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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL  - 16ª VARA CÍVEL  - Praça João
Mendes s/nº  - 8º andar - sala nº 805 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 11 2171-
6150 -  São Paulo-SP - E-mai l : upj16a20@tjsp. jus.br -  EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias -  Processo nº  1061859-93.2020.8.26.0100. O  MM Juiz de
Direito da 16ª Vara Cível,  da UPJ V - 16ª a 20ª Varas Cíveis do Foro Centra l
Cível, Estado de São Paulo, Dr. PAULO BERNARDI BACCARAT, na forma da Lei,
e tc .  FAZ SABER a GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S /C  LTDA. ,
CNPJ51.715.365/0001-33, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO
COMUM CÍVEL  por par te de GABRIEL KARPAT e BETY KARPAT, v isando a
condenação por danos materiais, no montante de R$96.730,71 (no ajuizamento)
mais atual ização e acréscimos legais,  referente ao valor atual  do lote 02 da
quadra  JB do  S í t io  I taguaré ,  Pra ia  de  Guara tuba ,  Ber t ioga /SP ( IC :
98.101.013.000), alegando que o mesmo foi adjudicado à Associação dos Ami-
gos de Guaratuba, nos autos do processo nº 0003605-16.2006.8.26.0075, sem
a devida ciência aos Autores, desconsiderando a aquisição destes por escritura
públ ica não levada a regist ro.  Encontrando-se o réu em lugar incer to e não
sabido,  fo i  determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL ,  para os atos e termos
daação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a ação,
o réu se/rá considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECI-
AL . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2022.

15  e  18/01

O presidente da República,
Jair Bolsonaro participou na
sexta-feira (14) de uma visita
técnica para acompanhar o lan-
çamento de um projeto para im-
plantar cabos de fibra ótica en-
tre os municípios de Macapá,
no Amapá e Santarém, no Pará.
A implantação dos cabos da cha-
mada Infovia 00 faz parte do
Programa Norte Conectado,
uma ação para levar internet de
alta velocidade a comunidades
da região que ainda não dispõem
do serviço.

Além de Macapá e Santa-
rém, o cabo vai passar também
pelos municípios paraenses de
Alemquer, Almeirim e Monte
Alegre. A perspectiva é que cer-
ca de um milhão de pessoas se-
jam beneficiadas com a fibra
ótica.

Além da instalação de pon-
tos de acesso wi-fi gratuito em
praças desses municípios, a in-
ternet de alta velocidade tam-

bém será disponibilizada, nes-
sa etapa, para 86 instituições de
ensino, saúde e segurança pú-
blica. Serão 14 em Macapá e 72
nas outras quatro cidades para-
enses.

O lançamento subfluvial da
rede ocorre em janeiro por se
tratar da época do ano em que o
leito do rio está mais propício
para este tipo de serviço. Os ca-
bos são transportados em uma
espécie de balsa, erguidos por
um guindaste e depois coloca-
dos em uma estrutura que vai
depositá-los no leito dos rios.
No total, serão lançados 770
km de cabos.

Os cabos de fibra vão se li-
gar ao linhão de energia elétri-
ca de Tucuruí, no Amapá, e ao
linhão da Eletronorte, em San-
tarém. O custo estimado é de
R$ 94 milhões e a previsão é
que a implantação da fibra óti-
ca termine no final de março.

A implantação da Infovia 00

é a primeira etapa do programa,
que integra o Programa Amazô-
nia Integrada Sustentável, volta-
do para a implantação rede de
transporte de fibra óptica de alta
capacidade ao longo dos rios da
Região Amazônica e de redes
metropolitanas nos municípios
conectados à rede de transporte.

Bolsonaro participou da ce-
rimônia acompanhado pelo mi-
nistro das Comunicações, Fá-
bio Faria. Segundo o ministro,
na implantação do programa,
serão R$ 1,5 bi de investimen-
tos com recursos oriundos
principalmente do edital de
concessão da tecnologia 5G. A
estimativa é que 10 milhões de
habitantes sejam beneficiados.

