 4.981.315-3 para a ﬁlial Rua Teodureto Souto; Certiﬁcado Justiça do Trabalho. NOTA 11 Outros ativos e passivos (circulantes e não
rubrica “Renúncia Fiscal Estadual” estão os valores relativos ao Imposto sobre
de Entidade Beneﬁcente de Assistência Social - CEBAS - através da portaria nº circulantes) Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, para o exercício de 2020, no valor
354/2018. NOTA 03 Em 2020 tivemos atendimento presencial normal até o ﬁnal provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor da
de R$ que em virtude de imunidade tributária prevista na llínea C do Inciso VI do
da primeira semana de março de 2020, quando ocorreu o aumento signiﬁcativo Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo
Artigo 150 da Constituição Federal, reconhecida por meio do Certiﬁcado de
de casos de contágio do Corona Vírus. Para tentar contornar a situação a AMA é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação
Entidade Beneﬁcente de Assistência Social - CEBAS, deixou de ser recolhido.
adotou medidas preventivas, para garantir a segurança dos assistidos e dos legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que
NOTA 19 Obrigações com convênios e projetos Composto por convênios
proﬁssionais. Na semana de 16 a 20 de março, a AMA deixou de levar em conta um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são
para promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de
o registro das faltas dos assistidos, liberando os pais preocupados com o registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os
assistência à saúde prestados aos usuários do SUS, assinado com a Secretaria
contágio, de trazer os ﬁlhos ao atendimento. A partir de 25 de março, embasados ativos e os passivos são classiﬁcados como circulantes quando sua realização
na NOTA TÉCNICA - MENTAL RAPS COVID a AMA iniciou o desenvolvimento ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são de Estado da Saúde com execução prevista até o exercício de 2019. Em 2020
de um projeto de atendimento emergencial constituído das seguintes fases: demonstrados como não circulantes. NOTA 12 Ativos e passivos e obrigações foi assinado do novo convênio com a Secretaria da Saúde 0119/2020, tendo
Fase 1 - Dar acesso gratuito aos pais aos três módulos do curso on-line sobre o legais As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos assim recursos a aplicar. NOTA 20 Provisão para contingências A Entidade,
SETA - Sistema Educacional e Terapêutico da AMA por um período de 09 dias contingentes e obrigações legais são as seguintes: (i)Ativos contingentes são no curso normal de suas atividades, está sujeita aos processos judiciais de
corridos (17 a 25/04). MÓDULO 1: ORGANIZAÇÃO E DINÂMICA DO reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais natureza civil, trabalhista e tributária. Com base no posicionamento dos
TRABALHO DE SALA Aborda a Organização e Dinâmica do trabalho de sala, o favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis consultores jurídicos da Entidade os riscos relacionados a contingências no
Plano Educacional e Terapêutico Individualizado e a Grade Curricular. MÓDULO são apenas divulgados em nota explicativa;(ii) Passivos contingentes são fechamento das demonstrações ﬁnanceiras, possui saldo de 43.000. De acordo
2: MODELO DE PROGRAMAS Aborda a visão da AMA sobre o processo de provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os com a legislação vigente, as operações da Entidade estão sujeitas à revisão
aprendizado da pessoa com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), montantes envolvidos forem mensuráveis com suﬁciente segurança. Os pelas autoridades ﬁscais pelo prazo de cinco anos com referência aos tributos
apresentando brevemente a grade curricular que sistematiza todos os objetivos passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas (imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS e INSS). Há dúvidas
de aquisição que serão ensinados (do mais simples ao mais complexo), divulgados em nota explicativa, e os passivos contingentes avaliados como de quanto ao prazo trintenário ou quinquenal de decadência para exame dos
baseados nos métodos TEACCH e ABA. MÓDULO 3: AVALIAÇÕES Aborda perdas remotas não são provisionados e nem divulgados; (iii) Obrigações legais recolhimentos de contribuição ao FGTS. Como decorrência destas revisões,
nosso Protocolo de Avaliação de Preferências, que inclui: identiﬁcar, sondar e são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as transações e recolhimentos poderão ser questionadas, ﬁcando os valores
veriﬁcar o uso de preferências e a Sistemática e Avaliação de Ajustes do probabilidades de êxito de processos dos quais a entidade questione a identiﬁcados sujeitos a multas, juros e atualizações monetárias. NOTA 21
Trabalho, que garante a qualidade no atendimento e a transparência na inconstitucionalidade destes tributos. Neste exercício, a Entidade não identiﬁcou Empréstimos A AMA adquiriu junto ao Itaú Unibanco S/A para complemento
comunicação dos resultados. Os pais serão instruídos a assistir os cursos e nenhum ativo ou passivo contingente a ser contabilizado ou evidenciado em do pagamento das Folhas de Salários de abril, junho e outubro de 2020 no valor
anotar as dúvidas. Os supervisores permaneceram de plantão para nota explicativa. NOTA 13 Instrumentos ﬁnanceiros Os ativos e passivos de R$873.272,47 (3,75% a.a) com início de pagamento em dezembro de 2020.
esclarecimento das dúvidas dos pais sobre os vídeos disponibilizados. Fase 2 - ﬁnanceiros mantidos pela Entidade são classiﬁcados sob as seguintes NOTA 22 Eventos subsequentes Nos meses de novembro e dezembro de
Contato dos supervisores com os pais que assistiram aos cursos em vídeo para categorias, nos casos aplicáveis: (1) ativos ﬁnanceiros mantidos até o 2020, ocorreram dois depósitos extras do Convênio Pinel, respectivamente
propor a realização de atividades com os ﬁlhos, seguindo a metodologia dos vencimento que compreendem investimentos em determinados ativos 197.102,30 e 125.730,76, totalizando 322.833,06, não havendo documentos
cursos, ﬁlmadas e enviadas aos supervisores. Fase 3 - Agendamento de ﬁnanceiros classiﬁcados no momento inicial da contratação, para serem levados que o suportassem. Esses valores foram devolvidos à Secretaria Estadual da
reunião individual remota com os pais para dar feedback dos vídeos do trabalho até a data de vencimento, os quais são mensurados ao custo de aquisição, Saúde no início de 2021. Durante o ano de 2020, se observou uma pausa
dos pais com os ﬁlhos. Fase 4 - Capacitar o maior número possível de pais a dar acrescido dos rendimentos auferidos de acordo com os prazos e as condições temporária no avanço da Covid e durante este período a AMA iniciou um
continuidade em casa ao trabalho da Instituição. Para o atendimento remoto foi contratuais, e (2) recebíveis que são incluídos nessa classiﬁcação os ativos programa de atendimento e treinamento virtual aos pais para que os mesmos
utilizada a plataforma do Zoom. O número total de atendimentos realizados: ﬁnanceiros não derivativos com recebimentos ﬁxos ou determináveis, que não não ﬁcassem desamparados.Com a reabertura gradativa, porém parcial das
Presenciais - a 370 assistidos até 25/03/2020 - Remotos - 13.877 são cotados em mercado ativo. NOTA 14 Patrimônio Social Compreende o atividades em 2021 e com as medidas de segurança sanitária sendo seguidas
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS patrimônio social inicial acrescido/diminuído dos valores dos superávits/déﬁcits à risca, os atendimentos presenciais poderão ser restabelecidos.
PRÁTICAS CONTÁBEIS NOTA 04 As demonstrações ﬁnanceiras foram ocorridos. A “AMA” é uma Entidade sem ﬁns lucrativos, não distribui lucros a
São Paulo, 31 de dezembro de 2020
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis qualquer título ou forma, sendo que, todas as contribuições, doações e
AMA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA
adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades sem Finalidade de Lucros (ITG 2002 subvenções recebidas de particulares ou dos poderes públicos são totalmente
IMAN CONTÁBIL EIRELI
aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12), as quais levam em consideração revertidos para as suas atividades institucionais. Durante o exercício de 2020, a
PRESIDENTE : CRISTIANE FERREIRA EUGENIO
as disposições contidas nos pronunciamentos, nas orientações e nas Entidade em atenção às disposições legais, não remunerou seus diretores
IMAN CONTABIL EIRELI
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estatutários e conselheiros, não distribuiu resultados, dividendos, boniﬁcações,
CONTADOR : LUQUE IMAN
homologados pelos órgãos reguladores. NOTA 05 A prática contábil adotada é participações ou parcelas do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto,

