36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 36º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 004267452.2021.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro
Central da Capital/SP, Faz Saber a Marcelo de Souza (CPF. 100.975.498-00), que a ação de Procedimento Comum,
ajuizada por Hospital São Camilo - Ipiranga, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$
76.720,09 (outubro de 2021). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 23/11/2021.
15 e 16 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1120840-28.2014.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo. Executado: PLATIN TECNOLOGIA
EM ELETRONICA LTDA e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 112084028.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
ADRIANA CARDOSO DOS REIS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Platin Tecnologia em Eletrônica Ltda (CNPJ.
06.880.791/0001-78), Abrão Markovits (CPF. 273.142.908-90) e Elka Markovits (CPF. 230.180.748-74), que HSBC
Bank Brasil S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 281.535,71 (dezembro de 2018),
representada pelo Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras
Avenças n° 08890678615. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou
em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em
penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente no valor de R$ 3.157,72 e R$ 99,31.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 04 de fevereiro de 2022.
12 e 15 / 02 / 2022
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1028830-34.2015.8.26.0001. Classe: Assunto: Monitória - Espécies de Contratos.
Requerente: Fundação São Paulo. Requerido: Daniella Joana Pereira dos Santos. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1028830-34.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIELLA
JOANA PEREIRA DOS SANTOS, Brasileira, Estudante, RG 30.059.935-3, CPF 222.565.848-01, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Fundação São Paulo, objetivando a cobrança da quantia de R$ 4.486,71 (set./2015),
decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a mensalidades não pagas no ano de 2010 a 2011.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou ofereça
embargos, ficando intimado de que, haverá isenção das custas processuais, se realizar o pagamento no prazo, nos termos
do artigo 701, §1º, do CPC/2015 e honorários advocatícios de cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa, sob pena
de conversão em execução. Decorridos os prazos supra, no silêncio, lhe 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 07
de fevereiro de 2022.
12 e 15 / 02 / 2022
EDITAL DE INTIMAÇÃO  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0016339-02.2021.8.26.0001. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: Hospital São Camilo  Santana. Executado:
Dayana de Oliveira e outro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016339-02.2021.8.26.0001.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos
de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Luiz Roberto de Oliveira (CPF. 672.820.168-87) e
Dayana de Oliveira (CPF. 309.421.558-07), que a ação de Procedimento Comum, ajuizada por Hospital São Camilo
 Santana, foi julgada procedente, condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 49.974,08 (dezembro de
2021). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 28 de janeiro de 2022.
12 e 15 / 02 / 2022

Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis VII S.A.

(Em constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição da Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis VII S.A. Realizada em 29 de Outubro de 2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de do artigo 265 da Lei das Sociedades por Ações; e (ix) eleição de novos membros da Dioutubro de 2021, às 10:00 horas, na Rua Bandeira Paulista, n° 600, cj. 44, Sala 19, Itaim retoria, instalação e/ou eleição de novos membros para o Conselho Fiscal. Parágrafo
Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001. 2. Presença: (i) Traves- Primeiro: Até o pagamento integral dos valores representados pelos títulos e valores
sia Assessoria Financeira Ltda., sociedade limitada com sede na Rua Bandeira Pau- mobiliários emitidos pela Companhia, fica vedada a prática dos seguintes atos: (i)
lista, n° 600, cj. 44, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532- transferência do controle da Companhia; (ii) redução do capital social, incorporação,
001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia fusão, cisão ou dissolução da Companhia; (iii) cessão dos Créditos Mercantis objeto de
(“CNPJ”) sob n° 26.264.237/0001-73, com seus atos constitutivos arquivados na Junta suas operações de securitização, ou atribuição de qualquer direito sobre os mesmos,
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 3523015547-1, neste ato re- ao(s) controlador(es) da Companhia, ou a qualquer pessoa a ele(s) ligada(s), em condipresentada por seu administrador, Sr. Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa, bra- ções distintas das previstas na documentação que embasa suas operações de securitisileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, por- zação; e (v) a emissão de ações, bônus de subscrição ou títulos e valores mobiliários,
tador da Cédula de Identidade RG n° 30.393.860-2 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pes- incluindo, mas não se limitando a novas emissões de debêntures. Parágrafo Segunsoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF”) sob o n° 218.718.568-09, com endereço do: O disposto nos itens “i”, “ii” e “iii” do Parágrafo Primeiro acima não se aplicará
comercial na Rua Bandeira Paulista, n° 600, Itaim Bibi, cj. 44, CEP 04532-001, na Cidade caso haja prévia autorização dos detentores de 50% (cinquenta por cento) ou mais do