No total, serão mais de 12
mil km de fibra ótica implanta-
das nos leitos dos rios da Ama-
zônia e atendendo 58 municí-
pios de seis estados da região
(Acre, Amazonas, Amapá, Pará,
Rondônia e Roraima).

As redes implantadas per-
mitirão a conexão de estabele-
cimentos públicos, como ins-
tituições de ensino, unidades de
saúde, hospitais, bibliotecas,
instituições de segurança públi-
ca e tribunais. A projeção do
governo é que todas as infovias
devem ser implantadas até
2026. A próxima infovia, cujo
início está previsto para o final
do ano, ligará os municípios de
Santarém e Manaus, passando
por cinco municipios no Pará e
quatro no Amazonas.

“O lançamento desse cabo
submerso que vai conectar
toda a região Norte do Brasil,
vai trazer internet para todos
vocês”, disse Bolsonaro duran-
te a cerimônia de lançamento
do cabo de fibra. “Também, no
meio do ano, grande parte das
capitais do Brasil já terão, no
mínimo, o seu núcleo de inter-
net 5G, afirmou Bolsonaro.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Justiça e
Segurança Pública anunciou
que foi registrada apreensão re-
corde de cocaína em 2021. De
acordo com dados do Progra-
ma Nacional de Segurança nas
Fronteiras e Divisas (VIGIA),
houve aumento de 125% de
apreensões em relação ao ano
de 2020.

Segundo a pasta, mais de
18 toneladas foram apreendi-
das no ano passado. O material
é avaliado em R$ 620 milhões.
Em 2020, oito toneladas de
cocaína foram apreendidas.

Ministério registra
recorde de apreensão
de cocaína em 2021

A maioria das apreensões
ocorreu na Região Centro-
Oeste (12 toneladas).

Os dados também mostram
que o trabalho do programa re-
sultou em R$ 2 bilhões em pre-
juízo aos criminosos, incluin-
do a apreensão cigarros contra-
bandeados, barcos e veículos.

O Programa Vigia está em
14 estados e tem objetivo de
fortalecer o combate à crimi-
nalidade, por meio da integra-
ção de operações, capacitação
e compra de equipamentos.
(Agencia Brasil)

Plataforma Não Me
Perturbe tem quase

10 milhões de
cadastros

Com 9,55 milhões de núme-
ros de telefone cadastrados, a pla-
taforma Não Me Perturbe permi-
te que as pessoas bloqueiem cha-
madas de empresas de telemarke-
ting, empresas de telecom e de
oferta de crédito consignado.
Mas não bloqueia ligações, por
exemplo, de planos de saúde ou
de redes varejistas.

Segundo a Conexis Brasil
Digital, que reúne as empresas
de telecomunicações e de co-
nectividade, a maior parte dos
números bloqueados está no es-
tado de São Paulo, com 4,594
milhões de números registra-
dos. São Paulo também concen-
tra a maior base de clientes do
país, com 71,8 milhões de ce-
lulares e 10,7 milhões telefones
fixos. Em segundo lugar no
ranking de telefones bloqueados
está Minas Gerais, com 856 mil
números, seguido do Paraná
com 844 mil e do Rio de Janei-
ro com 587 mil registros. O
Distrito Federal tem a maior

proporção de telefones cadas-
trados na plataforma, são 297
mil números cadastrados, o que
representa 5,8% da base de te-
lefones fixos e móveis do DF.

A plataforma Não Me Per-
turbe, em operação desde julho
de 2019, faz parte das medidas
de autorregulação do setor para
melhorar a relação com os con-
sumidores. De 2019 a 2021, o
número de cadastrados chegou
a quase 10 milhões. Apenas du-
rante o ano de 2021 foram ca-
dastrados mais de 2 milhões de
números.

Quem quiser bloquear seus
números de celular e fixo deve
fazer o cadastro diretamente no
site ou por meio dos Procons
em todo o país. O bloqueio
ocorre em até 30 dias após o
cadastro no site.

