Jornal O DIA SP
Basel Participações S.A.

CNPJ nº 09.462.140/0001-56 - NIRE 35.300.353.412 (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24 de Maio de 2021
1. Data, hora e local: No dia 24 de maio de 2021, às 12:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da
presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de administrador da
Companhia. 4. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho.
5. Ordem do dia: (i) aprovar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020; e (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020. 6. Deliberações tomadas em AGO pela unanimidade dos acionistas
presentes: 6.1. Considerar como sanada, na forma do §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, a falta
de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos a que se refere o mencionado artigo. 6.2.
Dispensar a presença de representantes dos auditores independentes da Co

CNPJ nº 09.462.140/0001-56 - NIRE 35.300.353.412 (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Março de 2021
1. Data, hora e local: No dia 19 de março de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 3. Convocação:
Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).
4. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social. 5. Ordem do
dia: (i) consignar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor apresentado por Rubens Mario Marques
de Freitas; (ii) eleger novo membro da Diretoria da Companhia; e (iii) consignar a composição da
Diretoria da Companhia. 6. Deliberações tomadas em AGE pela unanimidade dos acionistas
presentes: 6.1. Consignar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Vice-Presidente apresentado
por Rubens Mario Marques de Freitas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG nº MG-8.574.211 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 026.718.456-50, residente e
domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 4.055, 8º andar, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-133, conforme termo de
renúncia anexado à presente ata, e apresentar os agradecimentos ao Sr. Rubens pela dedicação e
colaboração prestadas à Companhia durante o período de sua gestão e outorgar, neste ato, a mais
ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação por todo e qualquer tipo de haver a que
faria jus em virtude do cargo de Diretor da Companhia, que ora ocupava, nada mais podendo a
Companhia reclamar ou exigir do Sr. Rubens, seja a que título for ou sob qualquer pretexto. 6.2. Em
virtude da renúncia de Rubens Mario Marques de Freitas ao cargo de Diretor Vice-Presidente, eleger
João Henrique Braga Junqueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade
RG nº M-8.526.881 - SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 041.249.236-94, residente e domiciliado
na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
4.055, 8º andar, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor sem
designação específica com mandato de 1 (um) ano ou até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar
as demonstrações financeiras encerradas no exercício social de 2021, o que ocorrer por último,
mediante termo de posse anexo, cópia do termo arquivado na sede social da Companhia. 6.3. Em
virtude das deliberações ora tomadas, consignar que a Diretoria da Companhia é composta pelos
seguintes membros, ambos com mandatos vigentes conforme respectivas eleições ou até a
assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 2021, o que ocorrer primeiro: Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira, ambos sem
designação específica. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata
que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de março de 2021.
Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas:
Itatiba, LLC - por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira; GPCP5 I - Fundo de
Investimento Participações Multiestratégia - por sua gestora GP Investimentos Ltda. representada
por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira. JUCESP nº 255.233/21-8 em 01/06/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Basel Participações S.A.
CNPJ nº 09.462.140/0001-56 - NIRE 35.300.353.412
(“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 27 de julho de 2020
1. Data, hora e local: No dia 27 de julho de 2020, às 14:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades
por Ações”), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças:
Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na
qualidade de administrador da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário:
Alexandre Manrubia Haddad Filho. 5. Ordem do dia: (i) aprovar as contas da administração relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre o resultado do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) extinguir o Conselho de Administração
da Companhia; e (iv) consignar os membros da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações tomadas
em AGOE pela unanimidade dos acionistas presentes: 6.1. Considerar como sanada, na forma
do §4º do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, a falta de publicação dos anúncios ou a
inobservância dos prazos a que se refere o mencionado artigo. 6.2. Dispensar a presença de
representantes dos auditores independentes da Companhia, nos termos do §2º do artigo 134 da Lei
das Sociedades por Ações, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos
documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem
do dia. 6.3. Aprovar o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, as Notas
Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, publicados em 16 de junho 2020 nos jornais O Dia SP, no caderno de
Atas, Balanços, Editais e Leilões, na página 7, e Diário Oficial do Estado de São Paulo, na página
11. 6.4. Em continuidade à deliberação tomada acima, consignar que, em razão da apuração de
prejuízo, no montante de R$ 21.840.442,30 (vinte e um milhões, oitocentos e quarenta mil,
quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, não há resultado a ser distribuído aos acionistas da Companhia. 6.5. Aprovar a
extinção do Conselho de Administração da Companhia com a consequente exclusão das Cláusulas
10 a 14 e 16 a 18, bem como a adaptação das demais cláusulas do Estatuto Social da Companhia.
6.6. Em virtude da deliberação tomada acima, consignar que a Diretoria da Companhia é composta
pelos seguintes membros, ambos com mandatos vigentes conforme respectivas eleições ou até a
assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 2021, o que ocorrer primeiro: Danilo Gamboa e Rubens Mario Marques de Freitas. 6.7. Aprovar
a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar nos termos junto à presente
ata (“Anexo I”). 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois
de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de julho de 2020. Mesa:
Danilo Gamboa - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas:
Itatiba, LLC: por Rubens Mario Marques de Freitas e João Henrique Braga Junqueira; GPCP5 I Fundo de Investimento Participações Multiestratégia: por sua gestora GP Investimentos Ltda.
representada por Rubens Mario Marques de Freitas e João Henrique Braga Junqueira. JUCESP nº
518.664/20-0 em 03/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Basel Participações S.A.

NIRE 35.300.185.412 - CNPJ/MF 04.431.039/0001-14
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, Hora e Local: No dia 31 de dezembro de 2021 às 11:00 hrs, reuniram-se na sede o direito de preferência e demais dispositivos dos Artigos 7º a 9º deste Estatuto Social. Na
da companhia (“Companhia”), localizada na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 14º an- hipótese prevista no item (ii) do caput deste Artigo, a Pessoa Vinculada deverá averbar no
dar, conjunto 141, Edifício Panambi, Brooklin, CEP 04575-060, São Paulo, Estado de São Pau- Contrato Social ou no Livro de Registro de Ações, conforme o caso, a existência desde dilo. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na reito real de preferência sobre as quotas ou ações da Pessoa Vinculada, em favor dos acioforma do disposto no § 4º, artigo 124, Lei 6.404/76, em função da presença de acionistas nistas da Companhia. Artigo 9º - Caso um acionista ou grupo de acionistas recebam oferrepresentando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de ta de terceiro para a compra de ações da Companhia (“Acionista Ofertado”), o Acionista
Presença dos Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ofertado deverá informar os demais acionistas e à Companhia por escrito sobre a oferta.
Ometto; Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a ree- Os demais acionistas terão a opção de vender em conjunto com o Acionista Ofertado as
leição da Diretoria da Companhia; (ii) a consolidação do texto do Estatuto Social. 5. Deli- ações de sua propriedade, nos mesmos termos e condições que foram oferecidos ao Acioberações: Foram aprovadas, por unanimidade dos acionistas, sem quaisquer restrições: (i) nista Ofertado (“Tag Along”). Nessa hipótese, deverão notiﬁcar o Acionista Ofertado relaOs acionistas resolvem reeleger os seguintes Diretores: a) João Guilherme Sabino Omet- tivamente ao exercício dessa opção de Tag Along, dentro do prazo de 30 (trinta) dias e o
to, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.426.053 SSP/ Acionista Ofertado apenas poderá alienar suas ações a terceiros juntamente com as ações
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 027.686.588-04, para o cargo de Diretor Presidente; b) Gio- daqueles acionistas que exercerem o Tag Along. Não havendo interesse por parte do terceivanna Mirone Ometto, brasileira naturalizada (nascida na Itália), casada, empresária, ro proponente na compra da totalidade das ações dos acionistas interessados, ser-lhe-ão
portadora da cédula de identidade RG nº 2.689.037 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº alienadas a quantidade de ações objeto da oferta, por todos os acionistas interessados, pro204.348.718-34, para o cargo de Diretora Vice-Presidente; c) Adriana Mirone Ometto, porcionalmente às suas participações no capital social. Artigo 10 - Qualquer negócio jubrasileira, divorciada, decoradora, portadora da cédula de identidade RG nº 25.791.945-4 rídico do qual resulte, de maneira direta ou indireta, a transferência de ações da CompaSSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 157.619.228-86, para o cargo de Diretora sem designa- nhia, se feito sem observância ao estabelecido nos Artigos 7º, 8º e 9º, será nulo de pleno
ção especíﬁca; d) José Carlos Mirone Ometto, brasileiro, casado, empresário, portador direito, não podendo ser objeto de registro nos livros sociais e não produzindo efeitos peda cédula de identidade RG nº 24.932.377-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 132.486.708- rante a Companhia, os acionistas e terceiros. Capítulo IV - Da Administração: Artigo
60, para o cargo de Diretor sem designação especíﬁca; e e) Daniela Ometto Ribeiro, 11 - A administração da Companhia competirá à Diretoria, de acordo com as disposições
brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 25.791.944-2 SSP/ deste Estatuto Social e da legislação em vigor, constituída de 2 a 6 (dois a seis) membros,
SP, inscrita no cadastro nacional de pessoas físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o a saber: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Secretário e os demais Diretonº 254.304.368-36, para o cargo de Diretora sem designação especíﬁca; todos residentes e res sem designação especíﬁca, acionistas ou não, eleitos e destituíveis em Assembleia Gedomiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Geraldo ral a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1º
Flausino Gomes nº 61, 14º andar, conjunto 141, Edifício Panambi, Brooklin, CEP 04575-060, - São atribuições da Diretoria, administrar a Companhia obedecendo ao Estatuto Social e
com mandato de 3 (três) anos, até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar às deliberações das Assembleias Gerais, podendo executar todas as medidas ordinárias de
as contas da Companhia relativas ao exercício social ﬁndo em 31 de março de 2025. Os di- administração e que não couberem a outro órgão, úteis ou necessárias à eﬁciente conduretores ora reeleitos tomarão posse dos cargos para os quais foram eleitos mediante a as- ção dos negócios da Companhia e para assegurar seu regular funcionamento. São poderes
sinatura dos respectivos termos de posse no livro das Atas das Reuniões da Diretoria, opor- dos Diretores: (a) elaborar os planos de desenvolvimento e deﬁnir os procedimentos a eles
tunidade na qual deverão declarar não estarem condenados a pena que vede, ainda que relativos; (b) abrir e encerrar sucursais, ﬁliais e escritórios, no território nacional; (c) admitemporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, pei- tir e demitir pessoal necessário, com ﬁxação das remunerações, proventos e condições; (d)
ta ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnan- constituir, em nome da Companhia, procuradores investidos de poderes especiais e dos
ceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a constantes das cláusulas ad judicia e ad negotia, cujos atos e poderes deverão constar esfé publica ou a propriedade. (ii) Os acionistas resolvem ainda consolidar o texto do Estatu- peciﬁcamente nos instrumentos de nomeação; (e) representar a Companhia em atos norto Social da Companhia, passando o Estatuto Social a vigorar com a redação consolidada mais de sua atividade social, bem como emitir, aceitar e endossar notas promissórias, letras
indicada no Anexo I à presente Ata. 6. Lavratura: Foi aprovada a lavratura da ata desta de câmbio e títulos de crédito em geral; e (f) emitir, endossar, sacar e descontar cheques e
Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, Lei 6.404/76. 7. En- movimentar contas bancárias. Parágrafo 2º - Cabe, privativamente, ao Diretor Presidencerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião pelo tempo neces- te: (a) representar a Companhia, judicial ou extrajudicialmente, ativa e passivamente; (b)
sário à lavratura desta ata, a qual, uma vez lida e aprovada, foi por todos os presentes as- supervisionar todas as atividades da Companhia, coordenar a atuação dos demais Diretosinada. A presente Ata é cópia ﬁel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de de- res e implementar a política empresarial; (c) adquirir, alienar e onerar bens que compõem
zembro de 2021. Mesa: João Guilherme Sabino Ometto - Presidente; Guilherme o imobilizado, assumir obrigações, exonerar terceiros de obrigações assumidas, prestar avais,
Fontes Ribeiro - Secretário. Acionistas presentes: San Giovanni Participações S/A. ﬁanças ou quaisquer outras garantias colaterais em obrigações da Companhia ou de terp. João Guilherme Sabino Ometto; Giovanna Mirone Ometto. JUCESP nº 2.609/22-8 em ceiros, e de contratar empréstimos que impliquem em vincular patrimônio social; (d) representar a Companhia em todos os instrumentos, públicos e particulares, pelos quais se pro06.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Ata de Assembléia Geral Extraordinária da Velvet Participações S.A. mete a aquisição, alienação ou oneração de bens móveis e imóveis; (e) autorizar as despe- NIRE 35.300.185.412 - CNPJ/MF 04.431.039/0001-14 - Realizada em 31 de de- sas acima de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigido pelo IGP-M, desde agosto de
zembro de 2021 “Estatuto Social da Velvet Participações S.A. Estatuto Social 2003; (f) indicar seu substituto em suas ausências ou impedimentos, sem prejuízo do disda Velvet Participações S/A. Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e posto no parágrafo 3º infra, letra “a”; e (g) constituir, em nome da Companhia, procuradoDuração: Artigo 1º - A Velvet Participações S/A é uma sociedade anônima que se res, outorgando-lhes poderes ad judicia e ad negotia, observado o parágrafo único do Arregerá pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A tigo 12°. Parágrafo 3º - Compete, isoladamente, ao Diretor Vice- Presidente: (a) substituir
Companhia tem sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Geraldo Flausino Go- o Diretor Presidente em suas ausências ou impedimentos; e (b) colaborar com o Diretor Premes, n° 61, 14° andar, conjunto 141, Edifício Panambi, Brooklin, CEP 04575-060 podendo, sidente nas suas funções, assegurando a implementação da política empresarial. Parágraabrir, alterar e extinguir ﬁliais, sucursais e escritórios em qualquer parte do território nacio- fo 4º - As competências do Diretor Secretário e dos Diretores sem designação especíﬁca
nal. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a participação em outras socieda- serão determinadas pelo Diretor Presidente, em Reunião de Diretoria ou na própria Assemdes, como sócia ou acionista, no Brasil ou no exterior, bem como em outros investimentos bleia Geral que o eleger. Parágrafo 5º - A posse no cargo de Diretor darse-á pela assinarelacionados; (ii) o desenvolvimento de atividades agropecuárias; (iii) a incorporação imo- tura de termo lavrado no Livro de Atas da Diretoria, no prazo de até 30 (trinta) dias da sua
biliária, incluindo mas não se limitando a desmembramento ou loteamento de terrenos; (iv) nomeação, na forma do artigo 149 da Lei n° 6.404/76. Parágrafo 6º - Nos casos de ima venda e compra de imóveis; (v) a locação de bens imóveis próprios; (vi) a participação em pedimento deﬁnitivo ou vacância de qualquer cargo da Diretoria, será convocada Assemempreendimentos em geral, na condição de participante ou investidor; e (vii) a prestação bleia Geral para eleger o substituto dentro de 30 (trinta) dias desse evento, para complede serviços de consultoria de gestão administrativa. Artigo 4º - A Companhia tem prazo tar o prazo de gestão do Diretor substituído, ou, alternativamente, para realocar as funções
de duração indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social: Artigo 5º - O capital social desse Diretor ao outro membro da Diretoria. Artigo 12 - A Companhia será representada
da Companhia é de R$ 70.500.000,63 (setenta milhões, quinhentos mil reais e sessenta e ativa e passivamente da seguinte forma, observadas a competência e as diretrizes traçadas
três centavos) integralmente subscrito e integralizado, dividido em 73.521.031 (setenta e pela Assembleia Geral: (a) isoladamente pelo Diretor Presidente; ou, (b) pelo Diretor Secretrês milhões, quinhentas e vinte e uma mil e trinta e uma) ações ordinárias nominativas, tário em conjunto com qualquer Diretor sem designação especíﬁca ou em conjunto com um
sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas delibe- procurador, desde que tenha poderes para praticar o ato em questão; ou, (c) por qualquer
rações das Assembleias Gerais. Parágrafo 2° - A ação é indivisível em relação à Compa- Diretor sem designação especíﬁca, sempre em conjunto com um procurador, desde que tenhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão nha poderes para praticar o ato em questão; ou, (d) isoladamente por procurador nomeaexercidos pelo representante do condomínio. Parágrafo 3º - As ações não serão represen- do com poderes suﬁcientes, na representação da Companhia na qualidade de sócia ou aciotadas por certiﬁcados, presumindo-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do nista em sociedades das quais participe. Parágrafo Único - As procurações outorgadas
acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas. Artigo 6º - Nos casos de reembolso em nome da Companhia deverão ser assinadas pelo Diretor Presidente, sendo nela especide ações previstos em lei, o valor de reembolso corresponderá ao valor corresponderá ao ﬁcados expressamente os poderes conferidos, com vedação de substabelecimento de povalor do patrimônio líquido das ações, de acordo com o último balanço aprovado pela As- deres, indicando o prazo de validade, limitado a, no máximo, um ano. O prazo previsto nessembleia Geral, segundo os critérios de avaliação do ativo e do passivo ﬁxados na Lei das te Artigo e a restrição ao substabelecimento de poderes não se aplicam às procurações ouSociedades por Ações e os princípios contábeis geralmente aceitos. Capítulo III - Do Di- torgadas a advogados para a representação da Companhia em processos judiciais e admireito de Preferência: Artigo 7º - Os acionistas terão o direito de preferência para aqui- nistrativos. Artigo 13 - A remuneração global da Diretoria será ﬁxada pela Assembleia Gesição das ações que forem objeto de alienação ou transmissão sob qualquer título, forma, ral. Artigo 14 - É vedado aos Diretores concederem ﬁanças ou avais da Companhia, em
causa ou modalidade, na proporção de suas respectivas participações no capital social da favor de terceiros, bem como contraírem por ela obrigações de qualquer natureza, responCompanhia. Este direito abrange também a preferência na subscrição de novas ações e dendo cada um deles pessoalmente e solidariamente com os demais autores do ato pela
quaisquer títulos que possam ser convertidos em ações ou dar direito à aquisição das mes- infringência deste Artigo. O ato que infrinja este Estatuto Social será legalmente nulo e inomas. Parágrafo 1º - O acionista que for alienar ou transmitir, a qualquer título, forma, cau- perante em relação à Companhia e aos seus acionistas. Capítulo V - Das Assembleias
sa ou modalidade, ações, títulos ou outros valores nelas conversíveis, deverá informar à Gerais: Artigo 15 - A Assembleia Geral será convocada na forma da lei reunir-se-á na
Companhia e os demais acionistas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimen- sede social, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término de cada exerto da oferta ou da assinatura de carta de intenções com eventual interessado, sobre as con- cício e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. Artigo 16 - As Asdições do negócio que propõe ou que lhe foi proposto seriamente. A notiﬁcação em ques- sembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência,
tão deverá conter todas as indicações relativas ao negócio ofertado, especialmente preço pelo Diretor Vice-Presidente ou por um dos Diretores, o qual escolherá o Secretário da Mesa.
e condições de pagamento. Os acionistas terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados do re- Artigo 17 – As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em
cebimento da notiﬁcação, para responder, indicando na respectiva resposta a concordân- lei ou em Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por votos
cia com as condições e termos do negócio, e também se desejam ﬁcar com as sobras de- da maioria dos presentes, não se computando, no cálculo, os votos em branco. Artigo 18
correntes do não exercício por qualquer dos outros acionistas. A ausência de manifestação - Compete às Assembleias Gerais, aprovar, além das matérias previstas em lei, a alienação
dentro do prazo será entendida como renúncia. Parágrafo 2º - O direito de preferência ou cessão a qualquer título de quotas ou ações que a Companhia possua em outras sociedeverá ser exercido sobre a totalidade das ações ou títulos ofertados. O acionista ofertan- dades. Neste caso, o quórum de deliberação será de 2/3 (dois terços) do capital social. Cate ﬁcará liberado para alienar ou transmitir a totalidade das ações ou títulos ofertados ao pítulo VI - Do Conselho Fiscal: Artigo 19 - A Companhia terá um Conselho Fiscal não
terceiro, nos exatos termos e condições propostos aos demais acionistas se estes coletiva permanente, o qual será instalado pela Assembleia Geral a pedido dos Acionistas, na forou isoladamente não tiverem exercido a preempção sobre a totalidade das ações ou títu- ma da lei. Parágrafo 1º - A Assembleia Geral elegerá 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
los oferecidos, extinguindo-se o direito de preferência dos demais sócios. Parágrafo 3º - suplentes, Acionistas ou não, para compor o Conselho Fiscal, o qual terá as atribuições deSe o negócio não se realizar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do envio da ﬁnidas em lei. Parágrafo 2º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será ﬁxanotiﬁcação pelo acionista ofertante, ou no prazo de validade de eventual opção ou propos- da pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo VII - Do Exercício Social, Demonsta, se este for menor, reativa-se plenamente para todos os efeitos o direito de preferência, trações Contábeis, Lucros, Reservas e Dividendos: Artigo 20 - O exercício social
repetindo-se o rito acima previsto se houver nova iniciativa de alienação ou transmissão. terá a duração de 1 (um) ano, iniciando-se em 1º de abril e encerrando-se em 31 de março
Parágrafo 4º - Recebida a notiﬁcação, se a alienação ou transferência for objeto de per- de cada ano. Parágrafo Único - A Diretoria ﬁca autorizada a determinar o levantamento
muta não fungível ou determinável, as ações serão avaliadas, para ﬁns do exercício do di- de balanços em períodos inferiores a 1 (um) ano, inclusive mensalmente. Artigo 21- Ao
reito de preferência, pelo mesmo valor do bem objeto da permuta. A Companhia deverá ﬁnal de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações contábeis determinadas
notiﬁcar todos os acionistas para que, de comum acordo, indiquem uma empresa de audi- pelas disposições legais vigentes. Parágrafo Único - Poderão ser levantados balanços
toria contábil ou de avaliação, com reputação internacional, para apurar o justo valor eco- abrangendo períodos contínuos do exercício social em curso e distribuídos dividendos innômico das ações. Não havendo consenso entre os acionistas, a administração da Compa- termediários, a critério dos Acionistas. Artigo 22 - Do lucro assim apurado deduzir-se-ão:
nhia deverá elaborar uma listagem com as 5 maiores empresas de auditoria atuando no (a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, a qual não excederá a 20%
Brasil (excluídas aquelas que prestem serviços a qualquer dos acionistas ou à Companhia, (vinte por cento) do capital social; e (b) a percentagem que a Assembleia Geral aprovar para
se o alienante participar do contrato), e deverá promover um sorteio para a escolha da au- ser distribuída como dividendos aos Acionistas, observando o mínimo de 25% (vinte e cinditora (doravante “Auditora”). Parágrafo 5º - Aquele que exercer a preferência deve efe- co por cento) como dividendos obrigatórios. Artigo 23 - O saldo dos lucros terá a aplicatuar os pagamentos previstos na oferta inicial nos mesmos prazos e condições da oferta ção que for determinada pela Assembleia Geral, mediante indicação da Diretoria. Artigo
inicial. Artigo 8º - As disposições do Artigo 7° não são aplicáveis aos seguintes negócios 24 - A Diretoria poderá determinar a distribuição de dividendos intermediários, a conta de
jurídicos: (i) constituição de usufruto que tenha por objeto unicamente o direito ao recebi- lucros acumulados ou reservas de lucros existentes nos últimos balanços anuais ou semesmento de dividendos, em dinheiro ou in natura, mantendo o nu-proprietário para si os di- trais, ou ainda, com base em balanços intercalares levantados nos termos do artigo 204,
reitos de voto e ﬁscalização; (ii) cessão de qualquer acionista para qualquer pessoa jurídi- parágrafos 1º e 2º, da Lei n° 6.404/76. Capítulo VIII - Da Liquidação da Companhia:
ca diretamente controlada pelo acionista em questão (doravante a “Pessoa Vinculada”) ou Artigo 25 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei. O modo de liainda (iii) sucessão e transmissão causa mortis. Para os efeitos deste Artigo 8º o termo “con- quidação será estabelecido em Assembleia Geral dos Acionistas, a qual designará o liquitrole” é utilizado conforme deﬁnido pelo artigo 243, parágrafo 2º da Lei n° 6.404/76. Pa- dante e o Conselho Fiscal, sendo que este funcionará somente na ocorrência de pedido dos
rágrafo Único - Caso qualquer acionista pretenda alienar o controle da Pessoa Vincula- Acionistas. Capítulo IX - Das Disposições Finais: Artigo 26 - Os casos omissos nesda especiﬁcada no item (ii) acima, de forma a possibilitar, na ocasião da alienação ou pos- te Estatuto Social serão regulados pelas leis em vigor”. Mesa: João Guilherme Sabino
teriormente, a cessão direta ou indireta das ações da Companhia, deverão ser respeitados Ometto - Presidente; Guilherme Fontes Ribeiro - Secretário.