ATIVO
CIRCULANTE
Disponíveis
Contas à Receber
Outros Créditos
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Depósitos Judiciais
Imobilizado
Imobilizado
(-) Depreciação Acumulada
Intangível
(-) Amortização
TOTAL DO ATIVO

31/12/2020

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1115617-21.2019.8.26.0100 . O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e
Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NATÁLIA MACHADO RAZUK, Brasileira, Divorciada,
RG 365561022, CPF 343.189.008-35, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade
Unificada Paulista de Educação e Comunicação Supero – Ec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 24.331,66
(outubro/2018), decorrente do inadimplemento dos serviços educacionais, prestados no ano letivo de 2015.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO , por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o
débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendose o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 25 de junho de 2021.
29 e 30.07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1061075-29.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Responsabilidade Civil Requerente: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC Requerido: CORPORAÇÃO
GUTTY DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE DIAS.
PROCESSO Nº 1061075-29.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
CORPORAÇÃO GUTTY DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ 05.111.090/0001-01, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC, objetivando que a ação seja JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE para condenar a Ré ao pagamento
da quantia de 349.595,72 (Trezentos e quarenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e
dois centavos) equivalente às despesas relativas às Ações Reclamatórias Trabalhistas, atualizadas e acrescidas
de juros legais contados das datas dos efetivos desembolsos além da consequente condenação ao pagamento
do ônus de sucumbência . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de maio de 2021.
28 e 29/07

1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1023902-69.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dra. Fernanda Rosssanez Vaz da Silva, FAZ SABER a LAKLI CONFECÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.331.356/0001-21; FERNANDA COIN, brasileira, empresária, portadora da
cédula de identidade RG nº 20.509.524-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 297.036.638- 00; MARCIA
WALDSZTEJN COIN, brasileira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 5.705.208-6 SSP/SP
e inscrita no CPF/MF sob o nº 163.005.718-58.Ação: Execução deTítulo Extrajudicial, proposta por ABAPA
SECURIZADORA S.A, objetivando o recebimento de R$ 249.345,54 (07/2018) representada por Transação,
e não localizada a requerida, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na
petição inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo,
sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo
apresente embargos no prazo de quinze dias. Não havendo manifestação, o executado será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Afixe - se e Publique-se na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo - SP.
J - 29 e 30/07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0071244-53.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Obrigações Requerente: Condomínio Edifício Magdalena Requerido:
Marcos Morselli e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0071244-53.2018.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO
RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marcos Morselli, CPF 074.623.238-18 e Ivone Rodrigues de Lima,
CPF 151.003.318-10 que Condomínio Edifício Magdalena ingressou, objetivando que seja julgada procedente,
a presente desconsideração da personalidade jurídica da empresa GRM – Construções e Serviços Ltda. para
o fim de que a execução atinja os bens dos sócios. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, se manifestem ou apresentem provas cabíveis, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não havendo manifestação, os réus serão considerado revéis,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2021.
28 e 29/07