Após a implementação da
plataforma foi verificada uma
queda de 20% nas reclamações
de usuários de serviços de tele-
comunicações. (Agencia Brasil)

As vendas financiadas de ve-
ículos em 2021 tiveram um
crescimento de 6,8% em rela-
ção ao ano anterior, apontam
dados da B3, a bolsa de valores
de São Paulo. 

No total, foram 5,9 milhões
de unidades, incluindo motos,
automóveis leves e pesados e
também novos e usados. Foram
375 mil unidades negociadas a
mais em no ano passado.

O segmento de veículos pe-
sados e de motos foram os des-
taques de 2021 com alta de 18%
e 17,6%, respectivamente. No
setor de veículos leves, houve
crescimento de 4% na compa-
ração com as unidades financia-
das em 2020.

O financiamento de usados
corresponde a 70% do total, um

Vendas financiadas de
veículos tiveram alta

de 6,8% em 2021
crescimento de 10,7% na com-
paração com 2020. Os automó-
veis leves com mais tempo de
uso tiveram maior procura.

Unidades com 9 a 12 anos
tiveram aumento de 31,5%. Os
veículos com mais de 12 anos,
por sua vez, tiveram aumento de
71,4% nas vendas a crédito.

Os veículos novos, por ou-
tro lado, tiveram queda de 1,4%
no total de vendas a prazo. Com
destaque para a categoria de au-
tos leves, que registrou uma que-
da de 15% no ano.

A B3 opera o Sistema Naci-
onal de Gravames (SNG), que
reúne o cadastro das restrições
financeiras de veículos dados
como garantia em operações de
crédito no Brasil. (Agencia Bra-
sil)

Timemania tem novas regras para
divisão de recursos entre clubes

Foi publicado no Diário Ofi-
cial da União de sexta-feira (14)
decreto presidencial que preten-
de tornar a Timemania mais atra-
ente para torcedores que fazem
apostas nessa modalidade loté-
rica e, consequentemente, levar
mais benefícios aos clubes de
futebol.

Ao alterar o Decreto nº
6.187 – publicado em agosto de
2007, regulamentando a Time-
mania e apresentando critérios

de participação e adesão dos clu-
bes de futebol profissional, de
forma a parcelar dívidas junto ao
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).

Já o Decreto nº 10.941, pu-
blicado na sexta-feira, prevê que
metade dos recursos será divi-
dida igualmente entre os 80 clu-
bes das séries A, B, C e times de
futebol profissional qualifica-
dos no ranking da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF).

A outra metade será destina-
da aos clubes conforme a pro-
porção de apostas indicadas
como Time do Coração em cada
concurso, o que possibilitará ao
torcedor ajudar o clube de sua
preferência.

De acordo com a Secretaria-
Geral da Presidência da Repú-
blica, a expectativa é de que,
com a mudança, haja maior en-
gajamento e participação dos
clubes de futebol na divulgação

da Timemania para o seu torce-
dor que, ao realizar a aposta,
contribui para o time de sua pre-
ferência.

“A mudança será importante
especialmente pela atualização
periódica de clubes esportivos
participantes, ao mesmo tempo
em que representará uma ajuda
para os clubes com baixa capa-
cidade arrecadatória”, informou,
em nota, a Secretaria. (Agencia
Brasil)

Bari Securitizadora S.A.
CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35300363591