CNPJ: 09.462.140/0001-56 - NIRE 35.300.353.412
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Setembro de 2021
Data, hora e local de realização: Realizada em 30 de Setembro de 2021, às 10 horas, na sede da
Companhia à Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
Convocação e presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos
acionistas, representando 100% do capital votante da Companhia, conforme o disposto no artigo
124, § 4º da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente: Flávio Gomes Vianna; Secretário: Ivo Correia Pereira.
Deliberações aprovadas por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia apresentada nesta data que faz
parte da presente Ata como Anexo I, pelos Diretores sem designação específica Danilo Gamboa,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 19.753.258-5 SSP/SP,
inscrito no CPF sob o nº 267.513.588-73 e João Henrique Braga Junqueira, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M-8.526.881 SSP/MG, inscrito no CPF sob o
nº 041.249.236-94, ambos com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4055, 8º andar,
CEP 04538-133, e outorgar-lhes, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a mais ampla,
plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou exigir, em juízo ou fora
dele, a qualquer tempo e a qualquer título, com relação a todo o período em que os Srs. Danilo
Gamboa e João Henrique Braga Junqueira ocuparam cargos de diretores da Companhia. (ii) Em
virtude da renúncia da totalidade dos membros da Diretoria, eleger Flávio Gomes Vianna, brasileiro,
casado, economista, portador da carteira de identidade nº 08.158.389-0, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº 005.626.217-50, com escritório na Avenida Fernando de Mattos, nº 270,
sala 101, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.621-090 e Ivo Correia Pereira, brasileiro,
casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 09.531.566-9, expedida pela DIC/
RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.810.237-41, com escritório na Rua da Assembleia, número 10,
sala 3611, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-901, para os cargos de Diretores sem designação
específica com mandato de 3 (três) anos, conforme termos de posse e declarações de
desimpedimento assinadas pelos Diretores que fazem parte da presente ata como Anexo II. (iii)
Alterar a sede da Companhia para Rua da Assembleia, número 10, sala 3611, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20011-901, alterando, em razão disso, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia,
que passa a vigorar com a redação abaixo, conforme estatuto consolidado que faz parte da presente
ata como Anexo III: “Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, estado
do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, número 10, sala 3611, CEP: 20011-901, e pode, por
deliberação da Assembleia Geral, abrir, manter e fechar filiais, escritórios, depósitos ou agências de
representações, em qualquer parte do território nacional no exterior.” Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
Sao Paulo, 30 de setembro de 2021. Mesa: Flávio Gomes Vianna - Presidente; Ivo Correia Pereira Secretário. Acionistas: Ebenezer Administração e Consultoria S/C Ltda.; Banyana Investimentos
Ltda. JUCESP nº 510.432/21-9 em 22/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Basel Participações S.A.
CNPJ nº 09.462.140/0001-56 - NIRE 35.300.353.412 - (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Maio de 2021
1. Data, hora e local: No dia 21 de maio de 2021, às 9:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 3. Convocação:
Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia,
nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 4. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social. 5. Ordem do dia: Aprovar o aumento do capital social
da Companhia. 6. Deliberações tomadas em AGE pela unanimidade dos acionistas presentes:
6.1. Aprovar o aporte, por subscrição privada, no montante de R$534.969,00 (quinhentos e trinta e
quatro mil e novecentos e sessenta e nove reais), com emissão de 534.969 (quinhentas e trinta e
quatro mil e novecentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170
da Lei nº 6.404/76, sendo que o valor de R$0,10 (dez centavos) por ação será destinado à conta de
capital social da Companhia e o valor de R$0,90 (noventa centavos) por ação será destinado à conta
de reserva de capital. 6.2. Em razão da deliberação acima, os sócios aprovam: (i) A destinação do
valor de R$481.472,10 (quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dez
centavos) para a conta de reserva de capital da Companhia; e (ii) O aumento do capital social da
Companhia, no valor de R$53.496,90 (cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e
noventa centavos), passando o capital de R$165.172.283,55 (cento e sessenta e cinco milhões,
cento e setenta e dois mil e duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) para
R$165.225.780,45 (cento e sessenta e cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e
oitenta reais e quarenta e cinco centavos), representado por 166.919.588 (cento e sessenta e seis
milhões, novecentas e dezenove mil e quinhentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal. As ações, ora emitidas, participarão em igualdade de condições com as
atualmente existentes quanto aos benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de
capital que vierem a ser aprovadas por esta Companhia. As ações emitidas serão totalmente
subscritas e integralizados em moeda corrente em até 36 (trinta e seis) meses pelo acionista
nominado e qualificado no Boletim de Subscrição que, autenticado pela Mesa, ficará arquivado na
sede da Companhia (“Anexo I”), sendo que os demais acionistas renunciam expressamente ao
direito de preferência em tal subscrição. 6.3. Em consequência das deliberações acima, determinar
que a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a redação
constante abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$165.225.780,45 (cento e sessenta e cinco
milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos),
representado por 166.919.588 (cento e sessenta e seis milhões, novecentas e dezenove mil e
quinhentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.4. Ato contínuo, os
sócios aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte desta ata
na forma do Anexo II, o qual, autenticado pela mesa, ficará arquivado na sede da Companhia.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 21 de maio de 2021. Mesa: Danilo
Gamboa - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas: Itatiba, LLC
- por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira; GPCP5I - Fundo de Investimento
Participações Multiestratégia - por sua gestora GP Investimentos Ltda. representada por Danilo
Gamboa e João Henrique Braga Junqueira. JUCESP nº 264.414/21-4 em 03/06/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SF 344 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

(EM CONSTITUIÇÃO)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR AÇÕES
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27/05/2021, às 10 horas, na sede social da SF 344 WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^ŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo/SP, Rua Cardeal Arcoverde, N. 2.365, conjuntos 11 e 13, Bairro
Pinheiros, CEP 05407-003. Ϯ͘ŽŶǀŽĐĂĕĆŽĞWƌĞƐĞŶĕĂ: Presentes os fundadores e subscritores representando a
totalidade do capital inicial da Companhia, a saber:;ĂͿ>ƵŝƐ'ƵŝůŚĞƌŵĞĚĞ^ŽƵǌĂ^ŝůǀĂ, brasileiro, casado, regime
de comunhão parcial de bens, advogado, RG nº 30267600-4 SSP/SP e CPF/MF nº 355.147.028-63, residente e
domiciliado à Rua Fabia, nº 800, apto 51B, Vila Romana, São Paulo/SP CEP: 05051-030; e;ďͿ>ĂǁƌĞŶĐĞ^ĂŶƟŶŝ
ĐŚĞŶŝƋƵĞ, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, advogado, RG nº 437276703 SSP/SP e CPF/
MF nº 360.198.918-28, residente e domiciliado à Rua Candido Lacerda, nº 312, Apto. 52, Bairro Vila Regente
Feijó, São Paulo/SP CEP: 03336-010; ϯ͘DĞƐĂ: ƉſƐĞůĞŝƚŽƐƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐĂĐŝŵĂƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ͕ŽƐ
trabalhos foram presididos pelo Sr. >ƵŝƐ 'ƵŝůŚĞƌŵĞ ĚĞ ^ŽƵǌĂ ^ŝůǀĂ e secretariados pelo Sr. >ĂǁƌĞŶĐĞ ^ĂŶƟŶŝ
ĐŚĞŶŝƋƵĞ. ϰ͘KƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ;ŝͿĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĂĕƁĞƐƐŽďĂĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽ
de SF 344 WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^ŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐÝ͘.; ;ŝŝͿĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖;ŝŝŝͿĂ
ĞůĞŝĕĆŽĚŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖;ŝǀͿĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ǀͿĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐũŽƌŶĂŝƐ
ĚĞŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌĆŽĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚŽƐĂƚŽƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ ϱ͘ĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ: Após a
ĚŝƐĐƵƐƐĆŽĚĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐ͕ŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐ͕ƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĚĞǀŽƚŽƐĞƐĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ͕ĚĞůŝďĞƌĂƌĂŵŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗ϱ͘ϭ͘ƉƌŽǀĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐŽďĂĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽĚĞSF 344 PĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
^ŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ S.A., bem como o projeto de estatuto social apresentado aos presentes, o qual foi anexado à presente ata na forma do Anexo I͘ϱ͘Ϯ͘ƉƌŽǀĂƌ͕ƐĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌƌĞƐƐĂůǀĂƐ͕ĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞϰϬϬĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐĞƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ĞŵŝƟĚĂƐƉŽƌZΨϭ͕ϬϬĐĂĚĂƵŵĂ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽƵŵǀĂůŽƌĚĞZΨϰϬϬ͕ϬϬĞĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ
ƉĂƌĐŝĂůĚĞϭϬйĚŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞƐƐĂƐĂĕƁĞƐƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐ͘ϱ͘ϯ͘ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƐĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕
ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐĞƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽƐƵďƐĐƌŝƚĂƐƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐ͗;ĂͿŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂ>ƵŝƐ'ƵŝůŚĞƌŵĞĚĞ^ŽƵǌĂ^ŝůǀĂƐƵďƐĐƌĞǀĞƵϮϬϬĂĕƁĞƐ
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉĞůŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϮϬϬ͕ϬϬ͕ĂƐĞƌŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂĚŽŽůĞƟŵĚĞ
^ƵďƐĐƌŝĕĆŽĂƐƐŝŶĂĚŽŶĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͕ƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂĞƐƚĂĂƚĂŶĂĨŽƌŵĂĚŽ Anexo II; e (b) o acionista Lawrence
^ĂŶƟŶŝĐŚĞŶŝƋƵĞƐƵďƐĐƌĞǀĞƵϮϬϬĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉĞůŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϮϬϬ͕ϬϬ͕ĂƐĞƌ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂĚŽŽůĞƟŵĚĞ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽĂƐƐŝŶĂĚŽŶĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͕ƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂĞƐƚĂĂƚĂŶĂĨŽƌŵĂĚŽ
Anexo III͖ϱ͘ϰ͘KĂƉŝƚĂůƐĞƌĄŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽĞŵŵŽĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽWĂşƐĞŵĂƚĠϭϮŵĞƐĞƐ͕ĂĐŽŶƚĂƌĚĂĚĂƚĂĚĞĞǆƉĞĚŝĕĆŽĚĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞ&ƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ:ƵƌşĚŝĐŽ͘ϱ͘ϱ͘ƚĞŶĚŝĚŽƐŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐĞǆŝŐŝĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϴϬĚĂ>ĞŝŶ͘Ǒϲ͘ϰϬϰ͕ĚĞϭϱĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϳϲ;͞>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ”), o Sr. Presidente
ĚĞĐůĂƌŽƵ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ. 5.6. Em seguida, nos termos do estatuto social, os acionistas fundadores
ĞůĞŐĞƌĂŵ͕ƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞ͕ƉĂƌĂƵŵŵĂŶĚĂƚŽƵŶŝĮĐĂĚŽĚĞϭ;ƵŵͿĂŶŽ͕ŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐƐĞŵĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂ͗;ŝͿŽ^ƌ͘>ƵŝƐ'ƵŝůŚĞƌŵĞĚĞ^ŽƵǌĂ^ŝůǀĂ, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, advogado, RG nº 30.267.600-4 SSP/SP e CPF/MF nº 355.147.028-63, residente e domiciliado à Rua Fabia, nº. 800, apto
51B, Vila Romana, São Paulo/SP CEP: 05051-030; (ii) e Sr. >ĂǁƌĞŶĐĞ^ĂŶƟŶŝĐŚĞŶŝƋƵĞ, brasileiro, casado, regime
de comunhão parcial de bens, advogado, RG nº 43.727.670-3 SSP/SP e CPF/MF nº 360.198.918-28, residente e
domiciliado à Rua Candido Lacerda, nº. 312, apto 52, Bairro Vila Regente Feijó, São Paulo/SP CEP: 03336-010;
5.6.1. Os diretores aceitam os cargos para os quais foram eleitos e declaram expressamente, sob as penas da lei,
ƋƵĞŶĆŽĞƐƚĆŽŝŵƉĞĚŝĚŽƐ͕ƉŽƌůĞŝĞƐƉĞĐŝĂů͕ĚĞĞǆĞƌĐĞƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞŶĞŵĐŽŶĚĞŶĂĚŽƐŽƵƐŽď
ĞĨĞŝƚŽƐĚĞĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽ͕ĂƉĞŶĂƋƵĞǀĞĚĞ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŽƵƉŽƌĐƌŝŵĞ
ĨĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕ĚĞƉƌĞǀĂƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉĞŝƚĂŽƵƐƵďŽƌŶŽ͕ĐŽŶĐƵƐƐĆŽ͕ƉĞĐƵůĂƚŽ͕ŽƵĐŽŶƚƌĂĂĞĐŽŶŽŵŝĂƉŽƉƵůĂƌ͕ĐŽŶƚƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶƚƌĂĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞĚĞĨĞƐĂĚĂĐŽŶĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŶƚƌĂĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĂĨĠƉƷďůŝĐĂŽƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐŽƌĂĞůĞŝƚŽƐƚŽŵĂŵƉŽƐƐĞĞŵƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐĂƌŐŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƉŽƐƐĞŶŽ>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚĂƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͘ϱ͘ϳ͘ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂů
ĚŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ƐĞƌĄĮǆĂĚĂŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞůĞŶŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůƋƵĞŽƌĂƉĂƐƐĂĂƌĞŐĞƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ϱ͘ϴ͘ƉƌŽǀĂƌŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽ
WĂƵůŽŽƵŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚĂhŶŝĆŽĞƵŵŽƵƚƌŽĚĞŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽƉĂƌĂƐĞƌĞŵŽƐũŽƌŶĂŝƐĚĞŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ
ƋƵĞƐĞƌĆŽƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĂƐƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉĞůĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͘
ϱ͘ϵ͘ƵƚŽƌŝǌĂƌŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐŽƌĂĞůĞŝƚŽƐĂƵůƟŵĂƌƚŽĚĂƐĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞƌĂŶƚĞŽƐſƌŐĆŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘ϭ͘ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que,
lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 27/05/2021. Mesa: >ƵŝƐ'ƵŝůŚĞƌŵĞĚĞ
^ŽƵǌĂ^ŝůǀĂͲPresidente͖>ĂǁƌĞŶĐĞ^ĂŶƟŶŝĐŚĞŶŝƋƵĞͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͘ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ^ƵďƐĐƌŝƚŽƌĞƐ͗>ƵŝƐ'ƵŝůŚĞƌŵĞĚĞ
^ŽƵǌĂ^ŝůǀĂ; >ĂǁƌĞŶĐĞ^ĂŶƟŶŝĐŚĞŶŝƋƵĞ͘Diretores Eleitos: >ƵŝƐ'ƵŝůŚĞƌŵĞĚĞ^ŽƵǌĂ^ŝůǀĂ; >ĂǁƌĞŶĐĞ^ĂŶƟŶŝ
ĐŚĞŶŝƋƵĞ͘ ĚǀŽŐĂĚŽ ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͗ >ƵŝƐ 'ƵŝůŚĞƌŵĞ ĚĞ ^ŽƵǌĂ ^ŝůǀĂ Ͳ OAB/SP n.º 316.225. :ƵĐĞƐƉ E/Z nº
ϯϱϯϬϬϱϲϵϵϵͲϳĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϬϭͬϬϲͬϮϬϮϭ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘ƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůͲĂƉşƚƵůŽ/
ͲĂĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽ͕^ĞĚĞ͕KďũĞƚŽĞƵƌĂĕĆŽ: ƌƟŐŽϭǑA SF 344 WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^ŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ S.A. (“Companhia”) é
ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĂĕƁĞƐƋƵĞƐĞƌĞŐĞƉŽƌĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĞƉĞůĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐƋƵĞůŚĞĨŽƌĞŵ
ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘ƌƟŐŽϮǑA Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, Rua Cardeal Arcoverde, N. 2.365,
ĐŽŶũƵŶƚŽƐϭϭĞϭϯ͕ĂŝƌƌŽWŝŶŚĞŝƌŽƐ͕WϬϱϰϬϳͲϬϬϯ͕ƉŽĚĞŶĚŽĂďƌŝƌĮůŝĂŝƐ͕ĂŐġŶĐŝĂƐŽƵĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐƉŽƌĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ
da Diretoria. ƌƟŐŽϯǑŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂŽƵƋƵŽƟƐƚĂ͘ƌƟŐŽϰǑŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞƌĄƉƌĂǌŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĚĞĚƵƌĂĕĆŽ͘ĂƉşƚƵůŽ//ͲŽĂƉŝƚĂů͗ƌƟŐŽϱǑKĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĠĚĞZΨϰϬϬ͕ϬϬ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌϰϬϬĂĕƁĞƐ͕ƐĞŶĚŽƚŽĚĂƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ĞƐĞŵ
valor nominal. ΑϭǑĂĚĂĂĕĆŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŵǀŽƚŽŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͘ ΑϮǑƐĂĕƁĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐĞƌĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĞŶƚƌĞŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŝ͕ŶŽƉƌĂǌŽƋƵĞĨŽƌĮǆĂĚŽƉĞůĂĂƐƐĞŵbleia que deliberar sobre o aumento de capital. ΑϯǑDĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂŵĂŝŽƌŝĂ
ĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄĂĚƋƵŝƌŝƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĞĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽŽƵƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ
ĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕ƐĞŵĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ƉĂƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂůŝĞŶĄͲůĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐŶŽƌŵĂƐůĞŐĂŝƐĞ
regulamentares em vigor.ĂƉşƚƵůŽ///ͲĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů: ƌƟŐŽϲǑƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƌĞƵŶŝƌͲƐĞͲĄ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽƐϰƉƌŝŵĞŝƌŽƐŵĞƐĞƐĂƉſƐŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞ͕ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞŽƐ
interesses sociais o exigirem. ΑϭǑƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƐĞƌĄƉƌĞƐŝĚŝĚĂƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂŽƵĚŝƌĞƚŽƌĞůĞŝƚŽŶŽĂƚŽ͕ƋƵĞ
ĐŽŶǀŝĚĂƌĄ͕ĚĞŶƚƌĞŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐŽƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ŽƐĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘ΑϮǑƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐKƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐĂƐĞǆĐĞĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵůĞŝĞƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽĚŝƐƉŽƐto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco.
ĂƉşƚƵůŽ/sͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ: ƌƟŐŽϳǑĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĄĞǆĞƌĐŝĚĂƉŽƌƵŵĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂĚĞϮĂϱŵĞŵďƌŽƐ͕ƚŽĚŽƐĐŽŵĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĚĞĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƵŶĆŽ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŶŽƉĂşƐ͕
ĞůĞŝƚŽƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ƉĞƌŵŝƟĚĂĂƌĞĞůĞŝĕĆŽ͘sĞŶĐŝĚŽŽŵĂŶĚĂƚŽ͕ŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐĐŽŶƟŶƵĂƌĆŽ
ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐ͕ĂƚĠĂƉŽƐƐĞĚĞƐĞƵƐƐƵĐĞƐƐŽƌĞƐ͘ΑϭǑKƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐĮĐĂŵĚŝƐƉĞŶƐĂĚŽƐĚĞƉƌĞƐƚĂƌĐĂƵĕĆŽ
ĞƐƵĂƐƌĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐƐĞƌĆŽĮǆĂĚĂƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞŽƐĞůĞŐĞƌ͕ƐĂůǀŽƐĞĚĞĐŝĚŝĚŽĚĞĨŽƌŵĂĚŝǀĞƌƐĂƉĞůŽƐ
acionistas representando a maioria absoluta dos votos. ΑϮǑŝŶǀĞƐƟĚƵƌĂŶŽƐĐĂƌŐŽƐĨĂƌͲƐĞͲĄƉŽƌƚĞƌŵŽůĂǀƌĂĚŽ
no livro próprio. ƌƟŐŽϴǑEŽĐĂƐŽĚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽŽĐĂƐŝŽŶĂůĚĞƵŵĚŝƌĞƚŽƌ͕ƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐƐĞƌĆŽĞǆĞƌĐŝĚĂƐƉŽƌ
ƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽĚŝƌĞƚŽƌ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽƉĞůŽƐĚĞŵĂŝƐ͘EŽĐĂƐŽĚĞǀĂŐĂ͕ŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞǀĞƌĄƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŶŽĐĂƌŐŽĂƚĠĂ
ĞůĞŝĕĆŽĞƉŽƐƐĞĚŽƐƵďƐƟƚƵƚŽƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘ƌƟŐŽϵǑŝƌĞƚŽƌŝĂƚĞŵĂŵƉůŽƐƉŽĚĞƌĞƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ĞŐĞƐƚĆŽĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƉƌĂƟĐĂƌƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂŐĞƌĞŶĐŝĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĄͲůĂƉĞƌĂŶƚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ĞŵũƵşǌŽŽƵĨŽƌĂĚĞůĞ͕ĞƉĞƌĂŶƚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƉƷďůŝĐĂĞſƌŐĆŽƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ
ĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ĞƐƚĂĚƵĂŝƐŽƵŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͖ĞǆĞƌĐĞƌŽƐƉŽĚĞƌĞƐŶŽƌŵĂŝƐĚĞŐĞƌġŶĐŝĂ͕ĂƐƐŝŶĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͖ĞŵŝƟƌĞĞŶĚŽƐƐĂƌĐŚĞƋƵĞ͖Ăďƌŝƌ͕ŽƉĞƌĂƌĞŶĐĞƌƌĂƌĐŽŶƚĂƐďĂŶĐĄƌŝĂƐ͖ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ
ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĐŽŶĐĞĚĞŶĚŽŐĂƌĂŶƟĂƐ͕ĂĚƋƵŝƌŝƌ͕ǀĞŶĚĞƌ͕ŽŶĞƌĂƌŽƵĐĞĚĞƌ͕ŶŽƚŽĚŽŽƵĞŵƉĂƌƚĞ͕ďĞŶƐŵſǀĞŝƐŽƵ
imóveis. ƌƟŐŽϭϬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵũƵşǌŽŽƵĨŽƌĂĚĞůĞ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂƉƌĄƟĐĂĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐ
ƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽĂƌƟŐŽŶŽŶŽĐŽŵƉĞƚĞŵĂƋƵĂůƋƵĞƌϮĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĂŐŝŶĚŽĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ŽƵĂƵŵŽƵŵĂŝƐƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ͕
ŶĂĨŽƌŵĂŝŶĚŝĐĂĚĂŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŵĂŶĚĂƚŽ͘ŶŽŵĞĂĕĆŽĚĞƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ;ĞƐͿĚĂƌͲƐĞͲĄƉĞůĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞϮĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŵĂŶĚĂƚŽĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌĞŵŽƐƉŽĚĞƌĞƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐ
ĂŽƐ ŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐ Ğ ƐĞƌĞŵ ŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐ ĐŽŵ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ ŶĆŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϭϮ ŵĞƐĞƐ͕ ĞǆĐĞƚŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ
ƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐ ͞ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. ΑjŶŝĐŽ Dependerão de
ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĂǀĂŝƐ͕ĮĂŶĕĂƐĞŽƵƚƌĂƐŐĂƌĂŶƟĂƐ
em favor de terceiros. ƌƟŐŽϭϭŽŵƉĞƚĞăŝƌĞƚŽƌŝĂŐĞƌĞŶĐŝĂƌŽĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉƌĂƟĐĂŶĚŽƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĂŽƐĞƵƌĞŐƵůĂƌĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘ĂƉşƚƵůŽsͲŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů: ƌƟŐŽϭϮA ComƉĂŶŚŝĂƚĞƌĄƵŵŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƋƵĞ͕ƋƵĂŶĚŽŝŶƐƚĂůĂĚŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŵƉŽƐƚŽ
ĚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϯĞ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕ϱŵĞŵďƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐĞŝŐƵĂůŶƷŵĞƌŽĚĞƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƵŶĆŽ͘ΑjŶŝĐŽ Os
ŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůƐĞƌĆŽĞůĞŝƚŽƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƉĂƌĂƵŵŵĂŶĚĂƚŽĚĞϭĂŶŽ͕ƉĞƌŵŝƟĚĂ
ĂƌĞĞůĞŝĕĆŽ͘ĂƉşƚƵůŽs/ͲŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ'ĞƌĂŝƐ: ƌƟŐŽϭϯKĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŵŽĂŶŽĐŝǀŝů͕
ĞŶĐĞƌƌĂŶĚŽͲƐĞĞŵϯϭͬϭϮĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͘YƵĂŶĚŽĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉƌĞƉĂƌĂƌĄƵŵ
ďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĂƐĚĞŵĂŝƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞǆŝŐŝĚĂƐƉĞůĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘ƌƟŐŽϭϰOs lucros
ĂƉƵƌĂĚŽƐĞŵĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƚĞƌĆŽŽĚĞƐƟŶŽƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůůŚĞƐĚĞƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞŽƵǀŝĚŽŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ƋƵĂŶĚŽĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞĚĞƉŽŝƐĚĞĨĞŝƚĂƐĂƐĚĞĚƵĕƁĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ƉĞůĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘ƌƟŐŽϭϱMediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a
ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄƉƌĞƉĂƌĂƌďĂůĂŶĕŽƐƉĞƌŝſĚŝĐŽƐĂƋƵĂůƋƵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ĂĮŵĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ ůƵĐƌŽƐ Ğŵ ƉĞƌşŽĚŽƐ ŵĞŶŽƌĞƐ͘ ƌƟŐŽ ϭϲ  ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĄ͕ ĐŽŵŽ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ Ğŵ ĐĂĚĂ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͕ŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŵşŶŝŵŽĚĞϭйƉƌĞǀŝƐƚŽĞĂũƵƐƚĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘ƌƟŐŽϭϳA
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞŶƚƌĂƌĄĞŵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŶŽƐĐĂƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŵůĞŝŽƵƉŽƌĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĐŽŵŽ
ƋƵſƌƵŵĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĂƋƵĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĂĨŽƌŵĂĚĞƐƵĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕
ĞůĞŐĞƌĄŽƐůŝƋƵŝĚĂŶƚĞƐĞĮǆĂƌĄĂƐƵĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘ƌƟŐŽϭϴYƵĂůƋƵĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƵĚĞůĞƐĐŽŶƚƌĂĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞƌĄƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌĂŶƚĞŽĨŽƌŽĚĂŽŵĂƌĐĂĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W͘ Mesa: >ƵŝƐ'ƵŝůŚĞƌŵĞĚĞ^ŽƵǌĂ^ŝůǀĂͲ
Presidente͖>ĂǁƌĞŶĐĞ^ĂŶƟŶŝĐŚĞŶŝƋƵĞͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͘>ƵŝƐ'ƵŝůŚĞƌŵĞĚĞ^ŽƵǌĂ^ŝůǀĂͲOAB/SP n.º 316.225.
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Beleza Participações S.A.