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1053192-94.2015.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Juliana
Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Wilson Joao Luiz, Iara Aparecida Mathias Luiz,Antonio
Guirau,Genygiurau, Edson thomaz, Osiris Martins filho, Rosimeire Martins, ROSANA MARTINS, Rosicleia Martins, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Davilson
Marques Reis, Marizedo Monte Martin Moreno, Julio Martin Moreno e Cleide do Monte Reis ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Dom João Maria Ogno, n° 166, Vila Matilde,
CEP 03530-050, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20
(vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 28 e 29/07

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0043834-98.2010.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Aparecida da Silva Camilo, Celso David
do Valle, Amadeu Frugoli, Espólio de Osvaldo Domingos Frugoli, p/ herdeiro Ugo Osvaldo Frugoli, Raphael Saviano
Filho, Marlene Marinho Saviano, Longinos Carro Santini, Celeste Rodrigues Carro Santini, José Osorio Silva,
Monica Rios Souza, Espólio de Celeste Rodrigues Carro Santini, pelo inv. Antonio Rodrigues de Araújo, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria
Lucia Alves Santos e Anísio dos Santos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre
imóvel situado na A v. Vereador João de Luca, nº 1721, Jardim Prudência, São Paulo SP, CEP 04381-001, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias
da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
28 e 29/07

NEXANS BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 31.860.364/0012-28 - NIRE nº 35300141733
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Em 17/11/2020 às 8h, presença da totalidade por conferência telefônica. A ata redigida pelo Sr. Wellington
Henrique Fernandes Rodrigues como secretário. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes
deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (i) aprovar e ratificar a contratação de linhas de
crédito ou empréstimos de curto prazo (até 12 meses) e a emissão de garantias contratuais junto aos Bancos
listados no Anexo A e dentro dos respectivos limites estabelecidos neste mesmo Anexo A que são válidos
para o ano calendário de 2020 até 17/11/2021, mediante aprovação por e-mail pelo Vice-Presidente
Financeiro Corporate, o Sr. Benoit Cuignet; (ii) aprovar e ratificar a obtenção de empréstimos de longo prazo
conforme as linhas de crédito oferecidas pelo BNDES e pelos Bancos listados no Anexo A, contratação de
derivativos e garantias, e dentro dos respectivos limites estabelecidos neste mesmo Anexo A são válidos
para o ano calendário de 2020 até 17/11/2021 mediante aprovação por e-mail pelo Vice-Presidente Financeiro
Corporate, o Sr. Benoit Cuignet; (iii) aprovar e ratificar o hedge de metais para alumínio e cobre com os
brokers relacionados no Anexo A, esta aprovação é válida por um ano. Para as operações de hedge de
alumínio e cobre a prévia informação e aprovação por e-mail pelo Vice-Presidente Financeiro Corporate, o
Sr. Benoit Cuignet. SP, 17/11/20. Thierry Laurent Costerg - Presidente; Wellington Henrique Fernandes
Rodrigues - Secretário. JUCESP 530.442/20-6 em 10/12/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NEXANS BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 31.860.364/0012-28 - NIRE nº 35300141733
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Em 17/11/2020 às 14h, presença da totalidade por conferência telefônica. Ata redigida pelo Sr. Wellington Henrique Fernandes
Rodrigues como secretário. As seguintes decisões foram tomadas por votação unânime: (i) Autorizar a venda do imóvel com
17.500m2, situado na Av. Carrolton S/nº, Lorena/SP, imóvel esse registrado no Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da
Comarca de Lorena – SP, matrícula 1.729, fls. 001, Registro Geral livro nº 2. (ii) Em virtude da deliberação acima, fica o
Sr. Nelson Albano da Silva Junior, RG 24290743 SSP/SP e CPF 151.460.248-20 e Wellington Henrique Fernandes Rodrigues,
RG 306591728 SSP/SP e CPF 313.791.398-56, na qualidade de procuradores, autorizados a assinar a escritura de Venda
e Compra do referido imóvel com a empresa NSA Logística Integrada Ltda., CNPJ 16.691.167/0001-86 pelo preço imediato
de R$ 600.000,00 de acordo com a intenção de compra, e todos os demais documentos necessários à efetivação da venda.
SP, 17/11/2020.Thierry Laurent Costerg - Presidente; Wellington Henrique Fernandes Rodrigues - Secretário.
JUCESP 518.421/20-0 em 03/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
9$5$&Ì9(/'$&20$5&$'(6$172663
(',7$/'(,17,0$d2'(/(,/2-8',&,$/21/,1(9(5625(680,'$3$5$38%/,&$d2$UW'2&3&
3URFHVVRQ([HTXHQWH5RGULPDU,QWHUQDWLRQDO)UHLJKW,QF([HFXWDGR6RODQJH.IRXUL
0HQGHV0DUWLQH]$SDUWDPHQWRQVLWXDGRQRSDYLPHQWRQRDQGDUGR(GItFLR.DQVDVVLWXDGRjUXD3LQWDVVLOJRQ
HP,QGLDQySROLV6XEGLVWULWRÈUHD~WLOGHPðiUHDWRWDOFRQVWUXtGDGHPðIUDomRLGHDOQRWHUUHQRGH
  Pð RX VHMD  0DWUtFXOD Q  GR  &DUWyULR GH 5HJLVWUR GH ,PyYHLV GH 6mR 3DXOR &RQWULEXLQWH
0XQLFLSDO 64/   80$ 9$*$ ,1'(7(50,1$'$ 1$ *$5$*(0 Q  SDUD HIHLWR GH LGHQWL¿FDomR H
GLVSRQLELOLGDGH ORFDOL]DGDQRVXEVRORGR(GLItFLR.DQVDVVLWXDGRjUXD3LQWDVVLOJRQHP,QGLDQySROLV6XEGLVWULWR
ÈUHD~WLOGHPðHDIUDomRLGHDOQRWHUUHQRGH0DWUtFXODQGR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH
6mR3DXOR/DQFHPtQLPRQDSUDoD5/DQFHPtQLPRQDSUDoD5 VHWHQWDSRUFHQWR 
GRYDORUGHDYDOLDomRVXMHLWRjDWXDOL]DomR'$7$6'$635$d$6±3UDoDFRPHoDHPGHDJRVWRGHjVKH
WHUPLQDHPGHDJRVWRGHjVK3UDoDFRPHoDHPGHDJRVWRGHjVKHWHUPLQDHPGH
VHWHPEURGHjVK/HLORHLUR2ÀFLDO(GXDUGRGD6LOYD3LQWR-8&(63)LFD P R D V UHTXHULGR D V 
6RODQJH .IRXUL 0HQGHV 0DUWLQH] H GHPDLV LQWHUHVVDGRV ,17,0$'26 GDV GHVLJQDo}HV VXSUD FDVR QmR VHMD P 
ORFDOL]DGR D V SDUDDLQWLPDomRSHVVRDO
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1022789-69.2020.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Transação Requerente: Delmar International Logistica S.a. Requerido: Sinomar dos Santos Neves EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022789-69.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a SINOMAR DOS SANTOS NEVES, CPF/MF nº 021.811.441-92, que Delmar International Logística S.A, ajuizou-lhe
uma ação de restituição de valor pago com pedido de antecipação de tutela, sob a alegação de que, por indução
do requerido, fora levada a realizar um depósito no valor de R$ 42.067,00, os quais supostamente teriam sido
transferidos por engano à conta da autora, que devolveu o valor. Do total, R$ 5000,00 foram sacados pelo réu, tendo
o restante sido bloqueado quando a instituição bancária notou que se tratava de uma fraude. Deu-se à causa o valor
de R$ 60.639,64. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis,
após o prazo supra, CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora,
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2021.
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AGASUS S A