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE  

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 66ª (DÉCIMA SEXTA) SÉ-
RIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA BARI SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os titulares dos certificados de recebíveis imobiliários da 66ª (décima sexta) série 
da 1ª (primeira) emissão da Bari Securitizadora S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora”, 
respectivamente), nos termos da Cláusula 7.4 do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 
66ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Bari Securitizadora S.A.”, 
celebrado em 21 de dezembro de 2018, conforme aditado (“Termo de Securitização”), e a Vórtx 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado de São 
Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 22.610.500/0001-88 na qualidade de 
agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), a participarem da Assembleia Geral Extraordinária dos 
Titulares de CRI, em primeira convocação, a ser realizada no dia 1 de fevereiro de 2022, às 
14h00 (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, por videoconferência online na plataforma 
“Zoom”, administrada pela Emissora, sem possibilidade de participação de forma presencial, nos 
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução 
CVM 625”), sendo o acesso disponibilizado, pela Emissora, individualmente aos titulares dos CRI 
devidamente habilitados nos termos deste Edital, a Emissora convoca os titulares de CRI para 
deliberar sobre a: (i) aprovação ou não da concessão de prazo adicional para a LOG Maracanaú I 
SPE Ltda. (“LOG Maracanaú”) e a LOG Commercial Properties e Participações S.A. (“LOG”), na 
qualidade de fiduciantes no âmbito do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em 
Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado em 21 de dezembro de 2018, entre 
a LOG Maracanaú, a LOG e a Emissora, conforme aditado (“Contrato de Alienação Fiduciária”), 
comprovarem o registro do 3º (terceiro) aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária, celebrado 
em 18 de junho de 2021 (“3º Aditamento”) perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis 2ª Zona de 
Maracanaú, Estado do Ceará (“RGI”), por mais 60 (sessenta) dias, a contar do prazo final estabelecido 
no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI realizada no dia 7 de dezembro 
de 2021, qual seja, 13 de fevereiro de 2022 (“Prazo Adicional”), passando o prazo final de 
comprovação do registro a ser 14 de abril de 2022; (ii) aprovação ou não da liberação parcial da 
garantia constituída no âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária (“Alienação Fiduciária”), para 
liberar o percentual de 50% (cinquenta por cento) de cada um dos Imóveis objeto da Alienação 
Fiduciária, de titularidade da LOG Maracanaú, ou seja, 50% (cinquenta por cento) de cada um dos 
imóveis mantidos sob as matrículas n°s 7395, 16286, 16822, 25286, 25287, 25288, 25289 e 25290 
(“Liberação Parcial”), bem como a celebração de aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária 
para refletir a Liberação Parcial; (iii) aprovação ou não da celebração de aditamento ao Termo de 
Securitização para (a) caso aprovada a deliberação de que trata o item (ii) acima, refletir a Liberação 
Parcial, e (b) alterar a Cláusula 7.4 do Termo de Securitização, a qual trata do jornal no qual serão 
publicados os editais de convocação de Assembleia Geral, para excluir a obrigatoriedade de 
publicação de edital de convocação no jornal “O Dia” e prever que a convocação dos Titulares de CRI 
se dará mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, no jornal de grande circulação no 
qual a Emissora costuma efetuar suas publicações ou em jornal de grande circulação editado na 
localidade em que tiver sido feita a Emissão, caso sejam localidades distintas, respeitadas as demais 
regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais de acionistas 
constantes da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e da 
regulamentação aplicável; e (iv) autorização à Emissora, conjuntamente com a Log Maracanaú, a 
LOG e o Agente Fiduciário, para que pratiquem todos os atos necessários para efetivar as 
deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, à celebração dos aditamentos ao Contrato de 
Alienação Fiduciária, ao Termo de Securitização e aos demais Documentos da Operação que sejam 
necessários para fazer frente às deliberações, bem como aprovar o prazo de 60 (sessenta) dias para 
que a LOG Maracanaú e a LOG comprovem o registro dos aditamentos perante os órgãos 
competentes, a contar da data de assinatura de cada aditamento, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) 
dias, desde que a LOG e a LOG Maracanaú comprovem perante a Emissora e o Agente Fiduciário 
que está agindo tempestiva e diligentemente para efetuar os respectivos registros. Observado o 
artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, bem como a Instrução CVM 625, os titulares dos CRI 
que desejarem participar da Assembleia deverão encaminhar, em até 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência da realização da Assembleia, os documentos de representação (contrato/estatuto 
social, ata de eleição, procuração, documento de identificação RG e CPF dos signatários) para o 
seguinte endereço eletrônico: agentefiduciario@vortx.com.br com cópia para pos-emissão@
bariguisec.com.br. O link de acesso à plataforma eletrônica será disponibilizado pela Emissora 
apenas aos titulares dos CRI que manifestarem interesse em participar da  
Assembleia, através dos endereços eletrônicos acima informados, até o horário de sua 
instalação. Ademais, para fins deste Edital, os termos iniciados em letra maiúscula que não estejam 
aqui definidos terão os significados que lhes são atribuídos no Termo de Securitização.  
São Paulo, 17 de janeiro de 2022. BARI SECURITIZADORA S.A.