Beleza Participações S.A.

CNPJ nº 14.200.618/0001-00 - NIRE 35.300.396.642 (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizadas em 30 de Abril de 2021
1. Data, hora e local: No dia 30 de abril de 2021, às 12:15 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da
presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de administrador da
Companhia. 4. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho.
5. Ordem do Dia: (i) aprovar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020; e (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020. 6. Deliberações tomadas em AGO pela unanimidade dos acionistas
presentes: 6.1. Considerar como sanada, na forma do §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, a falta
de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos a que se refere o mencionado artigo.
6.2. Dispensar a presença de representantes dos auditores independentes da Companhia, nos
termos do §2º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, por não haver necessidade de esclarecimentos a
respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias
da ordem do dia. 6.3. Aprovar o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, as Notas
Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020. Os acionistas informam que as Demonstrações Financeiras não foram
publicadas, uma vez que a Companhia atende aos requisitos previstos no artigo 294 da Lei nº
6.404/76. 6.4. Em continuidade à deliberação tomada acima, consignar que, em razão da apuração
de prejuízo, no montante de R$ 119.873,24 (cento e dezenove mil, oitocentos e setenta e três reais
e vinte e quatro centavos), no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, não há
resultado a ser distribuído aos acionistas da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 30 de abril de 2021. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad
Filho - Secretário. Assinaturas: Curly, LLC - por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira;
GPCP5 I - Fundo de Investimento Participações Multiestratégia - por sua gestora GP
Investimentos Ltda. representada por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira. JUCESP
nº 334.414/21-0 em 13/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ nº 14.200.618/0001-00 - NIRE 35.300.396.642 - (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Julho de 2021
1. Data, hora e local: No dia 28 de julho de 2021, às 9:30 horas, na sede social da Companhia, situada
na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo. 2. Mesa:
Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 3. Convocação:
Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia,
nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 4. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social. 5. Ordem do dia: Aprovar o aumento do capital social
da Companhia. 6. Deliberações tomadas em AGE pela unanimidade dos acionistas presentes:
6.1. Aprovar o aporte, por subscrição privada, no montante de R$142.000,00 (cento e quarenta e dois
mil reais), com emissão de 142.000 (cento e quarenta e duas mil) ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, fixado de acordo com os
parâmetros do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, sendo que o valor de R$0,10 (dez centavos) por ação
será destinado à conta de capital social da Companhia e o valor de R$0,90 (noventa centavos) por
ação será destinado à conta de reserva de capital. 6.2. Em razão da deliberação acima, os sócios
aprovam: (i) A destinação do valor de R$127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais) para
a conta de reserva de capital da Companhia; e (ii) O aumento do capital social da Companhia, no
valor de R$14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), passando o capital de R$71.309.827,17 (setenta
e um milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e dezessete centavos) para
R$71.324.027,17 (setenta e um milhões, trezentos e vinte e quatro mil, vinte e sete reais e dezessete
centavos), representado por 71.944.784 (setenta e um milhões, novecentas e quarenta e quatro mil
e setecentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As ações, ora
emitidas, participarão em igualdade de condições com as atualmente existentes quanto aos benefícios,
inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovadas por esta
Companhia. As ações emitidas serão totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente, em
até 24 (vinte e quatro) meses, pelo acionista nominado e qualificado no Boletim de Subscrição que,
autenticado pela Mesa, ficará arquivado na sede da Companhia (“Anexo I”), sendo que os demais
acionistas renunciam expressamente ao direito de preferência em tal subscrição. 6.3. Em consequência
das deliberações acima, determinar que a redação do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia
passa a vigorar com a redação constante abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$71.324.027,17
(setenta e um milhões, trezentos vinte e quatro mil, vinte e sete reais e dezessete centavos),
representado por 71.944.784 (setenta e um milhões, novecentas e quarenta e quatro mil e setecentas
e oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.4. Ato contínuo, os sócios
aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte desta ata na
forma do Anexo II, o qual, autenticado pela mesa, ficará arquivado na sede da Companhia.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de julho de 2021. Mesa: Danilo Gamboa
- Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas: Curly, LLC - por Danilo
Gamboa e João Henrique Braga Junqueira; GPCP5 I - Fundo de Investimento Participações
Multiestratégia - por sua gestora GP Investimentos Ltda. representada por Danilo Gamboa e João
Henrique Braga Junqueira. JUCESP nº 378.652/21-7 em 06/08/2021. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.

Beleza Participações S.A.
CNPJ nº 14.200.618/0001-00 - NIRE 35.300.396.642 - (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Junho de 2021
1. Data, hora e local: No dia 18 de junho de 2021, às 9:30 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 3. Convocação:
Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia,
nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 4. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social. 5. Ordem do dia: Aprovar o aumento do capital social
da Companhia. 6. Deliberações tomadas em AGE pela unanimidade dos acionistas presentes:
6.1. Aprovar o aporte, por subscrição privada, no montante de R$547.732,00 (quinhentos e quarenta
e sete mil e setecentos e trinta e dois reais), com emissão de 547.732 (quinhentas e quarenta e sete
mil e setecentas e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$1,00 (um real) por ação, fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170 da Lei nº
6.404/76, sendo que o valor de R$0,10 (dez centavos) por ação será destinado à conta de capital
social da Companhia e o valor de R$0,90 (noventa centavos) por ação será destinado à conta de
reserva de capital. 6.2. Em razão da deliberação acima, os sócios aprovam: (i) A destinação do valor
de R$492.958,80 (quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta
centavos) para a conta de reserva de capital da Companhia; e (ii) O aumento do capital social da
Companhia, no valor de R$54.773,20 (cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e vinte
centavos), passando o capital de R$71.255.053,97 (setenta e um mil milhões, duzentos e cinquenta
e cinco mil, cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) para R$71.309.827,17 (setenta e um
milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), representado
por 71.802.784 (setenta e um milhões, oitocentas e duas mil, setecentas e oitenta e quatro) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As ações, ora emitidas, participarão em igualdade de
condições com as atualmente existentes quanto aos benefícios, inclusive dividendos e eventuais
remunerações de capital que vierem a ser aprovadas por esta Companhia. As ações emitidas serão
totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente, em até 36 (trinta e seis) meses, pelo
acionista nominado e qualificado no Boletim de Subscrição que, autenticado pela Mesa, ficará
arquivado na sede da Companhia (“Anexo I”), sendo que os demais acionistas renunciam
expressamente ao direito de preferência em tal subscrição. 6.3. Em consequência das deliberações
acima, determinar que a redação do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar
com a redação constante abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$71.309.827,17 (setenta e um
milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), representado
por 71.802.784 (setenta e um milhões, oitocentas e duas mil, setecentas e oitenta e quatro) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.4. Ato contínuo, os sócios aprovam a consolidação
do Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte desta ata na forma do Anexo II, o qual,
autenticado pela mesa, ficará arquivado na sede da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 18 de junho de 2021. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad
Filho - Secretário. Assinaturas: Curly, LLC por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira;
GPCP5 I - Fundo de Investimento Participações Multiestratégia por sua gestora GP Investimentos
Ltda. representada por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira. JUCESP nº 309.372/21-5
em 30/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Beleza Participações S.A.
CNPJ nº 14.200.618/0001-00 - NIRE 35.300.396.642 - (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Março de 2021
1. Data, hora e local: No dia 19 de março de 2021, às 14:30 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo..
2. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 3. Convocação:
Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia,
nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 4. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social. 5. Ordem do dia: (i) extinguir o Conselho de
Administração da Companhia; (ii) exclusão ou adaptação das Cláusulas do Estatuto Social,
considerando o cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia; (iii) consignar o
pedido de renúncia ao cargo de Diretor apresentado por Rubens Mario Marques de Freitas;
(iv) eleger novo membro da Diretoria da Companhia; e (v) consignar a composição da Diretoria da
Companhia. 6. Deliberações tomadas em AGE pela unanimidade dos acionistas presentes:
6.1. Aprovar a extinção do Conselho de Administração da Companhia com a consequente exclusão
das Cláusulas 10 a 14 e 16 a 18, bem como a adaptação das demais cláusulas do Estatuto Social
da Companhia. 6.2. Aprovar a exclusão das Cláusulas 26 e 30, bem como a adaptação da Cláusula
24, caput, que passará a vigorar com a redação abaixo: “Artigo 16 - Ao final de cada exercício social
serão elaboradas demonstrações financeiras exigidas pela Lei nº 6.404/76 e legislação
complementar.” 6.3. Consignar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Vice-Presidente apresentado
por Rubens Mario Marques de Freitas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG nº MG-8.574.211 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 026.718.456-50, residente e
domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 4.055, 8º andar, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-133, conforme termo de
renúncia anexado à presente ata, e apresentar os agradecimentos ao Sr. Rubens pela dedicação e
colaboração prestadas à Companhia durante o período de sua gestão e outorgar, neste ato, a mais
ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação por todo e qualquer tipo de haver a que
faria jus em virtude do cargo de Diretor da Companhia, que ora ocupava, nada mais podendo a
Companhia reclamar ou exigir do Sr. Rubens, seja a que título for ou sob qualquer pretexto. 6.4. Em
virtude da renúncia de Rubens Mario Marques de Freitas ao cargo de Diretor Vice-Presidente, eleger
João Henrique Braga Junqueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade
RG nº M-8.526.881 - SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 041.249.236-94, residente e domiciliado
na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 4.055, 8º andar, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor sem
designação específica com mandato de 2 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária que
aprovar as demonstrações financeiras encerradas no exercício social de 2022, o que ocorrer por
último, mediante termo de posse anexo, cópia do termo arquivado na sede social da Companhia.
6.5. Em virtude das deliberações ora tomadas, consignar que a Diretoria da Companhia é composta
pelos seguintes membros, ambos com mandatos vigentes conforme respectivas eleições ou até a
assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 2022, o que ocorrer primeiro: Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira, ambos sem
designação específica. 6.6. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará
a vigorar nos termos junto à presente ata. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada
a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de
março de 2021. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho Secretário. Assinaturas: Curly, LLC - por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira;
GPCP5 I - Fundo de Investimento Participações Multiestratégia - por sua gestora GP
Investimentos Ltda. representada por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira. JUCESP
nº 190.658/21-6 em 27/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Setiba Participações S.A.
CNPJ nº 08.638.269/0001-00 - NIRE 35.300.337.891 - (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Realizadas em 30 de Abril de 2021
1. Data, hora e local: No dia 30 de abril de 2021, às 10:15 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença
da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da Companhia representando
a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de administrador da Companhia. 4. Mesa:
Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 5. Ordem do dia:
(i) consignar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor apresentado por Rubens Mario Marques de
Freitas; (ii) consignar a composição da Diretoria da Companhia; (iii) aprovar as contas da administração
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iv) deliberar sobre o resultado
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (v) aprovar o aumento de capital social
da Companhia. 6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes: 6.1. Ratificar
e consignar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica apresentado por
Rubens Mario Marques de Freitas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade
RG nº MG-8.574.211 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 026.718.456-50, residente e domiciliado
na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.055,
8º andar, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-133, conforme termo de renúncia já protocolado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, e apresentar os agradecimentos ao Sr. Rubens
pela dedicação e colaboração prestadas à Companhia durante o período de sua gestão e outorgar,
neste ato, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação por todo e qualquer tipo
de haver a que faria jus em virtude do cargo de Diretor da Companhia, que ora ocupava, nada mais
podendo a Companhia reclamar ou exigir do Sr. Rubens, seja a que título for ou sob qualquer pretexto.
6.2. Em virtude das deliberações ora tomadas, consignar que a Diretoria da Companhia é composta
pelo seguinte membro, com mandato vigente conforme respectiva eleição ou até a assembleia geral
ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2022, o que
ocorrer primeiro: Danilo Gamboa - Diretor sem designação específica. 6.3. Aprovar o Relatório de
Administração, as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e Parecer dos Auditores
Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Os acionistas informam que as Demonstrações Financeiras não foram publicadas, uma vez que a
Companhia atende aos requisitos previstos no artigo 294 da Lei nº 6.404/76. 6.4. Em continuidade à
deliberação tomada acima, consignar que, em razão da apuração de prejuízo, no montante de
R$ 11.452,28 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, não há resultado a ser distribuído aos acionistas da
Companhia. 6.5. Aprovar o aumento do capital social, por subscrição privada, mediante a capitalização
de créditos decorrentes de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, no montante de R$10.000,00
(dez mil reais), com emissão de 10.000 (dez mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, fixado de acordo com os parâmetros do
artigo 170 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de R$792.496,10 (setecentos e noventa e
dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dez centavos), representado por 725.812 (setecentas
e vinte e cinco mil, oitocentas e doze) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, para
R$802.496,10 (oitocentos e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dez centavos), representado
por 735.812 (setecentas e trinta e cinco mil, oitocentas e doze) ações ordinárias, todas nominativas
e sem valor nominal. As ações, ora emitidas, participarão em igualdade de condições com as
atualmente existentes quanto aos benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital
que vierem a ser aprovadas por esta Companhia. As ações emitidas serão totalmente subscritas e
integralizadas, nesta data, em moeda corrente, pelo acionista nominado e qualificado no Boletim de
Subscrição que, autenticado pela Mesa, ficará arquivado na sede da Companhia (“Anexo I”), sendo
que os demais acionistas renunciam expressamente ao direito de preferência em tal subscrição.
6.6. Em consequência das deliberações acima, determinar que a redação do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia passa a vigorar com a redação constante abaixo: “Artigo 5º - O capital social
é de R$802.496,10, dividido em 735.812 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”
6.7. Ato contínuo, os sócios aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a
fazer parte desta ata na forma do Anexo II, o qual, autenticado pela mesa, ficará arquivado na sede
da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois
de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2021. Mesa: Danilo
Gamboa - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas:
GP Investimentos Ltda. por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira. Danilo Gamboa.
JUCESP nº 256.233/21-4 em 02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Sumanya Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ nº 10.995.279/0001-44 - NIRE 35.300.370.651 (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2021
1. Data, hora e local: No dia 30 de abril de 2021, às 12:30 horas, na sede social da Companhia, situada
na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da
presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de administrador da
Companhia. 4. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho.
5. Ordem do dia: (i) consignar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor apresentado por Rubens Mario
Marques de Freitas; (ii) aprovar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020; (iv) aprovar a transformação do tipo societário da Companhia de sociedade
anônima para sociedade limitada (”Sociedade”); (v) deliberar sobre a substituição da totalidade das
ações ordinárias da Sociedade por quotas; (vi) deliberar sobre a consequente alteração da denominação
social; (vii) deliberar sobre a eleição do Diretor da Sociedade; e (xiii) autorizar o Diretor da Companhia
a tomar todas as providências necessárias para implementação da transformação. 6. Deliberações
tomadas em AGOE pela unanimidade dos acionistas presentes: 6.1. Ratificar e consignar o pedido
de renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica apresentado por Rubens Mario Marques
de Freitas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG-8.574.211
SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 026.718.456-50, residente e domiciliado na cidade e estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.055, 8º andar, na cidade e
estado de São Paulo, CEP 04538-133, conforme termo de renúncia já protocolado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo - JUCESP, e apresentar os agradecimentos ao Sr. Rubens pela dedicação e
colaboração prestadas à Companhia durante o período de sua gestão e outorgar, neste ato, a mais
ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação por todo e qualquer tipo de haver a que faria
jus em virtude do cargo de Diretor da Companhia, que ora ocupava, nada mais podendo a Companhia
reclamar ou exigir do Sr. Rubens, seja a que título for ou sob qualquer pretexto. 6.2. Aprovar o Relatório
de Administração, as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e Parecer dos Auditores
Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Os acionistas
informam que as Demonstrações Financeiras não foram publicadas, uma vez que a Companhia atende
aos requisitos previstos no artigo 294 da Lei nº 6.404/76. 6.3. Em continuidade à deliberação tomada
acima, consignar que, em razão da apuração de prejuízo, no montante de R$ 8.327,89 (oito mil,
trezentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, não há resultado a ser distribuído aos acionistas da Companhia. 6.4. Aprovar
a transformação do tipo societário da Companhia de sociedade anônima para sociedade empresária
limitada, nos termos do Artigo 220 da Lei nº 6.404/76 (a “Lei das Sociedades por Ações”) e do Artigo
1.113 do Código Civil Brasileiro (o “Código Civil”). A Sociedade será regida, doravante, pelas disposições
do Código Civil aplicáveis às sociedades limitadas e, supletivamente, pelas disposições da Lei das
Sociedades por Ações. 6.4.1. A Sociedade permanecerá com o mesmo objeto social, sem solução de
continuidade dos negócios ora em curso e sem prejuízo dos seus direitos e obrigações, consoante com
o expresso no Artigo 222 da Lei das Sociedades por Ações. 6.4.2. Ato contínuo, os acionistas decidiram
aprovar a substituição das 8.693.268 (oito milhões, seiscentas e noventa e três mil e duzentas e
sessenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, representativas do capital
social de R$ 277.247,48 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e
oito centavos), por 8.693.268 (oito milhões, seiscentas e noventa e três mil e duzentas e sessenta e oito)
quotas, com valor nominal de R$ 0,03 (três centavos) cada uma, aproximadamente, totalizando um
capital social de R$ 277.247,48 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e
quarenta e oito centavos), distribuídas entre os sócios da seguinte forma: Sócios - Nº de Quotas Valor (R$) - %: GPCP4 - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - 255.740 - 8.156,08
- 2,94; Nadati, LLC - 8.437.528 - 269.090,40 - 97,06; Total - 8.693.268 - 277.246,48 - 100%.
6.4.3. Em decorrência da transformação do tipo societário, aprovar a alteração da denominação
social da Companhia de “Sumanya Empreendimentos e Participações S.A.” para “Sumanya
Empreendimentos e Participações Ltda.”. 6.4.4. Aprovar o Contrato Social constante do Instrumento
Particular de Constituição por Transformação da Sociedade, que será levado a registro juntamente com
esta Ata. 6.4.5. Eleger, como administrador da Sociedade, o Sr. Danilo Gamboa, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº
267.513.588-73, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.055, 8º andar, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-133,
designado Diretor, com mandato por prazo indeterminado. 6.4.6. O diretor, desde já, declara que não
estão incurso em qualquer crime previsto em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, e que
tampouco foi condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
nem por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
6.4.7. Autorizar o Diretor da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a
implementação da transformação e deliberações tomadas nos termos desta Ata. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2021. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; Alexandre
Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas: Nadati, LLC - por Danilo Gamboa e João Henrique
Braga Junqueira; GPCP4 - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - por sua
gestora GP Investimentos Ltda. representada por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira.
Visto do Advogado: Alexandre Manrubia Haddad Filho - OAB/SP nº 368.792. JUCESP/NIRE
Limitada 3523272898-3 e JUCESP nº 330.758/21-4 em 07/07/2021. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1013849-18.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara
Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. Faz
saber a Paulo Cesar de Souza, CPF. 097.250.388-94 e Conceição Chavasco de Souza, CPF. 334.092.758-86, que foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por Simone Santana de Oliveira e Lopes Pereira e Oliveira Advogados
Associados, objetivando o recebimento de R$ 10.248,14 (Fev/2020), referente ao aluguel e encargos do apartamento
residencial nº 61, localizado no 6º andar do Edifício Rouxinol ou bloco II, integrante do CONDOMÍNIO AVES RARAS,
situado à rua Pintassilgo, nº 185, esquina com Avenida Rouxinol, nº 273, em Indianópolis, 24º Subdistrito. Encontrando os
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, será
presumido aceito como verdadeiro os fatos alegados na petição inicial e será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 20 de dezembro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1125292-71.2020.8.26.0100. A MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. Faz saber a Atlas Proj
Tecnologia Ltda., CNPJ 26768698000183, Atlas Services ± Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria em
Degestão Empresarial Ltda., CNPJ 30608097000180 e Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda., CNPJ 31049719000140, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Alexandre Lopes Campagnani, objetivando a
Rescisão Contratual com devolução de valores retidos. 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, presumir-se-ão aceitos, pela parte
ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de dezembro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0001340-38.2021.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. Faz saber a
Mello Laboratório Médico de Análises Ltda, CNPJ46.810.099/0001-98, que foi distribuído incidente de desconsideração da
personalidade jurídica por parte de Rodrigo Graça de Almeida, a fim de que lhe seja estendida a responsabilidade patrimonial
pelo cumprimento da obrigação representada no título executivo extrajudicial não pago, que fundamenta a ação processada
sob o nº 0007474-18.2020.8.26.0003. 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 apresentada defesa, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2021.

JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, Segundo Oficial de Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo. FAZ SABER, a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob nº 493.721,
em 10/11/2021, o requerimento de 09 de novembro de 2021, feito pelo
credor fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/
MF. sob o nº 90.400.888/0001-42, objetivando a intimação pessoal dos
devedores fiduciantes, NILSON SILVA SOARES, CPF/MF. 898.755.918-15,
e VERA LÚCIA RODRIGUES PANIZZA, CPF/MF. 935.937.598-53, os quais
se encontram em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, e ante a previsão legal
contida no parágrafo 4º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97, FICAM
ELES INTIMADOS ACOMPARECER neste Serviço Registral, situado na Rua
Vitorino Carmilo, 576, Barra Funda, de segunda a sexta-feira, no horário
das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de seu representante
legal, devidamente identificado, a fim de efetuar o pagamento das
prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito
em 09/11/2021, o valor de R$-26.895,15, de acordo com a planilha diária
apresentada pelo credor, débito este decorrente da Cédula de Crédito
Bancário nº 073336230010247, datada de 30 de agosto de 2017, registrada
sob nº 8, em 25 de setembro de 2017, nas matriculas nºs 50.733 e 50.734,
e referentes ao APARTAMENTO Nº 24, no 1º andar ou 2º pavimento do
Bloco B, e a UMA VAGA na garagem localizada no 2º subsolo dos Blocos
A e B, do EDIFÍCIO AIMBERÊ, situado na Rua Aimberê nºs 1.755 e 1.769, no
19º Subdistrito – Perdizes, e ao total acima serão acrescidas as custas,
emolumentos e despesas com as tentativas de intimação pessoal dos
fiduciantes, como também as despesas com publicação do presente Edital.
Ficam os FIDUCIANTES ciente de que, no dia imediatamente posterior ao da
última publicação do presente Edital, serão considerados como INTIMADOS
e terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do primeiro dia útil
seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação, que se dará a partir da
terceira publicação deste Edital, sendo que, recaindo o termo final em
sábado, domingo ou feriado, será prorrogado até o primeiro dia útil
subsequente, para satisfazer os referidos pagamentos, em moeda corrente
nacional ou por meio de cheque administrativo em nome do credor fiduciário.
ALERTA:- Decorrido o prazo para purgação da mora, ao credor fiduciário
restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA, conforme previsto no parágrafo 7º do artigo 26 do mesmo
diploma legal . Para que surtam os efeitos legais da intimação sem que se
possa alegar ignorância, o presente EDITAL está sendo publicado por 3
(três) dias em um dos jornais de maior circulação local e afixado na forma
da lei. São Paulo, ** de dezembro de 2021. O OFICIAL.
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Caconde Participações S.A.
CNPJ nº 04.031.213/0001-31 - NIRE 35.300.180.593 - Companhia Aberta (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizadas em 30 de Abril de 2021
1. Data, hora e local: No dia 30 de abril de 2021, às 09:15 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença
da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da Companhia representando
a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de administrador da Companhia.
4. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 5. Ordem do
dia: (i) aprovar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020; e (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
6. Deliberações tomadas em AGO pela unanimidade dos acionistas presentes: 6.1. Considerar
como sanada, na forma do §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, a falta de publicação dos anúncios
ou a inobservância dos prazos a que se refere o mencionado artigo. 6.2. Dispensar a presença de
representantes dos auditores independentes da Companhia, nos termos do §2º do artigo 134 da Lei
nº 6.404/76, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados
pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia. 6.3. Aprovar o Relatório
de Administração, as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e Parecer dos Auditores
Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicados
em 07 de abril 2021 nos jornais O Dia SP, no caderno de Atas, Balanços, Editais e Leilões, na página
05, e Diário Oficial do Estado de São Paulo, na página 70. 6.4. Em continuidade à deliberação tomada
acima, consignar que, em razão da apuração de prejuízo, no montante de R$ 123.801,84 (cento e
vinte e três mil, oitocentos e um reais e oitenta e quatro centavos), no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, não há resultado a ser distribuído aos acionistas da Companhia.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2021. Mesa: Danilo Gamboa
- Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas: GP Holdings I, LLC - por
Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira; Danilo Gamboa. JUCESP nº 256.586/21-4 em
02/06//2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Caconde Participações S.A.
CNPJ/ME nº 04.031.213/0001-31 - NIRE 35.300.180.593 - Companhia Aberta - (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Agosto de 2020
1. Data, hora e local: No dia 31 de agosto de 2020, às 09:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da
presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa;
Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 5. Ordem do dia: (i) aprovar o aumento do capital
social da Companhia. 6. Deliberações tomadas em AGE pela unanimidade dos acionistas
presentes: 6.1. Aprovar o aporte, por subscrição privada, no montante de R$270.000,00 (duzentos
e setenta mil reais), com emissão de 270.000 (duzentas e setenta mil) ações, sendo 90.000 (noventa
mil) ações ordinárias e 180.000 (cento e oitenta mil) ações preferenciais Classe B, todas nominativas
e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, ﬁxado de acordo com os
parâmetros do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, sendo que o valor de R$0,10 (dez centavos) por ação
será destinado à conta de capital social da Companhia e o valor de R$0,90 (noventa centavos) por
ação será destinado à conta de reserva de capital. 6.2. Em razão da deliberação acima, os sócios
aprovam: (i) A destinação do valor de R$243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais) para a
conta de reserva de capital da Companhia; e (ii) O aumento do capital social da Companhia, no valor
de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), passando o capital de R$850.106,00 (oitocentos e cinquenta
mil e cento e seis reais) para R$877.106,00 (oitocentos e setenta e sete mil e cento e seis reais),
representado por 703.211 (setecentas e três mil e duzentas e onze) ações ordinárias e 1.406.542
(um milhão, quatrocentas e seis mil e quinhentas e quarenta e duas) ações preferenciais Classe B,
todas nominativas e sem valor nominal. As ações, ora emitidas, participarão em igualdade de
condições com as atualmente existentes quanto aos benefícios, inclusive dividendos e eventuais
remunerações de capital que vierem a ser aprovadas por esta Companhia. As ações emitidas serão
totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente, em até 36 (trinta e seis) meses, pelo
acionista nominado e qualiﬁcado no Boletim de Subscrição que, autenticado pela Mesa, ﬁcará
arquivado na sede da Companhia (“Anexo I”), sendo que os demais acionistas renunciam
expressamente ao direito de preferência em tal subscrição. 6.3. Em consequência das deliberações
acima, determinar que a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com
a redação constante abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$877.106,00 (oitocentos e setenta e
sete mil e cento e seis reais), dividido em 703.211 ações ordinárias e 1.406.542 ações preferenciais
Classe B, todas nominativas e sem valor nominal.” 6.4. Ato contínuo, os sócios aprovam a
consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte desta ata na forma do
Anexo II, o qual, autenticado pela mesa, ﬁcará arquivado na sede da Companhia. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada
por todos os presentes. São Paulo, 31 de agosto de 2020. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente;
Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas: GP Holdings I, LLC - por Rubens
Mario Marques de Freitas e João Henrique Braga Junqueira. Danilo Gamboa. JUCESP nº
269.885/21-3 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 5ª VARA
CÍVEL - Avenida Nações Unidas nº 22.939 - 10º andar - Torre Brigadeiro - CEP
04795-100
Fone:
5548-3199
R.
230
São
Paulo-SP
E-mail:
stoamaro5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1 0 4 4 9 4 6 - 1 5 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 0 0 2. O M M . Ju i z d e D i r e i t o d a 5 ª Va r a C í ve l d o Fo r o
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. EURICO LEONEL PEIXOTO
F I L H O, na for ma da Lei, etc. FA Z S A B E R ao E S P Ó L I O de ESTEVAN IGNÁCIO
S C H R E I B E R W E S OVA ( C P F 0 0 4 . 4 7 5 . 4 4 7 - 7 2 ) ,
n a p e s s o a d a i nv e n t a r i a n t e
SUZANNA SCHREIBER, que JOSÉ LUIZ ANTONIO DA SILVA e SILVANA RIBEIRO
S I LVA l h e s m ove m e a O U T RO S , a ç ã o d e A D J U D I C A Ç Ã O C O M P U L S Ó R I A PROCEDIMENTO COMUM, tendo por objeto o imóvel consistente do lote 07-A da
quadra 18 do Jardim Colonial, 32º Subdistrito - Capela do Socorro, Capital, com a
área de 160,00m² (contribuinte: 175.168.0014-6), alegando tê-lo havido de Emerson
Terencio Gomes de Oliveira e s/m Simoni Paiva de Oliveira, por instrumento par ticular de compromisso de compra e venda de 11/05/2012; e que apesar de quitado
o preço combinado não lograram obter a escritura definitiva. Encontrando-se o
Espólio de Estevan Ignácio Schreiber Wesova, em lugar incerto e não sabido,
foi defer ida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
RUA EUSEBIO DE PAULA MARCONDES, 1008, APTO 03 , 2º PAVIMENTO ,
BLOCO 01 OU EDIFICIO ALPHA , CONDOMINIO JARDIM D’ABRIL II ,
13º SUBDISTRITO , JARDIM D’ ABRIL , SAO PAULO - SP, CEP: 05398-020
1º leilão 17/01/2022 as 11:30 horas
2º leilão 07/02/2022 as 11:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
ANTONIO GIMENES, CPF 863.337.638-53
MARIA NAZARETH SIMPLICIO GIMENES, CPF 026.402.638-11
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA SP CEP: 13299-212
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B51052
12 - 13 - 14/01/2022
EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP
Data do leilão: 13/01/2022 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS
UNIDOS COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA,
SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido
a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 1197334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será
feita mediante pagamento à vista, podendo o arremat ante pagar, no ato,
como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de
perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA,
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal
ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o
imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável
pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED: 609 – Contrato: 102684165389-4 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA
GEST ORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA
PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): NELSON VESPA JUNIOR, BRASILEIRO, MÉDICO, RG.
16.719.751-SSP/SP, CPF: 112.903.288-46, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge,
se casado(a) estiver. Imóvel sito à: RUA ITAGYBA SANTIAGO, Nº 360,
APARTAMENT O Nº 151 DO TIPO B, LOCALIZADO NO 15º ANDAR DO
EDIFÍCIO MAISON LOUVRE, 30º SUBDISTRIT O IBIRAPUERA, SÃO PAULO/
SP. Contendo a área privativa real de 98,250 metros quadrados, a área de
garagem real de 41,220 metros quadrados, correspondente a duas vagas
indeterminadas, a área comum real de 44,791 metros quadrados (nela
incluiída a área correspondente a um depósito individual), perfazendo a
área total real de 184,261 metros quadrados, correspondendo a uma fração
ideal de terreno de 1,5694%, cabendo a essa unidade autônoma o direito a
guarda de 02 (dois) veículos de passeio na garagem coletiva, em igual
número de vagas indeterminadas operadas por manobrista. COM TODAS
AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E
GARAGEM SE HOUVER.
São Paulo, 21 de Dezembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
21, 30/12/2021 e 13/01/2022
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A Caixa Econômica Federal
anunciou na quarta-feira (12) o
lançamento de uma nova linha
de crédito voltada a pescadores
artesanais enquadrados no Pro-

grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf). O evento foi realizado no Palácio do Planalto, com
a participação do presidente

Jair Bolsonaro, do presidente
do banco, Pedro Guimarães,
além ministros e autoridades do
governo federal.
Serão duas modalidades de

financiamento. Na linha de custeio, será possível contratar até
R$ 250 mil e o recurso pode ser
utilizado para financiamento
das despesas relacionadas à

captura do pescado e conservação das embarcações e equipamentos.
Na linha de investimento, o
pescador pode financiar até R$