(',7$/'(,17,0$d2'26(;(&87$'2648$172¬3(1+25$62%5(9$/25(6±%$&(1-8'3URFHVVR'LJLWDOQ
&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%$1&2%5$'(6&26
$([HFXWDGR5RQDOGR5RGULJXHVGRV6DQWRV&RQIHFFRHV0(HRXWUR(',7$/'(,17,0$d2±352&(662
35$=2'(',$62 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR
'U D 0$5&(/2$8*86722/,9(,5$QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD
&DSLWDO63)D]6DEHUD5RQDOGR5RGULJXHVGRV6DQWRV&RQIHFo}HV0( &13- H5RQDOGR5RGULJXHVGRV
6DQWRV &3) TXHQRVDXWRVGDDomRGH([HFXomRDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$SURFHGHXVHDSHQKRUD
VREUHDVTXDQWLDVEORTXHDGDVMXGLFLDOPHQWHGH5H5(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGD
DLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoDPLPSXJQDomRQDDXVrQFLDGDTXDO
SURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRVHSDUDTXHFKHJXHDRFRQKHFLPHQWRGHWRGRVHSDUDTXHQRIXWXURQLQJXpPSRVVD
DOHJDULJQRUkQFLDH[SHGLXVHRSUHVHQWHHGLWDOTXHVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH
 9DUD &LYHO  (GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD /DXUD GH 0DWWRV
$OPHLGD-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD<DQDQ/X &3)
  TXH 6XO $PpULFD &RPSDQKLD GH 6HJXUR 6D~GH OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5
 RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR FRQWUDWR GH VHJXUR VD~GH QD PRGDOLGDGH 30( 3HTXHQD H 0pGLD
(PSUHVD DSyOLFH Q  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP
 GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR GR GpELWR DWXDOL]DGR QD GDWD GR SDJDPHQWR DFUHVFLGR GH
FXVWDV VH KRXYHU VRE SHQD GH SHQKRUD 2V KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IRUDP IL[DGRV HP  GR YDORU GD GtYLGD
ILFDQGRUHVVDOYDGRTXHHPFDVRGHOLTXLGDomRGRGpELWRQRSUD]RDFLPDFRQVLJQDGRDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGD
SHODPHWDGH &3&DUW 1RPDLVFRPDFLWDomRDH[HFXWDGDILFDLQWLPDGDSDUDTXHUHQGRRSRUHPEDUJRV
QRSUD]RGHGLDV &3&DUW 'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGR
UHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6H
(',7$/ '( ,17,0$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 0RQLWyULD  3UHVWDomR
GH 6HUYLoRV 5HTXHUHQWH )XQGDomR *HWXOLR 9DUJDV 5HTXHULGR 5LFDUGR 3LPHQWD GD 6LOYD (',7$/ '( ,17,0$d2
 35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO
GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  )HUQDQGR -RVp &~QLFR QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R 
5,&$5'2 3,0(17$ '$ 6,/9$ &3)  QRV DXWRV GR &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD DSUHVHQWDGR SRU
)81'$d2 *(78/,2 9$5*$6 &13-  TXH SRU VH HQFRQWUDU HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR
IRL GHWHUPLQDGD D V  UHVSHFWLYD V  ,17,0$d2 ®(6  SRU (',7$/ SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV R SUD]R GHVWH
HGLWDO HIHWXH P  R SDJDPHQWR GR GpELWR DWXDOL]DGR QR YDORU GH 5 MXOKR GH   DFUHVFLGR GH FXVWDV
VH KRXYHU VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H WDPEpP KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV &LHQWH V  DLQGD
TXH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR &3& WUDQVFRUULGR R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH
RSUD]RGHGLDVSDUDTXHR D V H[HFXWDGR D V LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWH P 
QRV SUySULRV DXWRV D V  UHVSHFWLYD V  LPSXJQDomR }HV  1mR VHQGR D V  LPSXJQDomR }HV  DSUHVHQWDGD V  HP SURO
GR D V  H[HFXWDGR D V  VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH

#

(',7$/ '( &,7$d2 ( ,17,0$d2 35$=2 '(  0Ç6 352&(662 1  2 $  00
-XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9  6mR 0LJXHO 3DXOLVWD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  )iELR
+HQULTXH)DOFRQH*DUFLDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R )/8&,$12'(2/,9(,5$6(55$/+(,5$0(
&13-  SRU VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO H  )(/,3( /8&,$12 '( 2/,9(,5$ %UDVLOHLUR &DVDGR
$GPLQLVWUDGRU GH (PSUHVDV 5*  &3)  TXH OKHV IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH
7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR 6$ REMHWLYDQGR UHFHEHU D TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH
  UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR (PSUpVWLPR &DSLWDO GH *LUR Q  (VWDQGR RV
H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP
TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP D H[HFXomR RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR
GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR
UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH
 XPSRUFHQWR DRPrVDIOXtUHPDSyVRSUD]RVXSUDVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGR
VREUH $  DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5  H 5  %  WtWXOR GH FDSLWDOL]DomR QR YDORU GH 5
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRRVH[HFXWDGRVVHUmRFRQVLGHUDGRVUHYpLVHVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDO FRP UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH
(',7$/ '( &,7$d2 ( ,17,0$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR
GH7tWXOR([WUDMXGLFLDO(VSpFLHVGH7tWXORVGH&UpGLWR([HTXHQWH%YD%ULQNV9DORUHV$JUDJDGRV/WGD([HFXWDGR
3RVWR GH 6HUYLoRV &REUD /WGD H RXWUR (',7$/ '( &,7$d2 ( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1
 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR
3DXOR 'U D  0DULR &KLXYLWH -~QLRU QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  3RVWR GH 6HUYLoRV &REUD /WGD &13-
 TXH%YD%ULQNV9DORUHV$JUHJDGRV/WGDOKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLD
GH 5  DEULO GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH /RFDomR 8QLGDGH &RPSXVDIH Q 
(VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R
GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH
XPD ERPED GH FRPEXVWtYHO VHP PDUFD DSDUHQWH Q GH VpULH *3 UHIHULGD ERPED HQFRQWUDVH HP ERP HVWDGR
GH FRQVHUYDomR H IXQFLRQDPHQWR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR
UHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
$OLHQDomR)LGXFLiULD([HTXHQWH%$1&26$)5$6$([HFXWDGR3DXOLPDU/RFDGRUDH7UDQVSRUWDGRUD/WGDHRXWURV(',7$/'(
&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR
)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $QGUHDGH$EUHXH%UDJDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 3$8/,0$5
/2&$'25$(75$163257$'25$/7'$&13-H3$8/2$8*8672'($1721,2%UDVLOHLUR&DVDGR
(PSUHViULR5*&3)TXHOKHVIRLSURSRVWDXPDDomRGHH[HFXomRSRUSDUWHGH%$1&26$)5$6
$FRPIXQGDPHQWRQRWtWXORH[HFXWLYR&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRQ(QFRQWUDQGRVHRVH[HFXWDGRVHPOXJDULQFHUWR
HQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHSDJXHPHPGLDVDTXDQWLDGH5 DWXDOL]DGR
DWpPDLRGH TXHGHYHUiVHUDWXDOL]DGDDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWRDFUHVFLGDGRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGDSDUWH
H[HTXHQWHDUELWUDGRVHP GH]SRUFHQWR VREUHRYDORUDWXDOL]DGRGRGpELWRFRQIRUPHSHGLGRLQLFLDO&DVRRVH[HFXWDGRV
HIHWXHPRSDJDPHQWRQRSUD]RDFLPDDVVLQDODGRRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVVHUmRUHGX]LGRVSHODPHWDGHHFRPSURYDQGRR
GHSyVLWRGH WULQWDSRUFHQWR GRYDORUHPH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVGHDGYRJDGRRVH[HFXWDGRVSRGHUmR
UHTXHUHUDXWRUL]DomRGR-Xt]RSDUDSDJDUHPRUHVWDQWHGRGpELWRHPDWp VHLV SDUFHODVPHQVDLVFRUULJLGDVSHOD 7DEHOD3UiWLFD
GR7ULEXQDOGH-XVWLoDHDFUHVFLGDVGHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrV1mRHIHWXDGRRSDJDPHQWRQHPRSDUFHODPHQWR
FRQYHUWHUVHiHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5EHPFRPRGRVLPyYHLV
jVDEHU$ ,PyYHOPDWULFXODGRVREQQR&5,GDFDSLWDO63VLWXDGRQD5XD9LFHQWH'RUVDQFRPiUHDFRQVWUXtGD
GHPðHSUDoDVHPGHQRPLQDomRHVHXWHUUHQRFRQVWDQWHGRVORWHVHGDTXDGUD$GR-DUGLP1RYD&DOGRQLDQR
6XEVGLVWULWRGH6DQWR$PDUR63% ,PyYHOPDWULFXODGRVREQQR&5,GH6DQWR$QGUp63$SDUWDPHQWRQORFDOL]DGR
QRSDYLPHQWRGR&RQGRPtQLR5HVLGHQFLDO$QWLOKDV,,VLWXDGRQD5XD$QWLOKDVQ9LOD&XUXoD&RPQRPHDomRGHFXUDGRU
HVSHFLDOUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR35$=23$5$(0%$5*26 TXLQ]H GLDV2VSUD]RVIOXLUmRDSyVRGHFXUVRGRSUD]R
GRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
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Ministro diz que governo tem
adotado medidas para garantir energia
Lide Futuro Bahia promove
mentoria com renomados
gestores neste fim de semana
Planejamento estratégico e
desenvolvimento de negócios
serão os focos de uma mentoria organizada pelo LIDE Futuro Bahia, na próxima sexta-feira (30) e sábado (31), no Hub
Salvador. Esta edição do Lide
Futuro Mentoring será liderada por Julian Tonioli e Rogério Vargas, sócios da Auddas
OnDemand, renomada empresa de consultoria empresarial.
“Será uma honra recebê-los
aqui para esse encontro especial. Já tinha um tempo que pretendíamos oferecer essa oportunidade de troca de conhecimento aos nossos filiados e,
agora, está sendo possível. Estou muito feliz e realizado. O
sucesso começou com o rápido esgotamento das 40 vagas
disponíveis. Tenho certeza que
vamos aprender muito com es-