Almeida Junior Shopping Centers S.A.
CNPJ 82.120.676/0001-83 - NIRE 35.300.412.087

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de Novembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Em 19 de novembro de 2021, às 09h00, na sede social da Almeida Junior Shopping 

Centers S/A (“Companhia”), localizada na capital do estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, nº 2277, 16º andar, conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. 

2. Convocação e Presença: Dispensada convocação prévia em face da presença de todos os membros 

do Conselho de Administração da Companhia. 3. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de 

Administração da Companhia. 4. Mesa: Jaimes Bento de Almeida Junior - Presidente; Patricia Simon, 

Secretária. 5. Ordem do Dia: aprovar contratação de contrato de contragarantia pela Companhia, cuja 

contratante é a Austral Seguradora S/A. 6. Deliberações: Após discutir e examinar o assunto constante 

da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem 

ressalvas, o que segue: a) Aprovam a prestação de garantia atrelada ao Contrato de Contragarantia 

celebrado entre a Almeida Junior Shopping Centers S/A e a Seguradora “Austral Seguradora S/A”, 

inscrita no CNPJ 11.521.976/0001-26, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Avenida Bartolomeu 

Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002. Em razão deste contrato, a Almeida Junior Shopping 

Centers S/A autoriza a emissão de apólices em seu nome ou outras que venham a ser solicitadas 

por ela à Seguradora, incluindo as seguintes empresas subsidiárias: Condomínio Civil Pro-lndiviso do 

Balneário Camboriú Shopping, inscrita no CNPJ sob nº 09.002.580/0001-20; Consórcio Joinville Garten 

Shopping, inscrita no CNPJ sob nº 12.398.161/0001-64; Condomínio Civil Pro Indiviso do Shopping 

Center Neumarkt Blumenau, inscrito no CNPJ sob nº 00.102.436/0001-91; Consórcio Continente 

Park Shopping, inscrito no CNPJ sob nº 17.959.398/0001-90, Condomínio Blumenau Norte Shopping, 

inscrito no CNPJ sob nº 26.469.651/0001-19; Condomínio Continente Park Shopping, inscrito no 

CNPJ sob nº 20.211.636/0001-90; Condomínio do Joinville Garten Shopping, inscrito no CNPJ sob 

nº 24.649.850/0001-83; Condomínio Comercial do Balneário Camboriú Shopping, inscrito no CNPJ 

sob nº 09.002.565/0001-82; e Condomínio Comercial do Shopping Center Neumarkt Bnu, inscrito no 

CNPJ sob nº 01.172.255/0001-02. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 

os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido 

reaberta a sessão foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 19 de 

novembro de 2021. Mesa: Jaimes Bento de Almeida Junior - Presidente; Patricia Simon - Secretária. 

Conselheiros: Jaimes Bento de Almeida Junior, Heloísa Helena Kretzer de Almeida, Camila Angeloni 

de Almeida Ferreira; Carlos Alberto Julio; Luiz Carlos Passetti. Certidão: Certifico que a presente 

é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Patrícia Simon - Secretária. JUCESP nº 1.697/22-5 em 