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Fortitudine Participações S.A.
CNPJ nº 24.912.535/0001-05 - NIRE nº 35.300.581.636
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Dezembro de 2021
1. Data, Horário e Local: Ao 10º dia do mês de dezembro de 2021, às 10 horas, reuniram-se à Avenida Paulista, nº 1.765, conjunto &RPSDQKLDWHPSRUREMHWRVRFLDODSDUWLFLSD©¥RHPRXWUDVVRFLHGDGHVRXIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVQDFLRQDLVRXHVWUDQJHLURVQD
142, Cerqueira César, CEP 01311-200. 2. Presença: Presentes os acionistas representam a totalidade do capital social, conforme qualidade de sócia, acionista ou cotista. Capítulo III - Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social da Companhia,
YHULߔFDVHGDVDVVLQDWXUDVFRQVWDQWHVGRژ/LYURGH5HJLVWURGH3UHVHQ©DGRV$FLRQLVWDVڙGD&RPSDQKLDDVDEHU (a) Raphael WRWDOPHQWHVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDO«GH5 XPPLOHWUH]HQWRVUHDLV GLYLGLGRHP
Fontes Tamietto Galhano, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° XPD PLO H WUH]HQWDV  D©·HV RUGLQ£ULDV QRPLQDWLYDV H VHP YDORU QRPLQDO Parágrafo Primeiro - $V D©·HV V¥R LQGLYLV¯YHLV HP
M-6951744, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n° 225.072.608-66, residente e domiciliado no município de São UHOD©¥R¢&RPSDQKLDParágrafo Segundo - &DGDD©¥RRUGLQ£ULDFRQIHUHDRVHXWLWXODUGLUHLWRDXPYRWRQDVGHOLEHUD©·HVGDV
3DXOR(VWDGRGH6¥R3DXORQD5XD3HL[RWR*RPLGHQrDSWR-DUGLP3DXOLVWD&(3 ژRaphael ڙH(b) Breno Assembleias Gerais da Companhia. Parágrafo Terceiro - $&RPSDQKLDSRGHU£DGTXLULUVXDVSUµSULDVD©·HVSDUDSHUPDQHFHUHP
Rosemberg Sartoretto, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 35.008.724, WHVRXUDULDSDUDSRVWHULRUDOLHQD©¥RRXFDQFHODPHQWRQRVWHUPRVGD/HLGDV6$Capítulo IV - Assembleia Geral - Artigo 6º - A
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 417 284 518-50, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São $VVHPEOHLD*HUDOUHXQLUVH£RUGLQDULDPHQWHDFDGDDQRQRVTXDWURSULPHLURVPHVHVVHJXLQWHVDRW«UPLQRGRH[HUF¯FLRVRFLDOH
3DXORQD5XD3HL[RWR*RPLGHQ|DSWR-DUGLP3DXOLVWD&(3 ژBreno ڙ3. Convocação: Dispensadas as H[WUDRUGLQDULDPHQWH VHPSUH TXH H[LJLUHP RV LQWHUHVVHV VRFLDLV REVHUYDGDV HP VXD FRQYRFD©¥R LQVWDOD©¥R GHOLEHUD©¥R H
IRUPDOLGDGHVGHFRQYRFD©¥RHPUD]¥RGDSUHVHQ©DGDWRWDOLGDGHGRVDFLRQLVWDVGD)RUWLWXGLQH3DUWLFLSD©·HV6$ ژCompanhia  ڙFRPSHW¬QFLDVDVSUHVFUL©·HVOHJDLVSHUWLQHQWHVEHPFRPRDVGLVSRVL©·HVGRSUHVHQWH(VWDWXWR6RFLDOArtigo 7º - A Assembleia
QRVWHUPRVGRi|GRDUWGD/HLQ|4. Mesa: Assumindo a Presidência da mesa, o Sr. Raphael convidou o Sr. Breno, *HUDOVHU£SUHVLGLGDSRUTXDOTXHUXPGRV'LUHWRUHVRXQDIDOWDGHVVHVSRUTXDOTXHUDFLRQLVWDHOHLWRSHODPDLRULDGRVSUHVHQWHVD
DFLPDTXDOLߔFDGRVSDUDVHFUHWDULDURVWUDEDOKRV 5. Ordem do dia:H[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUVREUHDVVHJXLQWHVPDW«ULDV (a) TXHPFDEHU£DHVFROKDGRVHFUHW£ULRParágrafo Primeiro - $FRQYRFD©¥RIDUVH£PHGLDQWHHGLWDLVGHFRQYRFD©¥RSXEOLFDGRVQD
FULD©¥RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RGD&RPSDQKLDHHOHL©¥RGHVHXVUHVSHFWLYRVPHPEURV(b)DOWHUD©·HVDR(VWDWXWR6RFLDOH LPSUHQVD FRQIRUPH R GLVSRVWR QR DUWLJR  GD /HL GDV 6$ &RQVLGHUDUVH£ UHJXODUPHQWH LQVWDODGD LQGHSHQGHQWHPHQWH GH
(c) DXWRUL]D©¥R ¢ DGPLQLVWUD©¥R GD &RPSDQKLD SDUD SUDWLFDU WRGRV RV DWRV QHFHVV£ULRV ¢ LPSOHPHQWD©¥R GDV GHOLEHUD©·HV GD FRQYRFD©¥RD$VVHPEOHLD¢TXDOFRPSDUHFHUDWRWDOLGDGHGRVDFLRQLVWDVParágrafo Segundo - As Assembleias Gerais poderão
ordem do dia. 6. Deliberações: após o exame e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por VHU UHDOL]DGDV SRU PHLR GH YLGHRFRQIHU¬QFLD RX TXDOTXHU RXWUR PHLR SHUPLWLGR SHOD OHJLVOD©¥R EUDVLOHLUD GHVGH TXH VHMD
XQDQLPLGDGHGHYRWRVHVHPTXDLVTXHUUHVWUL©·HVHRXUHVVDOYDVaprovaram6.1. $FULD©¥RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RGD GLVSRQLELOL]DGR QR HGLWDO GH FRQYRFD©¥R PHLRV H LQIRUPD©·HV TXH SHUPLWDP D SDUWLFLSD©¥R GRV DFLRQLVWDV 1HVWH VHQWLGR «
&RPSDQKLDRTXDOVHU£FRPSRVWRSRU WU¬V PHPEURVHIHWLYRVHDW« VHLV VXSOHQWHVVHQGRDW« GRLV VXSOHQWHVSDUDFDGD DVVHJXUDGRDRVDFLRQLVWDVRGLUHLWRGHYRWDUDGLVW¤QFLDQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVUHDOL]DGDVGHIRUPDVHPLSUHVHQFLDORXGLJLWDO
PHPEURHIHWLYRRVTXDLVVHU¥RWRGRVHOHLWRVHGHVWLWX¯YHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOSDUDXPPDQGDWRXQLߔFDGRGH GRLV DQRV PHGLDQWHHQYLRGHEROHWLPGHYRWRDGLVW¤QFLDHRXSDUWLFLSD©¥RUHPRWDYLDVLVWHPDHOHWU¶QLFRQRVWHUPRVGRDUWLJRi¼QLFR
VHQGR SHUPLWD D UHHOHL©¥R VHQGR TXH GHQWUH RV PHPEURV HIHWLYRV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD©¥R XP VHU£ R 3UHVLGHQWH GR GD/HLGDV6$Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral tem competência para decidir sobre assuntos de interesse da Companhia,
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RHRXWURVHU£R&RQVHOKHLURGRV'HEHQWXULVWDV6.2. $HOHL©¥RGDVVHJXLQWHVSHVVRDVSDUDRFXSDUHPRV ¢H[FH©¥RGRVTXHSRUGLVSRVL©¥ROHJDOIRUHPUHVHUYDGRV¢FRPSHW¬QFLDGRVµUJ¥RVGHDGPLQLVWUD©¥RParágrafo Quarto - As
FDUJRV GH PHPEURV HIHWLYRV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD©¥R GD &RPSDQKLD FRQIRUPH R FDVR (a) Raphael Fontes Tamietto PDW«ULDVGHOLEHUDGDVHP$VVHPEOHLD*HUDOVHU¥RDSURYDGDVFRPRYRWRIDYRU£YHOGHDFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHPDPDLRULDGR
Galhano, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº M-6951744, expedida pela capital social votante da Companhia, excetoVHDOHJLVOD©¥RVRFLHW£ULDH[LJLUTXµUXPPDLVTXDOLߔFDGRParágrafo Quinto - Compete
6630*LQVFULWRQR&3)VRERQ|FRPHQGHUH©RFRPHUFLDOQDFLGDGHGH6¥R3DXOR(VWDGRGH6¥R3DXORQD DR3UHVLGHQWHHDR6HFUHW£ULRGD$VVHPEOHLD*HUDO]HODUSHORFXPSULPHQWRGHVWH(VWDWXWR6RFLDOGHTXDLVTXHUDFRUGRVDUTXLYDGRV
$YHQLGD 3DXOLVWD Q|  FRQMXQWR  %HOD 9LVWD &(3  SDUD RFXSDU R FDUJR GH 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH QDVHGHGD&RPSDQKLDQHJDQGRF¶PSXWRDYRWRSURIHULGRFRPYLROD©¥RDR(VWDWXWR6RFLDORXDWDLVDFRUGRVArtigo 8º - Além de
$GPLQLVWUD©¥R(b) André ChavesEUDVLOHLURFDVDGRHPSUHV£ULRSRUWDGRUGDF«GXODGHLGHQWLGDGH5*Q|H[SHGLGD VXDDSURYD©¥RSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVDVVHJXLQWHVPDW«ULDV ژ0DW«ULDV4XDOLߔFDGDV ڙGHSHQGHU¥RGHDSURYD©¥R
SHOD66363LQVFULWRQR&3)VRERQ|FRPHQGHUH©RFRPHUFLDOQDFLGDGHGH6¥R3DXOR(VWDGRGH6¥R3DXORQD SU«YLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RHGD$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVGDl(PLVV¥R(i) TXDOTXHUUHRUJDQL]D©¥RVRFLHW£ULD
$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQ||DQGDU,WDLP%LEL&(3SDUDRFXSDURFDUJRGH&RQVHOKHLURGRV'HEHQWXULVWDV GD &RPSDQKLD (ii) FRQVWLWXL©¥R GH FDSLWDO DXWRUL]DGR (iii) HOHL©¥R RX GHVWLWXL©¥R D TXDOTXHU WHPSR GR &RQVHOKHLUR GRV
e (c) Alexandre Fontes Tamietto Galhano EUDVLOHLUR VROWHLUR PDLRU HQJHQKHLUR SRUWDGRU GD F«GXOD GH LGHQWLGDGH 5* Qr 'HEHQWXULVWDVHGRVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHV(iv) HPLVV¥RGHQRYDVD©·HVE¶QXVGHVXEVFUL©¥RRXTXDLVTXHUW¯WXORVFRQYHUV¯YHLVHP
0H[SHGLGDSHOD6630*LQVFULWRQR&3)VRERQrFRPHQGHUH©RFRPHUFLDOQDFLGDGHGH6¥R3DXOR D©·HVGD&RPSDQKLDH[FHWRVHUHIHULGDHPLVV¥RIRUUHDOL]DGDFRPDߔQDOLGDGHGHXWLOL]DURVSURYHQWRVGDLQWHJUDOL]D©¥RSDUD
(VWDGRGH6¥R3DXORQD$YHQLGD3DXOLVWDQ|FRQMXQWR%HOD9LVWD&(3SDUDRFXSDURFDUJRGHPHPEURGR OLTXLGDU LQWHJUDOPHQWH DV GHE¬QWXUHV GD &RPSDQKLD HP FLUFXOD©¥R (v) emissão de debêntures, independentemente do valor,
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUD©¥R $LQGD IRUDP HOHLWRV RV VHJXLQWHV VXSOHQWHV (a) como suplente do Presidente do Conselho de H[FHWRVHUHIHULGDHPLVV¥RIRUUHDOL]DGDFRPDߔQDOLGDGHGHXWLOL]DURVSURYHQWRVGDLQWHJUDOL]D©¥RSDUDOLTXLGDULQWHJUDOPHQWHDV
$GPLQLVWUD©¥R(a.1) Breno Rosemberg Sartoretto, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da cédula de GHE¬QWXUHV GD &RPSDQKLD HP FLUFXOD©¥R H (vi) DSURYD©¥R GH TXDOTXHU SHGLGR YROXQW£ULR GH IDO¬QFLD UHFXSHUD©¥R MXGLFLDO RX
LGHQWLGDGH 5* Q|  H[SHGLGD SHOD 66363 LQVFULWR QR &3) VRE R Q|  FRP HQGHUH©R FRPHUFLDO QD H[WUDMXGLFLDORXSURFHGLPHQWRGHLQVROY¬QFLDOLTXLGD©¥RRXGLVVROX©¥RGD&RPSDQKLDParágrafo Primeiro - A Companhia emitiu
FLGDGHGH6¥R3DXOR(VWDGRGH6¥R3DXORQD$YHQLGD3DXOLVWDQ|FRQMXQWR%HOD9LVWD&(3 (b) como GHE¬QWXUHVFRQYHUV¯YHLVHPD©·HVGD&RPSDQKLDWRGDVQRPLQDWLYDVHHVFULWXUDLVGDHVS«FLHFRPJDUDQWLDUHDOFRPJDUDQWLD
suplentes do Conselheiro dos Debenturistas, (b.1) Leonardo de Queiroz FerreiraEUDVLOHLURVROWHLURPDLRUHPSUHV£ULRSRUWDGRU DGLFLRQDOߔGHMXVVµULDHPV«ULH¼QLFDQRYDORUWRWDOHTXLYDOHQWHD5 GX]HQWRVHQRYHPLOK·HVGHUHDLV SDUD
GD F«GXOD GH LGHQWLGDGH 5* Q|  H[SHGLGD SHOD ,)35- LQVFULWR QR &3) VRE R Q|  FRP HQGHUH©R FRORFD©¥R SULYDGD ژDebêntures ڙH ژ1ª Emissão ڙUHVSHFWLYDPHQWH QRV WHUPRV GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH (VFULWXUD GD l
FRPHUFLDOQDFLGDGHGH6¥R3DXOR(VWDGRGH6¥R3DXORQDQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQ||DQGDU,WDLP%LEL&(3 SULPHLUD  (PLVV¥R 3ULYDGD GH 'HE¬QWXUHV &RQYHUV¯YHLV HP $©·HV GD (VS«FLH FRP *DUDQWLD 5HDO FRP *DUDQWLD $GLFLRQDO
H(b.2) Julio Fernando Guerra, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº22.346.837-X, )LGHMXVVµULR HP V«ULH ¼QLFD GD &RPSDQKLD FHOHEUDGR GHQWUH RXWURV HQWUH D &RPSDQKLD H D 9µUW[ 'LVWULEXLGRUD GH7¯WXORV H
H[SHGLGDSHOD66363LQVFULWRQR&3)VRERQ|FRPHQGHUH©RFRPHUFLDOQDFLGDGHGH6¥R3DXOR(VWDGRGH6¥R 9DORUHV0RELOL£ULRV/WGD &13-Q| QDTXDOLGDGHGHDJHQWHߔGXFL£ULRHPGHGH]HPEURGH ژEscritura
3DXOR QD$YHQLGD %ULJDGHLUR )DULD /LPD Q|  | DQGDU ,WDLP %LEL &(3  H (c) como suplente do Conselheiro de Debêntures ڙParágrafo Segundo - $$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVHDUHXQL¥RSU«YLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RVHU¥R
Alexandre Fontes Tamietto Galhano, (c.1) Gabriela Quiñonero FuentesEUDVLOHLUDFDVDGDPDWHP£WLFDSRUWDGRUDGDF«GXODGH FRQYRFDGDV H LQVWDODGDV QRV WHUPRV SUHYLVWRV QHVWH (VWDWXWR 6RFLDO HQTXDQWR D $VVHPEOHLD *HUDO GH 'HEHQWXULVWDV GD l
LGHQWLGDGH 5* Qr  H[SHGLGD SHOD 66363 LQVFULWD QR &3) VRE R Qr  FRP HQGHUH©R FRPHUFLDO QD (PLVV¥R REHGHFHU£ R SUHYLVWR QD (VFULWXUD GH 'HE¬QWXUHV Capítulo V - Administração - Artigo 9º - $ $GPLQLVWUD©¥R GD
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1765, conjunto 142, Bela Vista, CEP 01311-200. 6.2.1 Todos &RPSDQKLDVHU£FRPSRVWDQDIRUPDGDOHLHGHVWH(VWDWXWR6RFLDOSRUXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RHXPD'LUHWRULDFXMRRV
RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RHIHWLYRVHVXSOHQWHVIRUDPHOHLWRVSDUDXPPDQGDWRXQLߔFDGRGH GRLV DQRVRV membros serão pessoas físicas, acionistas ou não, residentes no Brasil. Seção I - Conselho de Administração - Artigo 10 - O
TXDLVWRPDPSRVVHQHVWDGDWDGRVUHVSHFWLYRVFDUJRVSRUPHLRGDDVVLQDWXUDGDSUHVHQWHDWDHGRVWHUPRVGHSRVVHODYUDGRV &RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RVHU£FRPSRVWRSRU WU¬V PHPEURVHIHWLYRVHDW« VHLV VXSOHQWHVVHQGRDW« GRLV VXSOHQWHVSRU
QROLYURVRFLHW£ULRFRPSHWHQWHRUDDUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLD$WRFRQW¯QXRRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RRUD PHPEURHIHWLYRHOHLWRVHGHVWLWX¯YHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOVHQGRTXHGHQWUHRVPHPEURVHIHWLYRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥R
HOHLWRVQRVWHUPRVGRLWHPDFLPDGHFODUDUDPWHUFL¬QFLDGRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLQ|HFRQVHTXHQWHPHQWH XP VHU£ R 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUD©¥R H RXWUR VHU£ R &RQVHOKHLUR GRV 'HEHQWXULVWDV Parágrafo Primeiro - Os
GHFODUDPQ¥RHVWDULPSHGLGRVGHH[HUFHUDDGPLQLVWUD©¥RGD&RPSDQKLDSRUOHLHVSHFLDORXHPYLUWXGHGHFRQGHQD©¥RFULPLQDORX PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RHVHXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVVHU¥RHOHLWRVSDUDXPPDQGDWRXQLߔFDGRGH GRLV DQRV
SRU VH HQFRQWUDU VRE RV HIHLWRV GHOD D SHQD TXH YHGH DLQGD TXH WHPSRUDULDPHQWH R DFHVVR D FDUJRV S¼EOLFRV RX SRU FULPH VHQGRSHUPLWLGDDVXDUHHOHL©¥R2VPHPEURVQ¥RUHHOHLWRVSHUPDQHFHU¥RQRH[HUF¯FLRGHVHXVFDUJRVDW«DLQYHVWLGXUDGHVHXV
IDOLPHQWDU GH SUHYDULFD©¥R SHLWD RX VXERUQR FRQFXVV¥R SHFXODWR RX FRQWUD D HFRQRPLD SRSXODU FRQWUD R VLVWHPD ߔQDQFHLUR substitutos. Parágrafo Segundo - 2FRUUHQGR D UHQ¼QFLD RX YDF¤QFLD GR FDUJR GH PHPEUR GR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUD©¥R D
QDFLRQDOFRQWUDQRUPDVGHGHIHVDGDFRQFRUU¬QFLDFRQWUDDVUHOD©·HVGHFRQVXPRI«S¼EOLFDRXDSURSULHGDGH6.3. $DOWHUD©¥R $VVHPEOHLD *HUDO VHU£ FRQYRFDGD QR SUD]R GH  FLQFR  GLDV FRQWDGRV GD FL¬QFLD GD UHQ¼QFLD RX YDF¤QFLD GR FDUJR SHOD
GDVGLVSRVL©·HVUHODWLYDV¢DGPLQLVWUD©¥RGD&RPSDQKLDHPUD]¥RGDFULD©¥RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RGHPRGRTXHRV &RPSDQKLDDTXDOGHYHU£GHOLEHUDUDHOHL©¥RGHQRYRPHPEURSDUDRFXSDURFDUJRYDJRSHORSUD]RUHPDQHVFHQWHGRPDQGDWR
$UWLJRV|HGR(VWDWXWR6RFLDOSDVVDPDYLJHUFRPDVHJXLQWHQRYDUHGD©¥RژCapítulo V - Administração - Artigo Artigo 11 -2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RUHXQLUVH£RUGLQDULDPHQWH XPD YH]DRDQRSDUDGHOLEHUDUDUHVSHLWRGDVFRQWDVGRV
9º - A Administração da Companhia será composta, na forma da lei e deste Estatuto Social, por um Conselho de Administração e DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHH[WUDRUGLQDULDPHQWHPHGLDQWHFRQYRFD©¥RSRUTXDOTXHUPHPEURFRPSHORPHQRV FLQFR
uma Diretoria, cujo os membros serão pessoas físicas, acionistas ou não, residentes no Brasil. Seção I - Conselho de GLDV GH DQWHFHG¬QFLD REVHUYDGDV DV GLVSRVL©·HV GHVWH (VWDWXWR 6RFLDO Parágrafo Primeiro - $V UHXQL·HV GR &RQVHOKR GH
Administração - Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros efetivos e até 6 (seis) suplentes, $GPLQLVWUD©¥RVHMDPRUGLQ£ULDVRXH[WUDRUGLQ£ULDVVHU¥RFRQVLGHUDGDVYDOLGDPHQWHLQVWDODGDVHPSULPHLUDFRQYRFD©¥RFRPD
sendo até 2 (dois) suplentes por membro efetivo, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, sendo que dentre os membros SUHVHQ©D GH WRGRV RV VHXV PHPEURV HIHWLYRV H HP VHJXQGD FRQYRFD©¥R FRP D SUHVHQ©D GH SHOR PHQRV  GRLV  GH VHXV
efetivos do Conselho de Administração, um será o Presidente do Conselho de Administração e outro será o Conselheiro dos PHPEURVHIHWLYRV3DUDߔQVGHLQVWDOD©¥RGDVUHXQL·HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RQRVWHUPRVGR3DU£JUDIR6HJXQGRDEDL[R
Debenturistas. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes serão eleitos para RPHPEURHIHWLYRHPFDVRGHDXV¬QFLDSRGHU£VHUVXEVWLWX¯GRSRUTXDOTXHUGHVHXVVXSOHQWHVParágrafo Segundo - Caso um
XPPDQGDWRXQLߓFDGRGH GRLV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDVXDUHHOHL©¥R2VPHPEURVQ¥RUHHOHLWRVSHUPDQHFHU¥RQRH[HUF¯FLRGH PHPEURHIHWLYRQ¥RFRPSDUH©D¢XPDUHXQL¥RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RSRGHU£VHUUHSUHVHQWDGRSRUXPGHVHXVUHVSHFWLYRV
seus cargos até a investidura de seus substitutos. Parágrafo Segundo - Ocorrendo a renúncia ou vacância do cargo de membro VXSOHQWHVRTXDOWHU£LJXDLVSRGHUHVSDUDYRWDUDVPDW«ULDVVREDQ£OLVHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥R. Parágrafo Terceiro - As
do Conselho de Administração, a Assembleia Geral será convocada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência da renúncia ou UHXQL·HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RVHU¥RUHDOL]DGDVQDFLGDGHGH6¥R3DXOR(VWDGRGH6¥R3DXORSRGHQGRVHUUHDOL]DGDV
vacância do cargo pela Companhia, a qual deverá deliberar a eleição de novo membro para ocupar o cargo vago pelo prazo HP ORFDO GLYHUVR VH WRGRV RV FRQVHOKHLURV DFRUGDUHP SUHYLDPHQWH H SRU HVFULWR QHVVH VHQWLGR 4XDOTXHU FRQVHOKHLUR SRGHU£
remanescente do mandato. Artigo 11 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez ao ano, para SDUWLFLSDUGHTXDOTXHUUHXQL¥RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RSRUPHLRGHVLVWHPDGHFRQIHU¬QFLDWHOHI¶QLFDYLGHRFRQIHU¬QFLDRX
GHOLEHUDUDUHVSHLWRGDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHH[WUDRUGLQDULDPHQWHPHGLDQWHFRQYRFD©¥RSRUTXDOTXHU TXDOTXHURXWURPHLRGHFRPXQLFD©¥RTXHSHUPLWDDLGHQWLߔFD©¥RGRPHPEURHPTXHVW¥RHDFRPXQLFD©¥RVLPXOW¤QHDFRPWRGDV
membro, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, observadas as disposições deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro DVGHPDLVSHVVRDVSUHVHQWHV¢UHXQL¥RGHVGHTXHRFRQVHOKHLURHPTXHVW¥RFRQߔUPHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥R
-$VUHXQL·HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RVHMDPRUGLQ£ULDVRXH[WUDRUGLQ£ULDVVHU¥RFRQVLGHUDGDVYDOLGDPHQWHLQVWDODGDVHP RXVHXVXSOHQWHVHDSOLF£YHORVHQWLGRHRFRQWH¼GRGHVHXYRWRSRUHVFULWRYLDHPDLOFDUWDUHJLVWUDGDRXFDUWDHQWUHJXHHP
primeira convocação, com a presença de todos os seus membros efetivos, e, em segunda convocação, com a presença de pelo P¥RVHPDW« GRLV GLDV¼WHLVDSµVRW«UPLQRGDUHXQL¥R1HVVHFDVRPHGLDQWHFRQߔUPD©¥RGRYRWRSRUHVFULWRWDO&RQVHOKHLUR
PHQRV GRLV GHVHXVPHPEURVHIHWLYRV3DUDߓQVGHLQVWDOD©¥RGDVUHXQL·HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RQRVWHUPRVGR VHU£FRQVLGHUDGRSUHVHQWHQDUHXQL¥RHPTXHVW¥RHGHYHU£SRVWHULRUPHQWHDVVLQDUDFRUUHVSRQGHQWHDWDArtigo 12 - Compete ao
3DU£JUDIR 6HJXQGR DEDL[R R PHPEUR HIHWLYR HP FDVR GH DXV¬QFLD SRGHU£ VHU VXEVWLWX¯GR SRU TXDOTXHU GH VHXV VXSOHQWHV &RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RDO«PGDVGHPDLVFRPSHW¬QFLDVSUHYLVWDVHPOHLHQHVWH(VWDWXWR6RFLDOHVSHFLDOPHQWHDVPDW«ULDV
Parágrafo Segundo - Caso um membro efetivo não compareça à uma reunião do Conselho de Administração, poderá ser HOHQFDGDVQR$UWLJRDEDL[R(i) ߔ[DUDRULHQWD©¥RJHUDOSDUDQHJµFLRVGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHPHGLDQWHDDSURYD©¥RDOWHUD©¥R
representado por um de seus respectivos suplentes, o qual terá iguais poderes para votar as matérias sob análise do Conselho de HRXUHYLV¥RGRSODQRGHQHJµFLRVGD&RPSDQKLD(ii) HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDߔ[DQGROKHVRV
Administração. Parágrafo Terceiro - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas na cidade de São Paulo, Estado FDUJRVHDWULEXL©·HV(iii) FRQVWLWXLULQVWDODURXGLVVROYHUTXDLVTXHUFRPLW¬VGHDX[¯OLRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RHOHJHQGRH
de São Paulo, podendo ser realizadas em local diverso se todos os conselheiros acordarem previamente e por escrito nesse GHVWLWXLQGR D TXDOTXHU WHPSR RV UHVSHFWLYRV PHPEURV (iv) FRQYRFDU D$VVHPEOHLD *HUDO TXDQGR MXOJDU FRQYHQLHQWH RX QDV
sentido. Qualquer conselheiro poderá participar de qualquer reunião do Conselho de Administração por meio de sistema de VLWXD©·HVSUHYLVWDVQDOHJLVOD©¥RHQHVWH(VWDWXWR6RFLDO(v) ߔVFDOL]DUDJHVW¥RGRVGLUHWRUHVH[DPLQDUDTXDOTXHUWHPSRRVOLYURV
FRQIHU¬QFLD WHOHI¶QLFD YLGHRFRQIHU¬QFLD RX TXDOTXHU RXWUR PHLR GH FRPXQLFD©¥R TXH SHUPLWD D LGHQWLߓFD©¥R GR PHPEUR HP HSDS«LVGD&RPSDQKLDVROLFLWDULQIRUPD©·HVVREUHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVRXHPYLDGHFHOHEUD©¥RHTXDLVTXHURXWURVDWRV(vi)
questão e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião, desde que o conselheiro em questão PDQLIHVWDUVHVREUHDVGHPRQVWUD©·HVߔQDQFHLUDVHUHODWµULRVGDDGPLQLVWUD©¥RDRߔQDOGHFDGDH[HUF¯FLRVRFLDOEHPFRPRVREUH
FRQߓUPH DR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUD©¥R RX VHX VXSOHQWH VH DSOLF£YHO R VHQWLGR H R FRQWH¼GR GH VHX YRWR SRU DSURSRVWDGHGLVWULEXL©¥RGROXFURO¯TXLGRDSXUDGRHGHVWLQD©¥RGHUHVXOWDGRVHUHVHUYDV(vii) GHFLGLUVREUHDTXLVL©¥RGHD©·HVGD
escrito, via e-mail, carta registrada ou carta entregue em mãos, em até 2 (dois) dias úteis após o término da reunião. Nesse caso, SUµSULD&RPSDQKLDSDUDPDQXWHQ©¥RHPWHVRXUDULDRXFDQFHODPHQWRREVHUYDGDVDVGLVSRVL©·HVOHJDLVH(viii) escolher e destituir
PHGLDQWH FRQߓUPD©¥R GR YRWR SRU HVFULWR WDO &RQVHOKHLUR VHU£ FRQVLGHUDGR SUHVHQWH QD UHXQL¥R HP TXHVW¥R H GHYHU£ auditores independentes da Companhia. Artigo 13  6HP SUHMX¯]R GR GLVSRVWR QR$UWLJR  DFLPD H REVHUYDGR R GLVSRVWR QR
posteriormente assinar a correspondente ata. Artigo 12 - Compete ao Conselho de Administração, além das demais competências 3DU£JUDIR3ULPHLURDEDL[RDVVHJXLQWHVPDW«ULDVGHSHQGHU¥RGHDSURYD©¥RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RHGD$VVHPEOHLD*HUDO
SUHYLVWDVHPOHLHQHVWH(VWDWXWR6RFLDOHVSHFLDOPHQWHDVPDW«ULDVHOHQFDGDVQR$UWLJRDEDL[R(i) ߓ[DUDRULHQWD©¥RJHUDOSDUD GH'HEHQWXULVWDVGDl(PLVV¥R(i) FRQWUDWD©¥RGHHPSU«VWLPRߔQDQFLDPHQWRRXTXDOTXHURXWUDRSHUD©¥RGHFU«GLWRLQFOXLQGR
negócios da Companhia, inclusive mediante a aprovação, alteração e/ou revisão do plano de negócios da Companhia; (ii) eleger e FHVV¥R GH FU«GLWRV FRP RX VHP FRREULJD©¥R P¼WXRV FRQFHGLGRV SRU SDUFHLURV FRPHUFLDLV LQFOXVLYH DTXHOHV FRQYHUV¯YHLV HP
GHVWLWXLURVPHPEURVGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDߓ[DQGROKHVRVFDUJRVHDWULEXL©·HV(iii) constituir, instalar ou dissolver quaisquer SDUWLFLSD©¥RVRFLHW£ULDHPYDORUDJUHJDGRLJXDORXVXSHULRUD5 TXLQKHQWRVPLOUHDLV  H[FHWRVHUHIHULGDRSHUD©¥R
FRPLW¬VGHDX[¯OLRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RHOHJHQGRHGHVWLWXLQGRDTXDOTXHUWHPSRRVUHVSHFWLYRVPHPEURV(iv) convocar IRU UHDOL]DGD FRP D ߔQDOLGDGH GH XWLOL]DU RV UHVSHFWLYRV UHFXUVRV SDUD OLTXLGDU LQWHJUDOPHQWH DV GHE¬QWXUHV GD &RPSDQKLD HP
a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou nas situações previstas na legislação e neste Estatuto Social; (v) ߓVFDOL]DUD FLUFXOD©¥R (ii) concessão de empréstimos de qualquer natureza em favor de terceiros, inclusive dos acionistas, exceto para
JHVW¥R GRV GLUHWRUHV H[DPLQDU D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDS«LV GD &RPSDQKLD VROLFLWDU LQIRUPD©·HV VREUH FRQWUDWRV HPSUHVDVGRPHVPRJUXSRHFRQ¶PLFRHGHVGHTXHRYDORUEUXWRHPDEHUWRPDQWHQKDVHDTXDOTXHUWHPSRLQIHULRUD5
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (vi) PDQLIHVWDUVHVREUHDVGHPRQVWUD©·HVߓQDQFHLUDVHUHODWµULRV TXLQKHQWRV PLO UHDLV  (iii) SUHVWD©¥R GH JDUDQWLDV GH TXDOTXHU QDWXUH]D HP IDYRU GH WHUFHLURV LQFOXVLYH GRV DFLRQLVWDV (iv)
GDDGPLQLVWUD©¥RDRߓQDOGHFDGDH[HUF¯FLRVRFLDOEHPFRPRVREUHDSURSRVWDGHGLVWULEXL©¥RGROXFURO¯TXLGRDSXUDGRHGHVWLQD©¥R RQHUD©¥R GH DWLYRV PDUFDV SDWHQWHV H SDUWLFLSD©·HV VRFLHW£ULDV (v) DTXLVL©¥R GH SDUWLFLSD©·HV VRFLHW£ULDV (vi) DOLHQD©¥R GH
de resultados e reservas; (vii) decidir sobre aquisição de ações da própria Companhia para manutenção em tesouraria ou PDUFDV SDWHQWHV H SDUWLFLSD©·HV VRFLHW£ULDV (vii) ߔ[D©¥R RX DOWHUD©¥R GH SODQRV GH UHPXQHUD©¥R GRV DGPLQLVWUDGRUHV GRV
cancelamento, observadas as disposições legais; e (viii) escolher e destituir auditores independentes da Companhia. Artigo 13 - PHPEURVGHHYHQWXDLVFRPLW¬VHGRVH[HFXWLYRVTXHVHMDPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRVSURJUDPDVGHSDUWLFLSD©¥RQRV
6HP SUHMX¯]R GR GLVSRVWR QR $UWLJR  DFLPD H REVHUYDGR R GLVSRVWR QR 3DU£JUDIR 3ULPHLUR DEDL[R DV VHJXLQWHV PDW«ULDV OXFURVHGLVWULEXL©¥RGHE¶QXVSDUDRV$GPLQLVWUDGRUHVHH[HFXWLYRVTXHVHU¥RGHߔQLGRVHPEDVHVJOREDLV(viii) FRQWUDWD©¥RGH
GHSHQGHU¥RGHDSURYD©¥RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RHGD$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVGDl(PLVV¥R(i) contratação RSHUD©·HV HQYROYHQGR TXDOTXHU HVS«FLH GH FRQWUDWRV GH GHULYDWLYRV (ix) UHDOL]D©¥R GH DSOLFD©·HV ߔQDQFHLUDV HP QRPH GD
GH HPSU«VWLPR ߓQDQFLDPHQWR RX TXDOTXHU RXWUD RSHUD©¥R GH FU«GLWR LQFOXLQGR FHVV¥R GH FU«GLWRV FRP RX VHP FRREULJD©¥R Companhia, exceto (a)W¯WXORVS¼EOLFRVIHGHUDLVGHHPLVV¥RGR7HVRXUR1DFLRQDORX%$&(1GHOLTXLGH]GL£ULD(b) títulos de liquidez
mútuos concedidos por parceiros comerciais, inclusive aqueles conversíveis em participação societária, em valor agregado igual GL£ULD HPLWLGRV SHODV VHJXLQWHV LQVWLWXL©·HV ߔQDQFHLUDV %DQFR GR %UDVLO 6$ &DL[D (FRQ¶PLFD )HGHUDO %DQFR %UDGHVFR 6$
RX VXSHULRU D 5  TXLQKHQWRV PLO UHDLV  H[FHWR VH UHIHULGD RSHUD©¥R IRU UHDOL]DGD FRP D ߓQDOLGDGH GH XWLOL]DU RV %DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$RX,WD¼8QLEDQFR6$(c)RSHUD©·HVFRPSURPLVVDGDVODVWUHDGDVQRVDWLYRVߔQDQFHLURVGHVFULWRV
respectivos recursos para liquidar integralmente as debêntures da Companhia em circulação; (ii) concessão de empréstimos de QRVLWHQV D H E DQWHULRUHVH(d) cotas de fundos de investimentos que apliquem seus recursos exclusivamente em uma ou mais
TXDOTXHUQDWXUH]DHPIDYRUGHWHUFHLURVLQFOXVLYHGRVDFLRQLVWDVH[FHWRSDUDHPSUHVDVGRPHVPRJUXSRHFRQ¶PLFRHGHVGHTXH PRGDOLGDGHV GHVFULWDV QRV LWHQV D  D F  DFLPD (x) RULHQWD©¥R GH YRWR HP VRFLHGDGHV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD TXDQGR DV
o valor bruto em aberto mantenha-se, a qualquer tempo, inferior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais); (iii) prestação de garantias GHOLEHUD©·HVVHUHIHULUHP¢VPDW«ULDVTXDOLߔFDGDVFRQIRUPHGHߔQLGRQRVFRQWUDWRVRXHVWDWXWRVVRFLDLVGDVFRQWURODGDVH (xi)
de qualquer natureza em favor de terceiros, inclusive dos acionistas; (iv) oneração de ativos, marcas, patentes e participações DSURYD©¥RSU«YLD¢UHVSHFWLYDDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDFRPUHOD©¥R¢V0DW«ULDV4XDOLߔFDGDVQRVWHUPRVGR
societárias; (v) aquisição de participações societárias; (vi) alienação de marcas, patentes e participações societárias; (vii) ߓ[D©¥R $UWLJR l GR (VWDWXWR 6RFLDO Parágrafo Primeiro - $ DSURYD©¥R GDV PDW«ULD LQGLFDGDV QR$UWLJR  DFLPD GHSHQGHU£ GR YRWR
RX DOWHUD©¥R GH SODQRV GH UHPXQHUD©¥R GRV DGPLQLVWUDGRUHV GRV PHPEURV GH HYHQWXDLV FRPLW¬V H GRV H[HFXWLYRV TXH VHMDP IDYRU£YHO(a)GDPDLRULDGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RLQFOXLQGRREULJDWRULDPHQWHRYRWRIDYRU£YHOGR&RQVHOKHLUR
acionistas da Companhia, incluindo os programas de participação nos lucros e distribuição de bônus para os Administradores e GRV 'HEHQWXULVWDV H (b) GH GHEHQWXULVWDV GD l (PLVV¥R TXH UHSUHVHQWHP SHOR PHQRV  FLQTXHQWD H XP SRU FHQWR  GDV
H[HFXWLYRVTXHVHU¥RGHߓQLGRVHPEDVHVJOREDLV(viii) contratação de operações envolvendo qualquer espécie de contratos de 'HE¬QWXUHVHPFLUFXOD©¥RParágrafo Segundo - $UHXQL¥RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RVHU£FRQYRFDGDHLQVWDODGDQRVWHUPRV
derivativos; (ix) UHDOL]D©¥RGHDSOLFD©·HVߓQDQFHLUDVHPQRPHGD&RPSDQKLDH[FHWR(a) títulos públicos federais de emissão do SUHYLVWRVQHVWH(VWDWXWR6RFLDOHQTXDQWRD$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVGDl(PLVV¥RREHGHFHU£RSUHYLVWRQD(VFULWXUD
Tesouro Nacional ou BACEN de liquidez diária; (b)W¯WXORVGHOLTXLGH]GL£ULDHPLWLGRVSHODVVHJXLQWHVLQVWLWXL©·HVߓQDQFHLUDV%DQFR de Debêntures. Seção II - Diretoria - Artigo 14 - $'LUHWRULDGD&RPSDQKLDVHU£FRPSRVWDQDIRUPDGDOHLHGHVWH(VWDWXWR6RFLDO
GR%UDVLO6$&DL[D(FRQ¶PLFD)HGHUDO%DQFR%UDGHVFR6$%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$RX,WD¼8QLEDQFR6$(c) operações SRU QR P¯QLPR  GRLV  H QR P£[LPR  TXDWUR  PHPEURV SHVVRDV I¯VLFDV DFLRQLVWDV RX Q¥R UHVLGHQWHV QR %UDVLO HOHLWRV H
FRPSURPLVVDGDVODVWUHDGDVQRVDWLYRVߓQDQFHLURVGHVFULWRVQRVLWHQV D H E DQWHULRUHVH(d) cotas de fundos de investimentos GHVWLWX¯GRV SHOR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUD©¥R QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO SDUD XP PDQGDWR GH  WU¬V  DQRV
TXHDSOLTXHPVHXVUHFXUVRVH[FOXVLYDPHQWHHPXPDRXPDLVPRGDOLGDGHVGHVFULWDVQRVLWHQV D D F DFLPD(x) orientação de SHUPLWLGD D UHHOHL©¥R GRV TXDLV XP VHU£ GHVLJQDGR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH Parágrafo Primeiro - Os membros da Diretoria serão
YRWRHPVRFLHGDGHVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDTXDQGRDVGHOLEHUD©·HVVHUHIHULUHP¢VPDW«ULDVTXDOLߓFDGDVFRQIRUPHGHߓQLGR LQYHVWLGRVQRVUHVSHFWLYRVFDUJRVPHGLDQWHDVVLQDWXUDGHWHUPRGHSRVVHODYUDGRQROLYURGHDWDVGDVUHXQL·HVGD'LUHWRULD2V
nos contratos ou estatutos sociais das controladas; e (xi) aprovação prévia à respectiva assembleia geral de acionistas da 'LUHWRUHV SHUPDQHFHU¥R QR HIHWLYR H[HUF¯FLR GH VHXV FDUJRV DW« D LQYHVWLGXUD GH VHX VXEVWLWXWR Parágrafo Segundo - Aos
&RPSDQKLDFRPUHOD©¥R¢V0DW«ULDV4XDOLߓFDGDVQRVWHUPRVGR$UWLJR|GR(VWDWXWR6RFLDOParágrafo Primeiro - A aprovação 'LUHWRUHVFDEHU£RXVRGDGHQRPLQD©¥RVRFLDOHDHOHVV¥RDWULEX¯GRVWRGRVRVSRGHUHVQHFHVV£ULRVSDUDFRQGX]LURVQHJµFLRV
das matérias indicadas no Artigo 13 acima dependerá do voto favorável (a) da maioria dos membros do Conselho de Administração, VRFLDLVSRGHQGRUHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDDWLYDHSDVVLYDPHQWHEHPFRPRSUDWLFDUWRGRHTXDOTXHUDWRGHJHVW¥RGD&RPSDQKLD
incluindo, obrigatoriamente, o voto favorável do Conselheiro dos Debenturistas; e (b) de debenturistas da 1ª Emissão que REVHUYDGR R GLVSRVWR QRV SDU£JUDIRV GHVWD &O£XVXOD Parágrafo Terceiro - $ &RPSDQKLD VHU£ VHPSUH UHSUHVHQWDGD (a)
representem, pelo menos, 51% (cinquenta e um por cento) das Debêntures em circulação. Parágrafo Segundo - A reunião do LQGLYLGXDOPHQWHSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWHRX(b)SRU GRLV 'LUHWRUHVHPFRQMXQWRSDUDSU£WLFDGHTXDLVTXHUDWRVLQGHSHQGHQWHPHQWH
Conselho de Administração será convocada e instalada nos termos previstos neste Estatuto Social, enquanto a Assembleia Geral GH YDORU SRGHQGR SDUD WDQWR WUDQVLJLU UHQXQFLDU GHVLVWLU ߔUPDU FRPSURPLVVRV FRQIHVVDU G¯YLGDV ID]HU DFRUGRV FRQWUDLU
de Debenturistas da 1ª Emissão obedecerá o previsto na Escritura de Debêntures.” 6.4. $ GHߔQL©¥R GH PDW«ULDV TXDOLߔFDGDV REULJD©·HVFHOHEUDUFRQWUDWRVHDGTXLULUDOLHQDUHRQHUDUEHQVGD&RPSDQKLDParágrafo Quarto - É expressamente vedado aos
FRQVLGHUDGDV IXQGDPHQWDLV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GD &RPSDQKLD TXH GHSHQGHU¥R GH DSURYD©¥R GD $VVHPEOHLD *HUDO GH 'LUHWRUHVRXVRGDGHQRPLQD©¥RVRFLDOVRETXDOTXHUSUHWH[WRRXPRUDOLGDGHHPRSHUD©·HVQHJµFLRVDYDLVߔDQ©DVJDUDQWLDV
$FLRQLVWDV DSURYD©¥R SU«YLD GR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUD©¥R H GD$VVHPEOHLD *HUDO GH 'HEHQWXULVWDV GD l (PLVV¥R 3RU HVWD DERQRV RX HQGRVVRV HVWUDQKRV DRV REMHWLYRV H ߔQV GD &RPSDQKLD VHQGR TXH HYHQWXDLV DWRV SUDWLFDGRV QHVWHV WHUPRV VHU¥R
UD]¥RRVDFLRQLVWDVDOWHUDPR&DS¯WXOR,9GR(VWDWXWR6RFLDORTXDOSDVVDDYLJHUFRPDVHJXLQWHQRYDUHGD©¥RژCapítulo IV - LQHߔFD]HVSHUDQWHD&RPSDQKLD Parágrafo Quinto - $VSURFXUD©·HVRXWRUJDGDVSHOD&RPSDQKLDGHYHU¥RVHUDVVLQDGDVSHOR
Assembleia Geral - Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos quatro primeiros meses seguintes 'LUHWRU 3UHVLGHQWH LVRODGDPHQWH RX SRU  GRLV  'LUHWRUHV HP FRQMXQWR GHYHQGR HVSHFLߔFDU RV SRGHUHV FRQIHULGRV YHGDU R
DRW«UPLQRGRH[HUF¯FLRVRFLDOHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHH[LJLUHPRVLQWHUHVVHVVRFLDLVREVHUYDGDVHPVXDFRQYRFD©¥R VXEVWDEHOHFLPHQWRHFRQWHUSUD]RGHYDOLGDGHOLPLWDGRD XP DQR2SUD]RSUHYLVWRQHVWHSDU£JUDIRHDUHVWUL©¥RTXDQWRDR
instalação, deliberação e competências as prescrições legais pertinentes, bem como as disposições do presente Estatuto Social. VXEVWDEHOHFLPHQWR Q¥R VH DSOLFDP ¢V SURFXUD©·HV RXWRUJDGDV D DGYRJDGRV SDUD UHSUHVHQWD©¥R GD &RPSDQKLD HP SURFHVVRV
Artigo 7º - A Assembleia Geral será presidida por qualquer um dos Diretores ou, na falta desses, por qualquer acionista eleito pela judiciais ou administrativos. Parágrafo Sexto - $RV'LUHWRUHVSRGHU£VHUDWULEX¯GDXPDUHWLUDGDDW¯WXORGHSUµODERUHDVHUߔ[DGD
maioria dos presentes, a quem caberá a escolha do secretário. Parágrafo Primeiro - A convocação far-se-á mediante editais de GHDFRUGRFRPDOHJLVOD©¥RYLJHQWHHFRPDGLVSRQLELOLGDGHGD&RPSDQKLDHTXHVHU£GHELWDGD¢FRQWDSUµSULDGHGHVSHVDV
convocação publicados na imprensa, conforme o disposto no artigo 124 da Lei das S.A. Considerar-se-á regularmente instalada, Seção III - Conselho Fiscal - Artigo 15 - 2&RQVHOKR)LVFDO«XPµUJ¥RQ¥RSHUPDQHQWHLQVWDODGRDTXDOTXHUPRPHQWRTXDQGR
independentemente de convocação, a Assembleia à qual comparecer a totalidade dos acionistas. Parágrafo Segundo - As VROLFLWDGRSRUTXDOTXHUGRVDFLRQLVWDVGHYHQGRTXDQGRLQVWDODGRVHUFRPSRVWRSRU WU¬V PHPEURVHIHWLYRVHLJXDOQ¼PHURGH
Assembleias Gerais poderão ser realizadas por meio de videoconferência ou qualquer outro meio permitido pela legislação VXSOHQWHV HOHLWRV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO SDUD PDQGDWR GH  XP  DQR SHUPLWLGD D UHHOHL©¥R 4XDQGR HP IXQFLRQDPHQWR R
brasileira, desde que seja disponibilizado, no edital de convocação, meios e informações que permitam a participação dos &RQVHOKR)LVFDOWHU£RVSRGHUHVHDVIXQ©·HVTXHOKHFRQIHUHD/HLGDV6$Parágrafo Primeiro - $UHPXQHUD©¥RGRVPHPEURV
acionistas. Neste sentido, é assegurado aos acionistas o direito de votar a distância nas Assembleias Gerais realizadas de forma GR&RQVHOKR)LVFDOVHU£ߔ[DGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHUParágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal serão
semipresencial ou digital, mediante envio de boletim de voto a distância e/ou participação remota via sistema eletrônico, nos termos LQYHVWLGRVQRVFDUJRVPHGLDQWHWHUPRGHSRVVHODYUDGRQROLYURSUµSULRSUHVWDQGRDVLQIRUPD©·HVH[LJLGDVSRUOHLGHQWURGRV
do artigo 121, § único, da Lei das S.A. Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral tem competência para decidir sobre assuntos de WULQWD GLDVTXHVHVHJXLUHP¢VXDHOHL©¥RCapítulo VI - Exercício Social, Balanço e Distribuição de Lucros - Artigo 16 - O
LQWHUHVVHGD&RPSDQKLD¢H[FH©¥RGRVTXHSRUGLVSRVL©¥ROHJDOIRUHPUHVHUYDGRV¢FRPSHW¬QFLDGRVµUJ¥RVGHDGPLQLVWUD©¥R H[HUF¯FLRVRFLDOGD&RPSDQKLDLQLFLDVHQRGLD|GHMDQHLURHQFHUUDQGRVHQRGLDGHGH]HPEURGHFDGDDQRTXDQGRVHU£
Parágrafo Quarto - As matérias deliberadas em Assembleia Geral serão aprovadas com o voto favorável de acionistas que OHYDQWDGR XP EDODQ©R SDWULPRQLDO H HODERUDGDV DV UHVSHFWLYDV GHPRQVWUD©·HV ߔQDQFHLUDV FRP EDVH QRV TXDLV RV DFLRQLVWDV
representem a maioria do capital social votante da Companhia, H[FHWRVHDOHJLVOD©¥RVRFLHW£ULDH[LJLUTXµUXPPDLVTXDOLߓFDGR GHFLGLU¥RVREUHDGHVWLQD©¥RGRUHVXOWDGRParágrafo Único$$VVHPEOHLD*HUDOSRGHU£GHWHUPLQDUROHYDQWDPHQWRGHEDODQ©R
Parágrafo Quinto - Compete ao Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumprimento deste Estatuto Social, de PHQVDOWULPHVWUDORXVHPHVWUDOSDUDߔQVGHDSXUD©¥RHGHVWLQD©¥RGRUHVXOWDGRGRSHU¯RGRQHOHFRPSUHHQGLGR$TXDOTXHUWHPSR
quaisquer acordos arquivados na sede da Companhia, negando cômputo a voto proferido com violação ao Estatuto Social ou a tais D$VVHPEOHLD*HUDOWDPE«PSRGHU£GHOLEHUDUDGLVWULEXL©¥RGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGL£ULRVRXLQWHUFDODUHV Artigo 17 - &DEHU£¢
acordos. Artigo 8º - Além de sua aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, as seguintes matérias (“0DW«ULDV4XDOLߓFDGDV”) $VVHPEOHLD*HUDODSµVDVGHGX©·HVOHJDLVGHOLEHUDUVREUHDGHVWLQD©¥RGRVOXFURVVHQGRFRQWXGRREULJDWµULDDGLVWULEXL©¥R
GHSHQGHU¥R GH DSURYD©¥R SU«YLD GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD©¥R H GD $VVHPEOHLD *HUDO GH 'HEHQWXULVWDV GD l (PLVV¥R (i) DQXDOGHGLYLGHQGRVREULJDWµULRVFRUUHVSRQGHQWHVD YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GROXFURO¯TXLGRGHFDGDH[HUF¯FLRCapítulo VII
qualquer reorganização societária da Companhia; (ii) constituição de capital autorizado; (iii) eleição ou destituição, a qualquer - Liquidação e Dissolução da Companhia - Artigo 18 - $ &RPSDQKLD VHU£ GLVVROYLGD RX HQWUDU£ HP OLTXLGD©¥R QRV FDVRV
tempo, do Conselheiro dos Debenturistas e dos respectivos suplentes; (iv) emissão de novas ações, bônus de subscrição ou SUHYLVWRVHPOHLRXHPYLUWXGHGHGHOLEHUD©¥RGD$VVHPEOHLD*HUDOHVHH[WLQJXLU£SHORHQFHUUDPHQWRGDOLTXLGD©¥RParágrafo
TXDLVTXHUW¯WXORVFRQYHUV¯YHLVHPD©·HVGD&RPSDQKLDH[FHWRVHUHIHULGDHPLVV¥RIRUUHDOL]DGDFRPDߓQDOLGDGHGHXWLOL]DURV Primeiro - $$VVHPEOHLD*HUDOGHYHU£QRPHDUROLTXLGDQWHߔ[DU£RVVHXVKRQRU£ULRVHLQGLFDU£DVIRUPDVHGLUHWUL]HVDVHUHP
proventos da integralização para liquidar integralmente as debêntures da Companhia em circulação; (v) emissão de debêntures, VHJXLGDVParágrafo Segundo - 2OLTXLGDQWHSRGHU£VHUGHVWLWX¯GRHVXEVWLWX¯GRDTXDOTXHUWHPSRCapítulo VIII - Solução de
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRYDORUH[FHWRVHUHIHULGDHPLVV¥RIRUUHDOL]DGDFRPDߓQDOLGDGHGHXWLOL]DURVSURYHQWRVGDLQWHJUDOL]D©¥R Controvérsias - Artigo 19 - Qualquer controvérsia ou disputa decorrentes deste Estatuto Social, ou a ele relacionado, incluindo
para liquidar integralmente as debêntures da Companhia em circulação; e (vi) aprovação de qualquer pedido voluntário de falência, TXDLVTXHU TXHVW·HV UHODFLRQDGDV ¢ H[LVW¬QFLD YDOLGDGH LQWHUSUHWD©¥R RX LQDGLPSOHPHQWR GHYHU¥R VHU VROXFLRQDGDV GH IRUPD
UHFXSHUD©¥RMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDORXSURFHGLPHQWRGHLQVROY¬QFLDOLTXLGD©¥RRXGLVVROX©¥RGD&RPSDQKLDParágrafo Primeiro GHߔQLWLYDSRUDUELWUDJHPParágrafo Primeiro -$DUELWUDJHPVHU£DGPLQLVWUDGDSHOD&¤PDUDGH&RQFLOLD©¥R0HGLD©¥RH$UELWUDJHP
- A Companhia emitiu debêntures conversíveis em ações da Companhia, todas nominativas e escriturais, da espécie com garantia &,(63),(63 ژCâmara Arbitral  ڙH REHGHFHU£ ¢V QRUPDV HVWDEHOHFLGDV QR VHX UHJXODPHQWR FXMDV GLVSRVL©·HV LQWHJUDP R
UHDOFRPJDUDQWLDDGLFLRQDOߓGHMXVVµULDHPV«ULH¼QLFDQRYDORUWRWDOHTXLYDOHQWHD5 GX]HQWRVHQRYHPLOK·HV SUHVHQWH(VWDWXWR6RFLDOGHFODUDQGRRVDFLRQLVWDVFRQKHFHUHDFHLWDUDVUHJUDVGHFRQWLQXD©¥RGRSURFHGLPHQWRDUELWUDO¢UHYHOLD
de reais), para colocação privada (“Debêntures” e “1ª Emissão”, respectivamente) QRV WHUPRV GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH HRXGHDWXD©¥RGD&¤PDUD$UELWUDO RXSHVVRDVPHQFLRQDGDVQRUHVSHFWLYRUHJXODPHQWR HPFDVRGHRPLVV·HVRXDXV¬QFLDVGH
Escritura da 1ª (primeira) Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia TXDOTXHU GRV DFLRQLVWDV TXDQWR DR FRPSDUHFLPHQWR HP UHXQL·HV DXGL¬QFLDV LQGLFD©¥R GH £UELWURV H RXWURV SURFHGLPHQWRV
$GLFLRQDO )LGHMXVVµULR HP V«ULH ¼QLFD GD &RPSDQKLD FHOHEUDGR GHQWUH RXWURV HQWUH D &RPSDQKLD H D 9µUW[ 'LVWULEXLGRUD GH Parágrafo Segundo -2WULEXQDODUELWUDOVHU£FRPSRVWRGH WU¬V £UELWURV ژTribunal Arbitral ڙFDEHQGRDFDGDSDUWHGDGHPDQGD
7¯WXORVH9DORUHV0RELOL£ULRV/WGD &13-Q| QDTXDOLGDGHGHDJHQWHߓGXFL£ULRHPGHGH]HPEURGH LQGLFDUXP£UELWURHDRV£UELWURVLQGLFDGRVQRPHDURWHUFHLUR&DVRDOJXPSRORGDGHPDQGDVHMDFRPSRVWRGHPDLVGHXPDFLRQLVWD
(“Escritura de Debêntures”). Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral de Acionistas e a reunião prévia do Conselho de FDGDSRORGDGHPDQGDDUELWUDOGHYHU£LQGLFDURUHVSHFWLYR£UELWURGHFRPXPDFRUGRQRSUD]RGRUHJXODPHQWRGD&¤PDUD$UELWUDO
Administração serão convocadas e instaladas nos termos previstos neste Estatuto Social, enquanto a Assembleia Geral de VRESHQDGHDSOLFD©¥RGDVUHJUDVGHLQGLFD©¥RVXSOHWLYDSHOD&¤PDUD$UELWUDORXSRUSHVVRDVLQFXPELGDVGHWDOLQGLFD©¥RQRV
Debenturistas da 1ª Emissão obedecerá o previsto na Escritura de Debêntures. ڙ6.5. $ FRQVROLGD©¥R GR (VWDWXWR 6RFLDO GD WHUPRVGHVHXUHJXODPHQWRParágrafo Terceiro -$VHGHGDDUELWUDJHPVHU£DFLGDGHGH6¥R3DXOR(VWDGRGH6¥R3DXOR%UDVLO
&RPSDQKLDHPGHFRUU¬QFLDGDVGHOLEHUD©·HVDFLPDWRPDGDVHGHRXWUDVPRGLߔFD©·HVDFRUGDGDVHQWUHRVDFLRQLVWDVUD]¥RSHOD ORFDORQGHVHU£SURIHULGDDVHQWHQ©DDUELWUDO$DUELWUDJHPVHU£GHFLGLGDGHDFRUGRFRPDV/HLVGD5HS¼EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLO
TXDODSDUWLUGDSUHVHQWHGDWDR(VWDWXWR6RFLDOSDVVDDYLJHUFRPDQRYDUHGD©¥RFRQVWDQWHVGRAnexo I à presente ata. 6.6. A &DVRQ¥RKDMDGLVSRVL©¥RFRQWUDWXDORXOHJDODSOLF£YHOR7ULEXQDO$UELWUDOGHYHU£GHFLGLUDGLVSXWDDSHQDVFRPEDVHQDVGLVSRVL©·HV
DXWRUL]D©¥R¢DGPLQLVWUD©¥RGD&RPSDQKLDSDUDSUDWLFDUWRGRVRVDWRVQHFHVV£ULRV¢HIHWLYD©¥RGDVGHOLEHUD©·HVDFLPDDSURYDGDV GHVWH(VWDWXWR6RFLDOVHQGRYHGDGRRMXOJDPHQWRSRUHTXLGDGH4XDOTXHUGHFLV¥RGR7ULEXQDO$UELWUDOGHYHU£VHUIXQGDPHQWDGD
7. Documentos Arquivados)LFDPDUTXLYDGRVQDVHGHGD&RPSDQKLDRVWHUPRVGHSRVVHGRVPHPEURVHOHLWRVGR&RQVHOKRGH IHLWDSRUHVFULWRHYLQFXODWLYDHQWUHRVDFLRQLVWDV$VHQWHQ©DSDUFLDOHRXߔQDOHTXDOTXHURXWUDGHFLV¥RGR7ULEXQDO$UELWUDOVHU¥R
$GPLQLVWUD©¥RGD&RPSDQKLD 8. Lavratura e Publicação2VDFLRQLVWDVDSURYDPDODYUDWXUDHSXEOLFD©¥RGDDWDGDSUHVHQWH ߔQDLVGHߔQLWLYDVHREULJDU¥RRVDFLRQLVWDVHVHXVVXFHVVRUHVParágrafo Quarto -2LGLRPDGDDUELWUDJHPVHU£SRUWXJX¬VHD
$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQ£ULDGD&RPSDQKLDHPIRUPDGHVXP£ULRGRVIDWRVQRVWHUPRVGRDUWi|GD/HLQ|9. DUELWUDJHPVHU£UHDOL]DGDGHDFRUGRFRPD/HLQ|GHGHVHWHPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ژLei de Arbitragem ڙ
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os Parágrafo Quinto -$UHFXVDSRUTXDOTXHUGRVDFLRQLVWDVDFHOHEUDURWHUPRGHDUELWUDJHPHRXHVWDUYLQFXODGRSHODGHFLV¥R
trabalhos, sendo lavrada a presente ata, a qual, após lida, foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 10 de dezembro de SURIHULGDQDVHQWHQ©DGHDUELWUDJHPVHU£FRQVLGHUDGDXPDYLROD©¥R¢VREULJD©·HVDVVXPLGDVQHVWH(VWDWXWR6RFLDOHSRGHU£GDU
2021. Mesa5DSKDHO)RQWHV7DPLHWWR*DOKDQR3UHVLGHQWHH%UHQR5RVHPEHUJ6DUWRUHWWR6HFUHW£ULRAcionistas Presentes RULJHPDLQGHQL]D©¥RPHGLDQWHDVFRQVHTX¬QFLDVDSOLF£YHLVParágrafo Sexto - O acionista ou os acionistas vencidos deverão
5DSKDHO)RQWHV7DPLHWWR*DOKDQRH%UHQR5RVHPEHUJ6DUWRUHWWR$SUHVHQWHDWD«FµSLDߔHOGDODYUDGDHPOLYURSUµSULRMesa DUFDUFRPRVFXVWRVHPUHOD©¥R¢DUELWUDJHPLQFOXVLYHKRQRU£ULRVDGYRFDW¯FLRVUD]RDYHOPHQWHLQFRUULGRVSHORVDFLRQLVWDVGHYHQGR
Raphael Fontes Tamietto Galhano - Presidente; Breno Rosemberg Sartoretto - Secretário. Conselheiros eleitos Raphael o Tribunal Arbitral decidir em caso de sucumbência recíproca. Parágrafo Sétimo -6HPSUHMX¯]RGDYDOLGDGHGHVWDFO£XVXODDUELWUDO
Fontes Tamietto Galhano - Presidente Conselho de Administração; André Chaves - Conselheiro dos Debenturistas; Alexandre TXDOTXHUGRVDFLRQLVWDVSRGHU£UHFRUUHUDR3RGHU-XGLFL£ULRXQLFDPHQWHQDVKLSµWHVHVGH(a)DVVHJXUDUDLQVWLWXL©¥RGDDUELWUDJHP
Fontes Tamietto Galhano - Membro Efetivo do Conselho de Administração; Breno Rosemberg Sartoretto - Suplente do (b) REWHU PHGLGDV FDXWHODUHV RX GH XUJ¬QFLD SDUD SURWH©¥R GH GLUHLWRV HRX SDUD JDUDQWLD GR UHVXOWDGR ¼WLO GD DUELWUDJHP
Presidente Conselho de Administração; Gabriela Quiñonero Fuentes - 6XSOHQWHGR$OH[DQGUH)RQWHV7DPLHWWR*DOKDQRPHPEUR SUHYLDPHQWH¢LQVWLWXL©¥RGDDUELWUDJHP(c)H[HFXWDUTXDOTXHUREULJD©¥RTXHSHORVHXGHVFXPSULPHQWRHVWDEHOH©DIRU©DH[HFXWLYD
do Conselho de Administração Leonardo de Queiroz Ferreira - Suplente do Conselheiro dos Debenturistas; Julio Fernando ao presente Estatuto Social, e (d)H[HFXWDUTXDOTXHUGHFLV¥RGR7ULEXQDO$UELWUDOLQFOXVLYHPDVQ¥RH[FOXVLYDPHQWHGDVHQWHQ©D
Guerra - Suplente do Conselheiro dos Debenturistas. Anexo I¢$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQ£ULDGD)RUWLWXGLQH3DUWLFLSD©·HV6$ DUELWUDO2VDFLRQLVWDVUHFRQKHFHPTXHR7ULEXQDO$UELWUDOSRGHU£QDKLSµWHVHGRLWHPژEڙVXSUDGHFLGLUVREUHDFRQFHVV¥RGD
realizada em 10 de dezembro de 2021.- Estatuto Social da Fortitudine Participações S.A. - CNPJ nº 24.912.535/0001-05 - NIRE PHGLGD FDXWHODU RX GH XUJ¬QFLD SOHLWHDGD DR -XGLFL£ULR RX VREUH D PDQXWHQ©¥R RX UHYRJD©¥R GH HYHQWXDO OLPLQDU RX FDXWHODU
nº 35.300.581.636 - Capítulo I - Denominação, Sede, Foro e Duração - Artigo 1º - A Fortitudine Participações S.A. UHJHVH concedida. Parágrafo Oitavo -2VDFLRQLVWDVHOHJHPR)RURGD&RPDUFDGH6¥R3DXOR(VWDGRGH6¥R3DXORFRPRH[FOXVLYDPHQWH
SHORSUHVHQWH(VWDWXWR6RFLDOSHOD/HLQ|GHGHGH]HPEURGH ژLei das S.A. ڙHGHPDLVGLVSRVL©·HVOHJDLVDSOLF£YHLV FRPSHWHQWHSDUDDQDOLVDUHMXOJDUDVTXHVW·HVSUHYLVWDVQR3DU£JUDIR6«WLPRDFLPDEHPFRPRSDUDTXDOTXHURXWUDPHGLGDMXGLFLDO
ژCompanhia ڙArtigo 2º - A Companhia tem sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.765, FDE¯YHOGHDFRUGRFRPD/HLGH$UELWUDJHPParágrafo Nono -$SURSRVLWXUDGHTXDOTXHUPHGLGDMXGLFLDOSUHYLVWDQHVWDFO£XVXOD
FRQMXQWR&HUTXHLUD&«VDU&(3SRGHQGRDEULUHQFHUUDUHPDQWHUHVFULWµULRVߔOLDLVVXFXUVDLVDJ¬QFLDVGHSµVLWRV Q¥RVHU£FRQVLGHUDGDFRPRUHQ¼QFLD¢FO£XVXODGHDUELWUDJHPRX¢DEVROXWDMXULVGL©¥RGR7ULEXQDO$UELWUDOParágrafo Décimo - As
HVWDEHOHFLPHQWRVRXUHSUHVHQWD©·HVGD&RPSDQKLDHPTXDOTXHUSDUWHGRWHUULWµULRQDFLRQDORXIRUDGHOHPHGLDQWHGHOLEHUD©¥RHP SDUWHV GHYHU¥R PDQWHU HP VLJLOR WRGDV H TXDLVTXHU LQIRUPD©·HV UHODFLRQDGDV ¢ DUELWUDJHP ڙMesa Raphael Fontes Tamietto
Assembleia Geral. Artigo 3º - 2SUD]RGHGXUD©¥RGD&RPSDQKLD«LQGHWHUPLQDGR Capítulo II - Objeto Social - Artigo 4º - A Galhano - Presidente; Breno Rosemberg Sartoretto - Secretário.