sas referências do mercado
empresarial brasileiro”, afirmou Pedro Dornas, presidente do LIDE Futuro Bahia.
Nos dois dias de atividades,
os participantes, jovens empresários do Estado da Bahia,
terão oportunidades de interagir com os mentores e externar experiências vividas em
negócios dos mais diversos
ramos da economia. “Na ocasião, discutiremos os desafios
de cada um e como apoiar na
trajetória de crescimento de
seus negócios”, afirma Julian
Tonioli. Já Rogério Vargas acredita que a troca de visões e experiências, aliados aos cases
empresariais de sucesso vivenciados pela dupla serão enriquecedores e fundamentais para a
compreensão dos processos de
gestão durante a mentoria.

Governo cria o Sistema de
Integridade Pública do
Poder Executivo
Decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União
de quarta-feira, (28) institui o
Sistema de Integridade Pública
do Poder Executivo (Sipef), a
ser gerido pela ControladoriaGeral da União (CGU).
Esse sistema ficará responsável por coordenar e articular as
atividades relacionadas à integridade pública no Executivo federal, além de estabelecer padrões
para as medidas de integridade
adotadas pelos órgãos e entidades da administração pública.
A finalidade desse sistema é
ampliar a efetividade dos programas de integridade dos mi-

nistérios, autarquias e fundações
públicas, aumentando, assim, a
prevenção a atos de corrupção.
A formalização do Sipef marca
o cumprimento, pela CGU, de
uma das ações do Plano Anticorrupção do Governo Federal.
Lançado em dezembro de 2020,
o plano tem como objetivo estruturar e executar ações para aprimorar,
no âmbito do Poder Executivo federal, os mecanismos de prevenção, detecção e responsabilização por atos
de corrupção, avançando no cumprimento e no aperfeiçoamento da legislação anticorrupção e no atendimento a recomendações internacionais. (Agência Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“... dia 23 de julho, a cidade de Araçatuba assinou convênio
com o Programa Rotas Rurais-Mapeamento, da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento, que prevê o mapeamento e o endereçamento das propriedades rurais. O convênio ao Programa tem
como objetivo colocar propriedades, estabelecimentos e estradas rurais no mapa. Para isso, cria um Código de Endereçamento
Rural Digital para cada propriedade e estabelecimento rural paulista. Esse código é como se fosse um CEP rural personalizado,
idealizado a partir da solução Plus Code, que localiza com precisão a entrada de cada propriedade e estabelecimento rural e, além
disso, mostra como é o traçado das vias rurais que chegam até
cada localização ...”
* O Programa Rotas Rurais é importante?
* O que é o Rotas Rurais?
* É preciso dar comodidade as familias rurais?

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou
a afirmar na quarta-feira, (28)
que o país não corre risco de racionamento de energia ou de um
apagão elétrico devido à grave
crise hídrica. Segundo o ministro, desde o ano passado, quando
se verificou uma redução no volume de chuvas, o governo tem
monitorado a situação e adotado
as medidas necessárias para garantir o suprimento de energia.
“Não vai faltar energia. Estamos adotando medidas desde o
ano passado, quando observamos
que as afluências nas principais
bacias hidrográficas estavam
muito baixas e depois quando terminou o período úmido em abril,
verificamos que foi a pior crise
com escassez hídrica da história
do país, dos últimos 90, 100 anos.
Mas isso não é motivo de preocupação para a sociedade”, disse
hoje o ministro.

Bento Albuquerque disse que
a pasta tem atuado em conjunto
com outros atores, como governos estaduais, operadores do
setor de energia e também o parlamento, para buscar saídas para
a crise no setor. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o país passa pela
“pior crise hidrológica desde
1930”. No final de junho, o governo editou uma Medida Provisória (MP) 1.055/21 para criar a Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, a Creg.
Entre as atribuições do grupo presidido por por Albuquerque, está determinar alterações
na vazão dos reservatórios das
usinas hidrelétricas do país, envolvendo definições para limites
de uso, armazenamento e vazão.
Além do Ministério de Minas e
Energia, participam da câmara os
ministérios da Economia; da In-

fraestrutura; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Meio
Ambiente; e do Desenvolvimento Regional.
Albuquerque disse ainda que
entre as ações que estão sendo
adotadas, está o uso de todas as
fontes de energias disponíveis,
como as termelétricas, que tem
um custo de acionamento mais
caro. Nesta quarta-feira, o ministro participou da reinauguração de
uma dessas usinas, a Usina Termoelétrica (UTE) William Arjona, em Campo Grande (MS).
“Vamos despachar todos os
recursos que temos dentro do
nosso sistema instalado no país.
Vamos esperar até o final do ano
quando entra o período úmido e
vamos utilizar nossa matriz que
é muito diversificada”, disse.
Mais cedo, o ministro foi à
cidade de Corumbá (MS), onde
visitou ribeirinhos do Pantanal
beneficiários do Programa Ilu-

mina Pantanal, no âmbito do
Programa Luz para Todos.
Na região, está sendo implementado um programa de geração de energia fotovoltaica, com
armazenamento em baterias, o
que possibilita a disponibilização da energia elétrica de forma
ininterrupta.
“Eu pude ver, não só a eficácia desse programa em uma região como é o Pantanal matogrossense, mas também a inclusão social que o programa oferece para as pessoas atendidas
pelo programa, levando dignidade, cidadania, mas também perspectivas novas em suas vidas”,
afirmou o ministro.
Serão atendidas 2.090 famílias, com custo total de R$ 127
milhões, sendo R$ 73 milhões da
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e R$ 51 milhões
da Energisa, companhia local de
energia. (Agência Brasil)