04/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

G.C. Participações S.A.
CNPJ/ME 12.423.925/0001-24 - NIRE 35.300.544.731

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de Novembro de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 12 de novembro de 2021, às 16h00, na sede social da G.C. Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na capital do estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 2277, 16º andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000. 
2. Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas, arquivado 
na sede da Companhia, na forma do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. Mesa: 
Sr. Jaimes Bento de Almeida Junior, presidente da mesa; Sra. Patricia Simon, secretária. 5. Ordem do 
Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a autorização para que seja celebrado o “Primeiro Aditamento 
ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da 1ª 
(Primeira) Emissão da G.C. Participações S.A.” (o “Primeiro Aditamento à Emissão”), a ser celebrado 
entre a Companhia, na qualidade de Emissora, o Sr. Jaimes Bento de Almeida Junior, na qualidade de 
Fiador, e a True Securitizadora S/A, doravante denominada “Debenturista”, inscrita no CNPJ/ME sob 
nº 12.130.744/0001-00, na qualidade de titular da totalidade das debêntures em circulação no âmbito do 
“Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da 1ª 
(Primeira) Emissão da G.C. Participações S.A.” (a “Escritura de Emissão”), datado de 19 de dezembro de 
2019 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em Sessão de 14 de janeiro de 2020 sob 
nº 032.349/20-8; (ii) a autorização à diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar 
todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização do Aditamento à Emissão de 
Debêntures deliberada no item (i) acima; e (iii) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela 
diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a realização do Primeiro 
Aditamento à Emissão. 6. Deliberações: Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os 
acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram o quanto segue: I) Aprovar a 
formalização do Primeiro Aditamento à Emissão, para alteração das seguintes disposições presentes na 
Escritura de Emissão: (i) A Alteração à cláusula 5.3 da Escritura de Emissão, para constar expressamente 
que a Companhia (i.i) encaminhará à Debenturista, com cópia ao Agente Fiduciário dos CRI, 
semestralmente, a partir da Data de Integralização, Relatório de Verificação, em formato definido em 
Anexo na Escritura de Emissão, informando o valor total destinado até a data do envio do referido 
Relatório de Verificação; e (i.ii) no mesmo prazo, enviará ao Agente Fiduciário dos CRI (ou disponibilizará 
link para consulta online e download dos documentos) os respectivos comprovantes da destinação dos 
recursos, quais sejam: cópia dos contratos, notas fiscais acompanhadas de seus arquivos no formato 
“XML” de autenticação das notas fiscais emitidas e pagas pela Emissora, conforme aplicável, para o 
desenvolvimento do Empreendimento Lastro e demais documentos comprobatórios da referida 
destinação, inclusive que comprovem a transferência dos recursos para as Controladas (“Documentos 
Comprobatórios”), quando aplicável. Não obstante o disposto no item (i.i) acima, o Relatório de Verificação 
deverá ser encaminhado mensalmente até o dia 30 do mês subsequente, a partir de agosto de 2020, 
referente ao resultado de julho de 2020; (ii) A alteração da cláusula 7.13 da Escritura de Emissão, para 
constar expressamente as regras sobre pagamento do valor unitário, no seguinte sentido: sem prejuízo 
dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das 
Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos 
previstos nesta Escritura de Emissão de Debêntures, o Valor Nominal Unitário será pago pela Emissora, 
até a Data de Vencimento, observado o período de carência entre abril de 2020 (inclusive) a dezembro de 
2020 (inclusive), conforme cronograma de amortização nos termos do Anexo III da Escritura de Emissão 
e de acordo com a fórmula abaixo: PMTi=AMi+J Onde: PMTi = Pagamento referente à parcela “i”, 
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; AMi = Conforme definido abaixo; e J = 
Conforme definido abaixo. (iii) Alterar a cláusula 7.13.1 da Escritura de Emissão, para prever que o Valor 
Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 120 (cento e vinte) parcelas, conforme percentuais 