200 mil para aquisição e reforma de máquinas e equipamentos, bem como para
construção, ampliação e
benfeitorias em estruturas
para o trabalho.
Com taxa de juros a partir
de 3% ao ano, o prazo para
reembolso do empréstimo é
de até 12 meses na modalidade de custeio da atividade
pesqueira e de até 120 meses
para quem contrata os recursos para investimento.
Para as duas modalidades,
segundo a Caixa, o crédito
pode ser solicitado por pescadores que atuam como pessoa física ou jurídica detentores de Declaração de Aptidão
(DAP) ao Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar ou inscritos no
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).
Segundo o banco, as linhas vão contribuir para o
desenvolvimento da economia nas regiões próximas à
costa, rios e lagos, e ajudar
na profissionalização dos
pescadores.
“Como, me explica, um
país com mais de 8,5 mil quilômetros de costa, com o maior rio do mundo, com água
em abundância, com 74 lagos
de hidrelétrica, é importador
de pescado? Lógico, a Caixa
Econômica não financiava o
nosso setor”, destacou o secretário especial da Pesca e
Aquicultura, Jorge Seif Jr., ao
comemorar as novas linhas
de financiamento.
Para o presidente da Caixa Econômica Federal, os financiamentos serão concedidos a trabalhadores que já
têm renda própria, mas não
contavam com linhas de financiamento específicas para
as necessidades do setor.
“O que eles querem? São
empréstimos de R$ 5 mil, R$
8 mil, para poder comprar uma
geladeira”, exemplificou
Pedro Guimarães. Segundo
ele, por falta de equipamentos como geladeira, para conservação do pescado, o trabalhador permanece em alto
mar muito menos tempo do
que poderia.
“Se você tiver uma geladeira no barco, para fazer
gelo, na verdade, ele passa
uma semana [no mar]. A gente está falando de crédito de
R$ 3 mil, R$ 4 mil, para quem
já tem renda”, acrescentou.
Fazendas marinhas
Durante a cerimônia, o
governo também anunciou a
cessão de uso de águas de
domínio da União para instalação da primeira piscicultura marinha do Brasil, no litoral da Bahia. O empreendimento é da empresa Forever
Oceans, que contará com investimento internacional para
criação de peixes por meio da
implantação de tanques
submersos no mar.
O projeto prevê, segundo o Ministério da Economia,
a implantação de “fazendas
marinhas ambientalmente
sustentáveis, economicamente escaláveis e com
tecnologia para produzir peixes de alto valor”. O projeto
pioneiro prevê a produção de
oito mil toneladas por ano e
geração de 91 empregos diretos em cada área.
A primeira área destinada
está avaliada em R$ 17,8 milhões e possui 331 mil metros
quadrados (m²). Ela abrange
os municípios de Maraú,
Uruçá, Itacaré e Ilhéus. Já a
segunda, avaliada em R$ 33
milhões, possui 298 m² e está
localizada no município de
Ilhéus. Ao todo, os ativos
entregues somam R$ 51,1 milhões, totalizando 639,5 mil m².
A produção começará por
uma espécie de peixe nativa, a
Seriola rivoliana, conhecida
popularmente como olho-deboi, arabaiana e remeiro. Segundo Jorge Seif, trata-se da
“primeira psicultura marinha
em escala industrial do Brasil.”
A cerimônia também marcou a assinatura de outros
231 contratos de cessão de
uso de águas da União.
(Agencia Brasil)
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