Reformas e PEC do Voto Impresso serão
prioridade no 2º semestre, diz Lira
O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PPAL), disse na quarta-feira, (28)
que a análise das propostas de
reforma tributária e administrativa, a privatização dos Correios
e a reforma do sistema eleitoral
estão entre as prioridades de
votação da Casa após o recesso
parlamentar. O retomada dos trabalhos no Congresso Nacional
está marcada para 2 de agosto.
Em mensagem em uma rede
social, Lira informou que, na
primeira semana de trabalho,
colocará na pauta o Projeto de
Lei (PL) 2.337/21. O parecer
preliminar da segunda fase da
proposta foi apresentado pelo
relator, Celso Sabino (PSDBBA), no último dia 13.
“Como prioridades para o
segundo semestre, teremos votações importantes. Logo na primeira semana, na volta do recesso, estamos com tranquilidade
para votação da primeira etapa da
reforma tributária, a que define
as novas regras para o Imposto
de Renda [IR]”, tuítou Lira.
Entre outros pontos, o parecer amplia a redução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), atualmente em 15%. Sabino propôs que, para empresas
com lucro de até R$ 20 mil por
mês, a alíquota seja reduzida de
15% para 5% em 2022 e para
2,5% em 2023. Já a taxação do
Imposto de Renda para empresas com lucro acima de R$ 20
mil cairia de 25% para 12,5%.
O governo havia proposto que a
alíquota geral do IRPJ fosse reduzida de 15% para 12,5% em
2022, e 10% a partir de 2023.
A isenção de Imposto de
Renda sobre o rendimento de
fundos de investimentos imobiliários (FII) foi mantida. A pro-

posta original da equipe econômica previa taxação de 15%. A
tributação sobre dividendos será
retirada em uma situação: quando o lucro é distribuído entre
subsidiárias de uma mesma holding. Nas demais situações, a
alíquota de 20%, proposta pelo
governo, foi mantida.
O relator também permitiu
que prejuízos com ativos financeiros compensem lucros em
outras modalidades de investimentos em operações de até três
meses. Com tal mecanismo, o
rendimento total seria reduzido,
fazendo o investidor pagar menos Imposto de Renda. Sabino
retirou a obrigatoriedade de que
construtoras e imobiliários apurem IR pelo lucro real, modalidade atualmente usada apenas
por grandes empresas.
Sabino manteve ainda a cobrança de 20% de IR sobre dividendos continuou no texto, assim como o fim da dedução dos
juros sobre capital próprio, forma de remunerar os acionistas
que hoje resulta em menos imposto para as empresas. O relator também manteve o limite
proposto de R$ 40 mil de renda
anual para a pessoa física declarar Imposto de Renda no modelo simplificado. Caso seja aprovada, a proposta afetará 6,8 milhões de contribuintes, que perderiam o benefício.
Correios
Segundo Lira, a Câmara vai
também analisar o projeto de privatização dos Correios, cujo texto
foi apresentado em fevereiro pelo
governo federal. Em abril, a Câmara aprovou a urgência na tramitação do Projeto de Lei (PL)
591/21 que trata da exploração
dos serviços postais pela inicia-

tiva privada. Aprovado no dia 20
de abril, aguarda deliberação sobre o mérito. O regime permite
acelerar a análise do texto.
De acordo com o ministro
das Comunicações, Fábio Faria,
caberá ao Congresso Nacional
definir o modelo de privatização
dos Correios, estatal 100% pública. Além de estabelecer que
o Sistema Nacional de Serviços
Postais (SNSP) poderá ser explorado em regime privado, o
texto prevê que a União mantenha para si uma parte dos serviços, chamada na proposta de
“serviço postal universal”, que
inclui encomendas simples, cartas e telegramas.
“Além da privatização dos
Correios, vamos analisar as reformas política e administrativa. Temos ainda que discutir a
reforma eleitoral. A Câmara dos
Deputados segue fazendo seu
papel, que é aprovar modernização legislativa, sempre em
discussão com a maioria dos líderes”, disse Lira.
A reforma do sistema eleitoral tramita por meio da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 135/19. O principal ponto do texto é o que torna o voto
impresso obrigatório. O texto
apresentado pelo relator, Filipe
Barros (PSL-PR), no final de
junho, determina que se adote
um tipo de urna eletrônica que
permita a impressão do registro
do voto. Essa espécie de cédula
em papel será então depositada
em recipiente indevassável, assegurada a conferência pelo
eleitor, mas sem qualquer contato manual.
O texto ainda precisa ser votado pela comissão especial que
analisa o tema. A previsão, segundo Lira, é que o relatório seja