de amortização indicados no Anexo III à Escritura de Emissão, sendo a primeira devida em 15 de janeiro 
de 2020: AMi= VNexTai Onde: AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 
(oito) casas decimais, sem arredondamento; VNe = conforme definido abaixo; Tai = i-ésima taxa de 
amortização informada com 6 (seis) casas decimais, conforme Anexo III à presente Escritura de Emissão. 
(iv) Incluir a cláusula 7.15 na Escritura de Emissão, acerca do pagamento da remuneração, para prever 
que sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão, a Remuneração será paga mensalmente a partir da Data de Emissão das Debêntures, 
ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2020 e o último na Data de Vencimento, observado 
o período de carência entre abril de 2020 (inclusive) a julho de 2020 (inclusive), conforme tabela constante 
do Anexo III à Escritura de Emissão que, em razão do Primeiro Aditamento à Emissão, fica alterado; 
(v) Incluir a cláusula 7.18 na Escritura de Emissão, para prever hipótese de amortização extraordinária 
obrigatória, de acordo com a seguinte regra: em caso de aumento de capital primário da Emissora de, no 
mínimo R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), classificado como um Evento de Liquidez, a 
Emissora deverá realizar, em até 15 (quinze) dias corridos após a ocorrência do referido Evento de 
Liquidez, a amortização extraordinária obrigatória do saldo adicional (ou seja, o saldo acumulado durante 
o período de carência de pagamento das parcelas do Valor Nominal Unitário e Remuneração, na forma 
prevista na Escritura de Emissão; (vi) Incluir um novo item (xiii) na Cláusula 10.1 da Escritura de Emissão, 
com a consequente renumeração dos itens subsequentes, para prever que a Companhia está 
adicionalmente obrigada a fazer com que a Companhia Almeida Junior Shopping Centers S.A., inscrita no 
CNPJ/ME sob nº 82.120.676/0001-83, observe o dividendo máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais) a ser distribuído por mês entre agosto de 2020 (inclusive) e dezembro de 2020 (inclusive), e 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por mês durante o exercício social findo em 2021, desde que a 
Companhia esteja adimplente com as obrigações assumidas no âmbito da Oferta, conforme definida no 
Termo de Securitização. II) autorizar à diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar 
todos e quaisquer atos, bem como celebrar todos e quaisquer documentos, necessários e/ou convenientes 
à realização do Primeiro Aditamento à Emissão deliberada no item (I), acima; e III) ratificar todos e 
quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, para a realização da 
Emissão deliberada nos itens acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada 
conforme e assinada por todos os Conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Jaimes 
Bento de Almeida Junior; e Secretária: Sra. Patricia Simon. Acionistas: Sr. Jaimes Bento de Almeida 
Junior; Almeida Junior Shopping Centers S/A. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 12 de novembro de 2021. Patricia Simon - Secretária. JUCESP nº 572/22-6 em 
03/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EPT Engenharia e Pesquisas Tecnologicas S/A
CNPJ (MF) Nº 60.730.645/0001-01 - NIRE N° 35300058861

Ata de Reunião Diretoria
Aos 29 de Outubro de 2021, às 10 horas, reuniram-se na sede social, situada na Avenida São Jose, 450 - Vila Ayrosa 
- Município de Osasco, Estado de São Paulo, os membros da diretoria da EPT Engenharia e Pesquisas Tecno-

logicas S/A., reunidos em caráter especial, na forma determinada no Estatuto Social, resolvem por unanimida-
de deliberar: 1-) Encerramento da � lial de Porto Alegre NIRE 43999057087, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n° 60.730.645/0004-54, estabelecida na Rua Marcelo Gama, 41 - Bairro Higienápolis - Município de Porto Alegre 
- Estado do Rio Grande do Sul - CEP 90540-040. A presente ata foi lavrada na forma permitida em lei e assinada 
por todos os presentes Eduardo Antonio Serrano e Jonas Francisco Correa Duarte, A presente é cópia � el da ata 
lavrada em livro próprio. Osasco, 29 de outubro de 2021. Jonas Francisco Correa Duarte - Diretor Executivo - 
Presidente; Eduardo Antonio Serrano - Diretor Técnico - Secretário. JUCESP nº 560.075/21-2 em 24/11/2021.
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Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1719-CFDF-C747-E7E9.
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