RE Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ nº 13.014.610/0001-96 - NIRE 35.300.435.605 - (a “Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Outubro de 2020
1. Data, hora e local: No dia 26 de outubro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada
na cidade e estado de São Paulo, na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP 01405-001.
2. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social. 3. Mesa: Presidente:
Henry Moreira Semer; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 4. Convocação: Dispensada, nos
termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da totalidade das acionistas da
Companhia. 5. Ordem do dia e deliberações: (i) Considerando que em 23 de outubro de 2019 foi realizada
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE de 23/10/19”) que aprovou a redução do capital
social em até R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais); e (ii) Considerando que as reduções de capital
social realizadas até a presente data somam R$ 59.500.000,00 (cinquenta e nove milhões e quinhentos
mil reais), as acionistas decidem consolidar o capital social da Companhia nos seguintes termos:
5.1. Aprovar a consolidação da redução do capital social da Companhia por encontrar-se excessivo em
relação ao seu objeto social (artigo 173 da Lei nº 6.404/1976), e por consequência a redução do número
de ações no montante de R$ 59.500.000,00 (cinquenta e nove milhões e quinhentos mil reais), com o
cancelamento de 52.260.474 (cinquenta e dois milhões, duzentas e sessenta mil e quatrocentas e setenta
e quatro) ações ordinárias, passando o capital social da Companhia de R$ 126.615.367,11 (cento e vinte
e seis milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e sessenta e sete reais e onze centavos) para
R$ 67.115.367,11 (sessenta e sete milhões, cento e quinze mil, trezentos sessenta e sete reais e onze
centavos), representado por 87.266.328 (oitenta e sete milhões, duzentas e sessenta e seis mil e trezentas
e vinte e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 5.2. A redução do capital social,
aprovada na AGE de 23/10/19 e consolidada por meio da presente ata, resultou na restituição de
R$ 59.500.000,00 (cinquenta e nove milhões e quinhentos mil reais) aos acionistas da Companhia, na
proporção da participação de cada uma delas no capital social da Companhia, na quantia média de
R$ 0,874958 por ação, realizada pela Diretoria em moeda corrente nacional, nos termos estabelecidos
no art. 174 da Lei nº 6.404/76. 5.3. Em consequência, considerando que o valor da redução do capital
social da Companhia consolidado é de R$ 59.500.000,00 (cinquenta e nove milhões e quinhentos mil
reais), aprovar que a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passe a ser a seguinte:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 67.115.367,11 (sessenta e sete milhões, cento e quinze
mil, trezentos sessenta e sete reais e onze centavos), dividido em 87.266.328 (oitenta e sete milhões,
duzentas e sessenta e seis mil e trezentas e vinte e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal.” 5.4. Por fim, as acionistas decidem consolidar o Estatuto Social da Companhia, que passará a
vigorar na forma do Anexo I da presente ata. 5.5. A lavratura e publicação com omissão das assinaturas
sob a forma de sumário, da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, nos termos do artigo 130,
§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. (aa) Henry Moreira Semer - Presidente,
Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Acionistas presentes: GP Real Properties A, LLC, por seus
representantes legais, GP Real Properties B, LLC, por seus representantes legais, GP Real Properties C,
LLC, por seus representantes legais e GPRE - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
por sua gestora GP Investimentos Ltda., por seus representantes legais. Confere com o original lavrado
em livro próprio. Henry Moreira Semer - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário.
JUCESP nº 528.397/20-5 em 09/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RE Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ nº 13.014.610/0001-96 - NIRE 35.300.435.605 - (“Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de Março de 2021
1. Data, hora e local: No dia 19 de março de 2021, as 15:15 horas, na sede social da Companhia, situada
na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo. 2. Mesa:
Presidente: Henry Moreira Semer; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 3. Convocação e
presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Companhia. 4. Ordem do dia: (i) consignar os pedidos de renúncia aos cargos de
Diretor apresentados por Rubens Mario Marques de Freitas e Renan de Paula Pereira Henrique: (ii) eleger
membros da Diretoria da Companhia: (iii) eleger o Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
e (iv) consignar a composição da Diretoria da Companhia. 5. Deliberação tomada em ARCA pela
unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: 5.1. Consignar os pedidos
de renúncia aos cargos de Diretor apresentados por Rubens Mario Marques de Freitas, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG-8.574.211 SSP/MG, inscrito no CPF
sob o nº 026.718.456-50, e Renan de Paula Pereira Henrique, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG nº 65.268.484-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 118.466.857-45, ambos
residentes e domiciliados na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 4.055, 8º andar, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-133, conforme termos de
renúncia anexados à presente ata, e apresentar os agradecimentos aos Srs. Rubens e Renan pela
dedicação e colaboração prestadas à Companhia durante o período de suas gestões e outorgar, neste
ato, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação por todo e qualquer tipo de haver
a que fariam jus em virtude do cargo de Diretor da Companhia, que ora ocupavam, nada mais podendo
a Companhia reclamar ou exigir dos Srs. Rubens e Renan, seja a que título for ou sob qualquer pretexto.
5.2. Eleger Henry Moreira Semer, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG
nº 33.575.292-5 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 316.044.778-22, e Denilson Ishikawa, brasileiro,
casado, analista de planejamento orçamentário, portador da carteira de identidade RG nº 22.696.079-1
SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 272.710.708-00, ambos residentes e domiciliados na cidade e estado
de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.055, 8º andar, na cidade
e estado de São Paulo, CEP 04538-133, para os cargos de Diretor sem designação específica, com
mandatos de 03 (três) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 2023, o que ocorrer por último, mediante assinatura de termos de posse
anexo, sendo cópia dos quais arquivados na sede social da Companhia. 5.2. Eleger como Presidente do
Conselho de Administração da Companhia, Henry Moreira Semer, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade RG nº 33.575.292-5 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 316.044.778-22,
residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 4.055, 8º andar, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-133, com mandato de 02
(dois) anos, conforme previsto no Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, mediante assinatura de
termo de posse anexo, sendo cópia do qual arquivado na sede social da Companhia. 5.3. Em virtude das
deliberações ora tomadas, consignar que a Diretoria da Companhia é composta pelos seguintes membros,
ambos com mandatos vigentes conforme respectivas eleições ou até a assembleia geral ordinária que
aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2023, o que ocorrer por último:
Henry Moreira Semer e Denilson Ishikawa, ambos Diretores sem designação específica.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme,
foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de março de 2021. Mesa: Henry Moreira Semer Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas: Danilo Gamboa; Henry
Moreira Semer; João Henrique Braga Junqueira. JUCESP nº 189.584/21-0 em 27/04/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RE Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ nº 13.014.610/0001-96 - NIRE 35.300.435.605 - (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Junho de 2021
1. Data, hora e local: No dia 30 de junho de 2021, às 09:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 3. Convocação:
Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia,
nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 4. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social. 5. Ordem do dia: (i) extinguir o Conselho de Administração
da Companhia; (ii) consignar os pedidos de renúncia ao cargo de Diretor apresentados por
Henry Moreira Semer e Denilson Ishikawa; (iii) eleger membros da Diretoria da Companhia; e (v)
consignar a composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações tomadas em AGE pela
unanimidade dos acionistas presentes: 6.1. Aprovar a extinção do Conselho de Administração da
Companhia com a consequente exclusão das Cláusulas 11 a 15 e 17, bem como a adaptação das
demais cláusulas do Estatuto Social da Companhia. 6.2. Consignar os pedidos de renúncia ao cargo
de Diretor sem designação específica apresentados por Henry Moreira Semer, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 33.575.292-5 - SSP/SP, inscrito no CPF
sob o nº 316.044.778-22, e Denilson Ishikawa, brasileiro, casado, analista de planejamento
orçamentário, portador da carteira de identidade RG nº 22.696.079-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o
nº 272.710.708-00, ambos residentes e domiciliados na cidade e estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.055, 8º andar, na cidade e estado de São Paulo,
CEP 04538-133, conforme termos de renúncia anexados à presente ata, e apresentar os
agradecimentos aos Srs. Henry e Denilson pela dedicação e colaboração prestadas à Companhia
durante o período de sua gestão e outorgar, neste ato, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável
e irretratável quitação por todo e qualquer tipo de haver a que fariam jus em virtude do cargo de Diretor
da Companhia, que ora ocupavam, nada mais podendo a Companhia reclamar ou exigir dos
Srs. Henry e Denilson, seja a que título for ou sob qualquer pretexto. 6.3. Em virtude da deliberação
acima, eleger: Danilo Gamboa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 267.513.588-73, e João Henrique Braga
Junqueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M-8.526.881 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 041.249.236-94, ambos residentes e domiciliados na cidade e
estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.055, 8º andar,
na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor sem designação específica,
com mandato de 03 (três) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 2023, o que ocorrer por último, mediante assinatura de
termos de posse anexos, sendo cópia dos quais arquivados na sede social da Companhia.
6.4. Em virtude das deliberações ora tomadas, consignar que a Diretoria da Companhia é composta
pelos seguintes membros, todos com mandatos vigentes conforme respectivas eleições ou até a
Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 2023, o que ocorrer por último: Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira, ambos
Diretores sem designação específica. 6.5. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia,
que passará a vigorar nos termos junto à presente ata. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 30 de junho de 2021. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad
Filho - Secretário. Assinaturas: GP Real Properties A, LLC - por Danilo Gamboa e João Henrique
Braga Junqueira; GP Real Properties B, LLC - por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira;
GP Real Properties C, LLC - por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira; GPRE Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - por sua gestora GP Investimentos Ltda.
por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira. JUCESP nº 353.232/21-0 em 21/07/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Burundi Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ nº 18.985.108/0001-46 - NIRE 35.300.475.691 - (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Junho de 2021
1. Data, hora e local: No dia 30 de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença
da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Henry Moreira Semer; Secretário:
Alexandre Manrubia Haddad Filho. 4. Ordem do dia: Os Acionistas presentes deliberaram, por
unanimidade de votos: 4.1. Aprovar o aumento do capital social, por subscrição privada, mediante a
capitalização de créditos decorrentes de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, no montante
de R$ 36.181,94 (trinta e seis mil, cento e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), com a
consequente emissão de 36.182 (trinta e seis mil, cento e oitenta e duas) ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R$1,00 por ação, ﬁxado
de acordo com os parâmetros do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de R$1.000,00
(mil reais), representado por 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para
R$ 37.181,94 (trinta e sete mil, cento e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), representado
por 37.182 (trinta e sete mil, cento e oitenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
As ações, ora emitidas, participarão em igualdade de condições com as atualmente existentes quanto
aos benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados
por esta Companhia. As ações emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas nesta data, pelo
acionista nominado e qualiﬁcado no Boletim de Subscrição (Anexo I). Os demais acionistas renunciam
expressamente ao respectivo direito de preferência na subscrição de novas ações. 4.2. Em consequência
das deliberações acima, determinar que a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa
a vigorar com a redação constante abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 37.181,94 (trinta e
sete mil, cento e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) , dividido em 37.182 (trinta e sete mil,
cento e oitenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 4.3. Aprovar a
dissolução da Companhia por não haver mais interesse dos Acionistas em sua continuidade, com base
no disposto no artigo 206, I, alínea “c” da Lei nº 6.404/76. 4.4. Em cumprimento à legislação aplicável,
ratiﬁcaram a nomeação do Sr. Ronney Donizete Fernandes, brasileiro, divorciado, contador, portador
da cédula de identidade RG nº 29.939.153-X e inscrito no CPF sob o nº 306.923.808-41, com escritório
proﬁssional estabelecido na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Quintana, 753, Sala
32, Cidade Monções, CEP 04569-900 (“Liquidante”), para o cargo de liquidante da Companhia, que
tomou posse do cargo, conforme termo de posse anexo à presente ata (Anexo II). 4.5. Aprovaram o
balanço patrimonial apurado para fins da liquidação da Companhia (“Balanço”), conforme anexo à
presente ata (Anexo III). 4.6. Considerando a ausência de qualquer passivo ou ativo, conforme constante
do Balanço, os acionistas consignam que não existem valores a serem pagos ou distribuídos. 4.7. Com
base no artigo 219, inciso I da Lei das Sociedades por Ações, aprovaram a extinção da Companhia,
incluindo sua denominação social “Burundi Empreendimentos Imobiliários S.A.”, ficando a guarda
dos livros sociais e fiscais, bem como a documentação pertinente, sob a responsabilidade do Liquidante,
conservando-os na forma e no prazo da lei. 5. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo
a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 30 de junho de 2021. Mesa: Henry Moreira Semer - Presidente; Alexandre Manrubia
Haddad Filho - Secretário. Assinaturas: GP Investimentos Ltda. - por Danilo Gamboa e João
Henrique Braga Junqueira; Henry Moreira Semer. JUCESP nº 395.830/21-7 em 18/08/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0047430-07.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível,
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Anderson Braz Lourenço Lava Rápido ME, CNPJ. 27.295.012/0001-47, que Santos Assessoria Empresarial Eireli, move a
ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, cumpra voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 3.090,58, corrigido, atualizado
e acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, e cientes de que, findo o prazo acima fixado,
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de
mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é
expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS

Jornal O DIA SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014878-57.2021.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Ocupantes e demais interessados, com endereço à Vlademir Cardoso Goncalves, S/N, Terreno, Jardim Vale do Sol, CEP 08383-510, São Paulo SP, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de San Can Empreendimentos Imobiliarios e Comercio Ltda
e outro, alegando em síntese: As autoras são co-proprietárias e legítimas possuidoras da fração ideal de 80% do imóvel atualmente matriculado
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QUINTA-FEIRA,13 DE JANEIRO DE 2022
Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0035959- 91.2021.8.26.0100. A Dra. LEILA HASSEM DA
PONTE, Juíza de Direito da 25ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a ERIKA
CAROLINA ARAÚJO CARVALHO, inscrita no CPF/MF sob nº 410.337.408-02, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA
DO MONTE CALVÁRIO – HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA, ora em fase de Cumprimento de Sentença.
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL,
para que efetue o pagamento do débito de R$ 5.621,94, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias,
inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento)
e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 29/09/2021.
12 e 13/01

Cabinda Participações S.A.
RE Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ nº 13.014.610/0001-96 - NIRE 35.300.435.605 - (a “Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Dezembro de 2020
1. Data, hora e local: No dia 15 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na cidade e estado de São Paulo, na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, Jardim Paulista,
CEP 01405-001. 2. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social.
3. Mesa: Presidente: Henry Moreira Semer; Secretário: Renan de Paula Pereira Henrique.
4. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença
da totalidade das acionistas da Companhia. 5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos
acionistas: 5.1. Aprovar que o valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)
será distribuído aos acionistas na forma de dividendos e pagos de acordo com o art. 205, §3 da
Lei nº 6.404/76, considerada a efetiva participação de cada acionista no capital social da Companhia
nesta data. O percentual do lucro líquido não distribuído será apropriado à conta de reservas de lucros,
ressalvado o montante destinado a constituição da reserva legal. 5.2. Aprovar a lavratura e publicação
da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, com a omissão das assinaturas e sob a forma
de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os
presentes. (aa) Henry Moreira Semer - Presidente, Renan de Paula Pereira Henrique - Secretário.
Acionistas presentes: GP Real Properties A, LLC, por seus representantes legais, GP Real Properties
B, LLC, por seus representantes legais, GP Real Properties C, LLC, por seus por seus representantes
legais e GPRE - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, por sua gestora
GP Investimentos Ltda., por seus representantes legais. Confere com o original lavrado em livro
próprio. Henry Moreira Semer - Presidente; Renan de Paula Pereira Henrique - Secretário. JUCESP
nº 85.499/21-3 em 09/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RE Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ nº 13.014.610/0001-96 - NIRE 35.300.435.605 - (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Março de 2021
1. Data, hora e local: No dia 19 de março de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 3. Convocação:
Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos
termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 4. Presenças: Acionistas da Companhia representando
a totalidade do capital social. 5. Ordem do dia: (i) aprovar a alteração de Artigos do Estatuto Social
relativos à administração e representação da Companhia; (ii) reeleger membros do Conselho de
Administração da Companhia; e (iii) consignar a composição do Conselho de Administração da
Companhia. 6. Deliberações tomadas em AGE pela unanimidade dos acionistas presentes:
6.1. Aprovar a alteração do Artigo 11, caput, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar
com a redação abaixo: “Artigo 11 - O Conselho de Administração será composto por no mínimo
3 (três) e no máximo 4 (quatro) membros, todos acionistas, eleitos pela Assembleia Geral e por ela
destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.” 6.2. Aprovar a
alteração do Artigo 12, caput, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação
abaixo: “Artigo 12 - O Conselho de Administração terá um Presidente que será eleito, a cada 2 (dois)
anos, pela maioria de votos de seus membros, sendo a primeira eleição realizada imediatamente
após a posse destes.” 6.3. Aprovar a alteração do Artigo 16, caput, bem como a adaptação do Artigo
7º, do Estatuto Social da Companhia, que passarão a vigorar com as redações abaixo: “Artigo 16 A Diretoria será composta por 2 Diretores sem designação específica, acionistas ou não, residentes
no País, eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, com mandato
de até 3 anos.” “Artigo 7º - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho
de Administração e, em sua falta ou impedimento, por um Diretor e, em sua falta ou impedimento,
por qualquer acionista.” 6.4. Aprovar a alteração do Artigo 18, do Estatuto Social da Companhia, que
passará a vigorar com a redação abaixo: “Artigo 18 - Todos os documentos que criem obrigações
para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com ela deverão, sob pena de não
produzirem efeitos contra a Companhia, ser assinados: (i) por 2 Diretores em conjunto; ou (ii) por
1 ou mais procuradores nomeados nos termos do Artigo 19. Parágrafo Único. A Companhia será
representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria, sem as formalidades previstas
neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de
depoimento pessoal.” 6.5. Reeleger Danilo Gamboa, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da carteira de identidade RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 267.513.588-73;
João Henrique Braga Junqueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade
RG nº M-8.526.881 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 041.249.236-94, e Henry Moreira Semer,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 33.575.292-5 - SSP/SP,
inscrito no CPF sob o nº 316.044.778-22, todos residentes e domiciliados na cidade e estado de
São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.055, 8º andar, na cidade
e estado de São Paulo, como membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com
mandatos de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 2022, o que ocorrer por último, mediante assinatura
de termos de posse anexo, sendo cópia dos quais arquivados na sede social da Companhia.
6.6. Em virtude das deliberações ora tomadas, consignar que o Conselho de Administração da
Companhia é composto pelos seguintes membros, todos com mandatos vigentes conforme
respectivas eleições ou até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 2022, o que ocorrer por último: Danilo Gamboa, João Henrique
Braga Junqueira e Henry Moreira Semer. 6.7. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da
Companhia, que passará a vigorar nos termos junto à presente ata. 7. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos
os presentes. São Paulo, 19 de março de 2021. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; Alexandre
Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas: GP Real Properties A, LLC por Danilo Gamboa
e João Henrique Braga Junqueira; GP Real Properties B, LLC por Danilo Gamboa e João Henrique
Braga Junqueira; GP Real Properties C, LLC por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira;
GPRE - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por sua gestora GP Investimentos
Ltda. por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira. JUCESP nº 189.583/21-6 em 27/04/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Mirai Participações S.A.
CNPJ nº 02.783.424/0001-03 - NIRE 35.300.373.685 - (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2021
1. Data, hora e local: Data, hora e local: No dia 30 de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede social
da Companhia, situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado
de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em
razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da
Companhia representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de
administrador da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia
Haddad Filho. 5. Ordem do dia: (i) consignar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor apresentado
por Rubens Mario Marques de Freitas; (ii) consignar a composição da Diretoria da Companhia;
(iii) aprovar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020; e (iv) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes: 6.1. Ratificar e consignar
o pedido de renúncia ao cargo de Diretor sem denominação especial apresentado por Rubens Mario
Marques de Freitas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº
MG-8.574.211 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 026.718.456-50, residente e domiciliado na
cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.055,
8º andar, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-133, conforme termo de renúncia já
protocolado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, e apresentar os agradecimentos
ao Sr. Rubens pela dedicação e colaboração prestadas à Companhia durante o período de sua
gestão e outorgar, neste ato, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação por
todo e qualquer tipo de haver a que faria jus em virtude do cargo de Diretor da Companhia, que ora
ocupava, nada mais podendo a Companhia reclamar ou exigir do Sr. Rubens, seja a que título for ou
sob qualquer pretexto. 6.2. Em virtude das deliberações ora tomadas, consignar que a Diretoria da
Companhia é composta pelos seguintes membros, todos com mandatos vigentes conforme
respectivas eleições ou até a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 2022, o que ocorrer primeiro: Danilo Gamboa - Diretor Presidente,
João Henrique Braga Junqueira - Diretor sem denominação especial e Mara Elisa Pedretti de
Sousa - Diretor sem denominação especial. 6.3. Aprovar o Relatório de Administração, as
Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, todos
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. Os acionistas informam que as Demonstrações
Financeiras não foram publicadas, uma vez que a Companhia atende aos requisitos previstos no
artigo 294 da Lei nº 6.404/76. 6.4. Em continuidade à deliberação tomada acima, consignar que, em
razão da apuração de prejuízo, no montante de R$ 15.737,15 (quinze mil, setecentos e trinta e sete
reais e quinze centavos), no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, não há resultado
a ser distribuído aos acionistas da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São
Paulo, 30 de abril de 2021. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho
- Secretário. Assinaturas: Brazil Development Equity Investments, LLC - por Danilo Gamboa e
João Henrique Braga Junqueira; Ralph Partners I, LLC - por Danilo Gamboa e João Henrique Braga
Junqueira. JUCESP nº 256.232/21-0 em 02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Mirai Participações S.A.
CNPJ nº 02.783.424/0001-03 - NIRE 35.300.373.685 - (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2020
1. Data, hora e local: No dia 30 de abril de 2020, às 10:30 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença
da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da Companhia representando a
totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de administrador da Companhia. 4. Mesa:
Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 5. Ordem do dia:
(i) aprovar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
(iii) reeleger membros da Diretoria da Companhia; e (iv) consignar a composição da Diretoria da
Companhia. 6. Deliberações tomadas em AGO pela unanimidade dos acionistas presentes:
6.1. Aprovar o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras, todos relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Os acionistas informam que as Demonstrações
Financeiras não foram publicadas, uma vez que a Companhia atende aos requisitos previstos no
art. 294 da Lei nº 6.404/76. 6.2. Em continuidade à deliberação tomada acima, aprovar a destinação
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 10.697,60
(dez mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), para a absorção de prejuízos
acumulados. 6.3. Reeleger Danilo Gamboa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 267.513.588-73, ao cargo de diretor
Presidente; João Henrique Braga Junqueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG nº M-8.526.881 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 041.249.236-94, ao cargo de
Diretor sem denominação especial; Mara Elisa Pedretti de Sousa, brasileira, convivente em união
estável pelo regime de separação total de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG
nº 19.268.209-X - SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 142.764.228-17, ao cargo de Diretora sem
denominação especial; e Rubens Mario Marques de Freitas, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG nº MG-8.574.211 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 026.718.456-50, ao
cargo de Diretor sem denominação especial, todos residentes e domiciliados na cidade e estado de
São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4055, 8º andar, na cidade e
estado de São Paulo, com mandatos de 03 (três) anos ou até a assembleia geral ordinária que aprovar
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2022, o que ocorrer primeiro,
mediante assinatura de termos de posse anexo, sendo cópia dos quais arquivados na sede social da
Companhia. 6.4. Em virtude das deliberações ora tomadas, consignar que a Diretoria da Companhia
é composta pelos seguintes membros, todos com mandatos vigentes conforme respectivas eleições
ou até a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 2022, o que ocorrer primeiro: Danilo Gamboa - Diretor Presidente, João Henrique
Braga Junqueira - Diretor sem denominação especial, Mara Elisa Pedretti de Sousa - Diretor sem
denominação especial e Rubens Mario Marques de Freitas - Diretor sem denominação especial.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2020. Mesa: Danilo Gamboa
- Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas: Brazil Development
Equity Investments, LLC - por Rubens Mario Marques de Freitas e João Henrique Braga Junqueira;
Ralph Partners I, LLC - por Rubens Mario Marques de Freitas e João Henrique Braga Junqueira.
JUCESP nº 194.678/20-9 em 04/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CNPJ nº 04.030.182/0001-02 - NIRE 35.300.180.569 - Companhia Aberta (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizadas em 30 de Abril de 2021
1. Data, hora e local: No dia 30 de abril de 2021, às 09:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da
presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de administrador da
Companhia. 4. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho.
5. Ordem do dia: (i) aprovar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020; e (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020. 6. Deliberações tomadas em AGO pela unanimidade dos acionistas
presentes: 6.1. Considerar como sanada, na forma do §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, a falta
de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos a que se refere o mencionado artigo.
6.2. Dispensar a presença de representantes dos auditores independentes da Companhia, nos
termos do §2º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, por não haver necessidade de esclarecimentos a
respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias
da ordem do dia. 6.3. Aprovar o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, as
Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicados em 07 de abril 2021 nos jornais O Dia SP, no
caderno de Atas, Balanços, Editais e Leilões, na página 07, e Diário Oficial do Estado de São Paulo,
na página 73. 6.4. Em continuidade à deliberação tomada acima, consignar que, em razão da
apuração de prejuízo, no montante de R$ 124.273,08 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e setenta
e três reais e oito centavos), no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, não há
resultado a ser distribuído aos acionistas da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 30 de abril de 2021. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad
Filho - Secretário. Assinaturas: GP Holdings I, LLC - por Danilo Gamboa e João Henrique Braga
Junqueira; Danilo Gamboa. JUCESP nº 256.587/21-8 em 02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.

Cabinda Participações S.A.
CNPJ/ME nº 04.030.182/0001-02 - NIRE 35.300.180.569 - Companhia Aberta (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Agosto de 2020
1. Data, hora e local: No dia 31 de agosto de 2020, às 09:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da
presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa;
Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 5. Ordem do dia: (i) aprovar o aumento do capital
social da Companhia. 6. Deliberações tomadas em AGE pela unanimidade dos acionistas
presentes: 6.1. Aprovar o aporte, por subscrição privada, no montante de R$270.000,00 (duzentos
e setenta mil reais), com emissão de 270.000 (duzentas e setenta mil) ações, sendo 90.000 (noventa
mil) ações ordinárias e 180.000 (cento e oitenta mil) ações preferenciais Classe B, todas nominativas
e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, ﬁxado de acordo com os
parâmetros do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, sendo que o valor de R$0,10 (dez centavos) por ação
será destinado à conta de capital social da Companhia e o valor de R$0,90 (noventa centavos) por
ação será destinado à conta de reserva de capital. 6.2. Em razão da deliberação acima, os sócios
aprovam: (i) A destinação do valor de R$243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais) para a
conta de reserva de capital da Companhia; e (ii) O aumento do capital social da Companhia, no valor
de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), passando o capital de R$885.809,85 (oitocentos e oitenta e
cinco mil, oitocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) para R$912.809,85 (novecentos e doze
mil, oitocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), representado por 2.458.000 (dois milhões,
quatrocentas e cinquenta e oito mil) ações ordinárias e 4.916.000 (quatro milhões, novecentas e
dezesseis mil) ações preferenciais Classe B, todas nominativas e sem valor nominal. As ações, ora
emitidas, participarão em igualdade de condições com as atualmente existentes quanto aos
benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovadas por
esta Companhia. As ações emitidas serão totalmente subscritas e integralizadas, em moeda
corrente, em até 36 (trinta e seis) meses, pelo acionista nominado e qualiﬁcado no Boletim de
Subscrição que, autenticado pela Mesa, ﬁcará arquivado na sede da Companhia (“Anexo I”), sendo
que os demais acionistas renunciam expressamente ao direito de preferência em tal subscrição.
6.3. Em consequência das deliberações acima, determinar que a redação do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia passa a vigorar com a redação constante abaixo: “Artigo 5º - O capital social
é de R$912.809,85 (novecentos e doze mil, oitocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos),
dividido em 7.374.000 ações, sendo 2.458.000 ações ordinárias e 4.916.000 ações preferenciais
Classe B, todas nominativas e sem valor nominal.”. 6.4. Ato contínuo, os sócios aprovam a
consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte desta ata na forma do Anexo
II, o qual, autenticado pela mesa, ﬁcará arquivado na sede da Companhia. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. São Paulo, 31 de agosto de 2020. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente;
Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas: GP Holdings I, LLC - por Rubens
Mario Marques de Freitas e João Henrique Braga Junqueira; Danilo Gamboa. JUCESP
nº 276.034/21-1 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Caianda Participações S.A.
CNPJ nº 04.038.763/0001-82 - NIRE 35.300.180.585 - Companhia Aberta (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizadas em 30 de Abril de 2021
1. Data, hora e local: No dia 30 de abril de 2021, às 09:30 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença
da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da Companhia representando
a totalidade do capital social e Danilo Gamboa, na qualidade de administrador da Companhia. 4. Mesa:
Presidente: Danilo Gamboa; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 5. Ordem do dia:
(i) aprovar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020; e (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. e
(ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020. 6. Deliberações tomadas
em AGO pela unanimidade dos acionistas presentes: 6.1. Considerar como sanada, na forma do
§4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos
a que se refere o mencionado artigo. 6.2. Dispensar a presença de representantes dos auditores
independentes da Companhia, nos termos do §2º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, por não haver
necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da
Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia. 6.3. Aprovar o Relatório de Administração, as
Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, todos
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicados em 07 de abril 2021
nos jornais O Dia SP, no caderno de Atas, Balanços, Editais e Leilões, na página 06, e Diário Oficial
do Estado de São Paulo, na página 68. 6.4. Em continuidade à deliberação tomada acima, consignar
que, em razão da apuração de prejuízo, no montante de R$ 80.795,12 (oitenta mil, setecentos e
noventa e cinco reais e doze centavos), no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
não há resultado a ser distribuído aos acionistas da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 30 de abril de 2021. Mesa: Danilo Gamboa - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad
Filho - Secretário. Assinaturas: GP Holdings I, LLC - por Danilo Gamboa e João Henrique Braga
Junqueira; Danilo Gamboa. JUCESP nº 254.546/21-3 em 31/05/2021. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.

Caianda Participações S.A.
CNPJ/ME nº 04.038.763/0001-82 - NIRE 35.300.180.585 - Companhia Aberta (“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Julho de 2021
1. Data, hora e local: No dia 23 de julho de 2021, às 13:00 horas, na sede social da Companhia,
situada na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo.
2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença
da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Presenças: Acionistas da Companhia representando
a totalidade do capital social da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Danilo Gamboa; Secretário:
Alexandre Manrubia Haddad Filho. 5. Ordem do dia: Aprovar o aumento do capital social da
Companhia. 6. Deliberações tomadas em AGE pela unanimidade dos acionistas presentes:
6.1. Aprovar o aporte, por subscrição privada, no montante de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil
reais), com emissão de 270.000 (duzentas e setenta mil) ações, sendo 90.000 (noventa mil) ações
ordinárias e 180.000 (cento e oitenta mil) ações preferenciais Classe B, todas nominativas e sem
valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, ﬁxado de acordo com os parâmetros
do artigo 170 da Lei n.º 6.404/76, sendo que o valor de R$0,10 (dez centavos) por ação será destinado
à conta de capital social da Companhia e o valor de R$0,90 (noventa centavos) por ação será destinado
à conta de reserva de capital. 6.2. Em razão da deliberação acima, os sócios aprovam: (i) A destinação
do valor de R$243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais) para a conta de reserva de capital
da Companhia; e (ii) O aumento do capital social da Companhia, no valor de R$27.000,00 (vinte e
sete mil reais), passando o capital de R$1.103.320,53 (um milhão, cento e três mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta e três centavos) para R$1.130.320,53 (um milhão, cento e trinta mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta e três centavos), representado por 776.869 (setecentas e setenta e seis mil e
oitocentas e sessenta e nove) ações ordinárias e 1.553.254 (um milhão, quinhentas e cinquenta e
três mil e duzentas e cinquenta e quatro) ações preferenciais Classe B, todas nominativas e sem valor
nominal. As ações, ora emitidas, participarão em igualdade de condições com as atualmente existentes
quanto aos benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser
aprovadas por esta Companhia. As ações emitidas serão totalmente subscritas e integralizadas, em
moeda corrente, em até 36 (trinta e seis) meses, pelo acionista nominado e qualiﬁcado no Boletim
de Subscrição que, autenticado pela Mesa, ﬁcará arquivado na sede da Companhia (“Anexo I”), sendo
que os demais acionistas renunciam expressamente ao direito de preferência em tal subscrição.
6.3. Em consequência das deliberações acima, determinar que a redação do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia passa a vigorar com a redação constante abaixo: “Artigo 5º - O capital social
é de R$1.130.320,53, dividido em 2.330.123 ações, sendo 776.869 ações ordinárias e 1.553.254
ações preferenciais Classe B, todas nominativas e sem valor nominal.” 6.4. Ato contínuo, os sócios
aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte desta ata na
forma do Anexo II, o qual, autenticado pela mesa, ficará arquivado na sede da Companhia.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de julho 2021. Mesa: Danilo Gamboa
- Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. Assinaturas: GP Holdings I, LLC por Danilo Gamboa e João Henrique Braga Junqueira. Danilo Gamboa. JUCESP nº 394.470/21-7
em 18/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bolsonaro autoriza voo em
classe executiva para
ministros e servidores
Decreto do presidente Jair Bolsonaro autoriza a emissão de passagens para ministros de Estado e servidores públicos na classe executiva de voos internacionais com duração de sete horas ou mais. Além de
ministros de Estado, a medida abrange servidores ocupantes de cargo
em comissão ou de função de confiança de mais alto nível, bem como
seus substitutos ou representantes em efetivo exercício.
O novo decreto reverte norma anterior, editada pelo presidente
Michel Temer em 2018, que restringia as viagens internacionais de
representantes do governo federal à classe econôm
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