votado pelo plenário a partir do
dia 4 de agosto.
Já a reforma administrativa
(PEC) 32/20) ainda precisa ser
analisada por uma comissão especial. Os trabalhos do colegiado tiveram início no dia 16 de
junho. A PEC, encaminhada ao
Congresso em setembro do ano
passado, mexe na Constituição
para alterar disposições sobre
servidores, empregados públicos
e também modifica a organização
administrativa do Estado.
O relator da proposta, Arthur
Maia (DEM-BA), propôs a realização de 12 audiências públicas sobre o tema. Os deputados
já aprovaram uma série de requerimentos com convites a autoridades para debater a proposta. Um dos convidados é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Maia tem prazo mínimo de
10 e máximo de 40 sessões da
Casa, contadas a partir da data de
instalação do colegiado.
Os deputados pretendem realizar ainda diversas audiências
públicas para debater o impacto
da reforma sobre os serviços
públicos federais, inclusive na
educação pública e também sobre os serviços públicos incumbidos do enfrentamento de situações de emergência e calamidades públicas, em particular a
pandemia de covid-19.
Também serão chamados representantes de diversas categorias, nas áreas de segurança pública, do Judiciário e da Educação e sindicalistas, além de servidores da Receita Federal. A
comissão também aprovou o
pedido de informações sobre a
reforma de órgãos do governo e
deve realizar ainda seminários
estaduais para debater o tema.
(Agência Brasil)

Medida provisória que cria Ministério
do Trabalho é publicada no DOU
Foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira,
(28) a medida provisória (MP)
que cria o Ministério do Trabalho e da Previdência. A MP prevê a transferência de competência e órgãos do Ministério da
Economia para o novo ministério. Prevê também a “possibilidade de transformação de cargos
em comissão e funções de confiança” para a nova pasta.
Em nota, a Secretaria-Geral

Imagem do anúncio do programa rotas rurais feita pelo
governador de São Paulo, feito em rede social
No mandato do governador Geraldo Alckmin foi criado o programa Melhor Caminho. Já na gestão João Dória foi ampliado e
mais aperfeiçoado o programa Rotas Rurais, que facilita a vida
de 340 mil propriedades rurais no estado de São Paulo. Existem
cerca de 2 milhões de pessoas da zona rural, sem endereço. Isso
significa que não dá para fazer coisas que o cidadão da cidade faz.
O Programa Rotas Rurais é uma iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, e foi apresentado oficialmente
durante a Agrishow 2019 – Feira Internacional de Tecnologia
Agrícola em Ação, na cidade de Ribeirão Preto. O Decreto 65.183, de setembro de 2020, reformulou os programas Melhor Caminho e Rotas Rurais. Agora é a implementação, ou seja
execução desta obra que é muito importante não somente para os
paulistas da zona rural, mas sim para o estado de São Paulo como
um todo.
- Por hoje é isto. Boa semana, forte abraço e até o próximo
encontro Brasiliana.

da Presidência da República explica que a MP 1.058 prevê regras de transição e informa que
caberá à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional dar apoio jurídico para a atualização de estruturas, enquanto feitas via decreto, bem como para a transição de servidores.
O novo ministério será composto pelas áreas de previdência,
política e de diretrizes que visam
geração de emprego e renda e de

apoio ao trabalhador, além das relativas a política e diretrizes para a
modernização das relações de trabalho e de fiscalização do trabalho.
“O novo ministério também
contempla os conselhos relacionados a Trabalho, Previdência e
Previdência Complementar”,
acrescenta, na nota, a secretaria
da Presidência. A criação do novo
ministério está sendo feita por
meio de alterações na Lei nº
13.844, de 18 de junho de 2019.

Após a publicação da MP, a
Secretaria-Geral divulgou uma
outra nota na qual explica que,
por meio da nova medida, foi atualizada a situação da Secretaria
Especial de Cultura, que havia
sido transferida, via decreto (nº
10.107/2019), do Ministério da
Cidadania para o Ministério do
Turismo. A mudança, portanto,
explica a pasta, também constará
do texto consolidado da Lei nº
13.844/2019. (Agência Brasil)

Faturamento da indústria de máquinas
e equipamentos aumenta 45%
O faturamento da indústria
brasileira de máquinas e equipamentos cresceu 45,4% em junho na
comparação com o mesmo mês do
ano passado, totalizando R$ 17,5
bilhões em 2021. Em relação ao
mês anterior, no entanto, houve estabilidade, com variação de -0,1%.
Os dados foram divulgados na quarta-feira, (28) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq).
Nos últimos 12 meses, as
vendas do setor totalizaram R$
198,7 bilhões, alta de 27,9%.
No primeiro semestre do ano, a

receita do setor cresceu 40,3%
na comparação com igual período de 2020. O faturamento de
janeiro a junho passou de R$
100,2 bilhões. Para este ano, a
Abimaq estima crescimento de
18% a 20% no setor.
Segundo a entidade, os resultados são explicados pela
manutenção do crescimento nos
setores ligados ao agronegócio
e pela recuperação das áreas ligadas ao consumo de bens duráveis e semiduráveis. O alto crescimento, acima de 45%, também
é justificado porque a base de

comparação em 2020 é baixa,
tendo em vista as medidas sanitárias exigidas para controle da
pandemia de covid-19.
“O crescimento agora está
muito grande, de 27,9% [semestral], mas estamos já prevendo
um crescimento até o final deste
ano que deve ficar entre 18% e
20%. Não é que vai desacelerar,
o setor vai continuar acelerado,
mas a base baixa vai sendo diluída com outras bases maiores do
ano anterior”, explicou o presidente da Abimaq, José Velloso.
Ele acrescenta que “os núme-

ros poderiam ser melhores, se
não fossem as exportações que
ainda estão ruins em relação à
média que tiveram no ano passado”. De uma forma geral, os
resultados são considerados animadores para a indústria de máquinas e equipamentos, mas ainda estão 23,8% abaixo da média
entre os anos de 2010 e 2013.
Em relação aos empregos,
foram criados 61 mil postos de
trabalho em junho, na comparação com o ano passado. O setor
emprega 357 mil pessoas diretamente. (Agência Brasil)