de São Paulo, Estado de São Paulo; e (ii) Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa, valor nominal de referidos títulos e valores mobiliários, excluídos de tal cômputo aqueacima qualificado. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Vinícius Bernardes Ba- les eventualmente detidos pelo(s) controlador(es) da Companhia, sociedade coligada
sile Silveira Stopa e secretariados pela Sra. Thais de Castro Monteiro. 4. Ordem do Dia ou submetida a controle comum, e titulares de títulos e valores mobiliários de emissão
e Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia e, por unanimidade da Companhia que sejam detidos pelo cedente dos Créditos Mercantis, em assembleia
de votos e sem quaisquer restrições, foi deliberada a constituição de uma sociedade anô- geral especificamente convocada e realizada segundo as normas aplicáveis. Parágranima, com denominação “Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis VII fo Terceiro: Tendo em vista que a formalização dos itens “i”, “ii” e “iii” previstos no
S.A.”, nos seguintes termos e condições: (i) Leitura e Aprovação da minuta do Es- Parágrafo Primeiro acima é feita nos livros de registro de ações da Companhia, os aciotatuto Social: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a mim que proce- nistas declaram estar cientes e de acordo com as vedações previstas neste artigo, sendesse à leitura da minuta do Estatuto Social para os presentes. Terminada a leitura, o Sr. do que qualquer operação feita em desacordo com o aqui disposto será considerada
Presidente da Mesa submeteu-a a discussão e votação, o que resultou em sua aprovação nula de pleno direito, não sendo oponível à Companhia ou a terceiros. Parágrafo
unânime pelos presentes, passando o Estatuto Social da Travessia Securitizadora de Quarto: É vedada a emissão, pela Companhia, de partes beneficiárias. Parágrafo
Créditos Mercantis VII S.A. (“Companhia”) a ter a redação estabelecida no Anexo Quinto: Os acionistas poderão alienar fiduciariamente suas ações de emissão da ComI, da presente Ata. (ii) Boletim de Subscrição de Ações: Foi aprovada a subscrição panhia, desde que em garantia das operações de securitização de direitos creditórios e
do capital social da Companhia, nos seguintes termos, conforme descritos no Boletim de emissões de títulos e valores mobiliários realizadas pela Companhia, hipótese em que
Subscrição Anexo II à presente Ata: I - a) Nome: Travessia Assessoria Financeira deverão ser observadas quaisquer outras restrições ao exercício do direito de voto dos
Ltda., qualificada acima; b) Número de ações subscritas: 499 (quatrocentas e noventa e acionistas que venham a ser previstas no respectivo instrumento de alienação fiduciánove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, no valor de R$ 499,00 (quatro- ria de ações, sob pena de tais votos serem considerados nulos de pleno direito, não sencentos e noventa e nove reais); c) Percentual de ações representativas do capital social do oponíveis à Companhia ou a terceiros quaisquer atos praticados pela Companhia em
subscritas pela acionista: 99,8% (noventa e nove inteiros e oito centésimos por cento); d) decorrência de tais votos. Administração da Companhia. Artigo 14: A Companhia
Valor integralizado pela acionista: R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais); II - será administrada pela Diretoria, cuja competência é atribuída pelo presente Estatuto
a) Nome: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, qualificado acima; b) Número Social, bem como pela legislação aplicável, estando os Diretores dispensados de oferede ações subscritas: 1 (uma) ação ordinária, nominativa, sem valor nominal, no valor de cer garantia para o exercício de suas funções. Parágrafo Primeiro: A representação
R$1,00 (um real); c) Percentual de ações representativas do capital social subscritas pelo da Companhia caberá à Diretoria. Parágrafo Segundo: Os membros da Diretoria esacionista: 0,2% (dois centésimos por cento); d) Valor integralizado pelo acionista: R$1,00 tarão devidamente investidos na posse quando das assinaturas dos “Termos de Posse”
(um real). (iii) Eleição dos Diretores: Os acionistas aprovaram a eleição dos diretores lavrados no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a efetiva posda Companhia; os Srs. (i) Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa, acima qualifica- se de seus sucessores. Parágrafo Terceiro: A Assembleia Geral deverá estabelecer a
do, para assumir o Cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) Luis Philipe Cama- remuneração global de seus administradores e a sua distribuição. Artigo 15: O manno Passos, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° dato dos membros da Diretoria é de 05 (cinco) anos, sendo possível a reeleição de
34.545.393-1 SSP-SP, inscrito no CPF sob o n° 345.394.968-40, com endereço comercial quaisquer dos eleitos. Diretoria. Artigo 16: A Diretoria será composta por no mínimo
na Rua Bandeira Paulista, n° 600, Itaim Bibi, cj. 44, CEP 04532-001, na Cidade de São 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos
Paulo, Estado de São Paulo, para assumir o Cargo de Diretor de Relações com Investido- pela Assembleia Geral, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com
res; (iii) Camila Maria Oliveira, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de Investidores, 2 (dois) Diretores sem designação específica e 1 (um) Diretor de Complianbens, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG n° 36.825.036-2 SSP-SP, ce. Parágrafo Único: Para o exercício da função de membro da Diretoria, poderão ser
inscrita no CPF sob o n° 349.935.818-23, com endereço comercial na Rua Bandeira Pau- contratados profissionais para este fim específico. Artigo 17: Na hipótese de vacância
lista, n° 600, Itaim Bibi, cj. 44, CEP 04532-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São do cargo de Presidente da Diretoria, seu substituto será eleito pela Assembleia Geral e,
Paulo, para assumir o cargo de Diretora sem designação específica; e (iv) Thais de Cas- enquanto não houver esta escolha, o Diretor de Relações com Investidores cumulará
tro Monteiro, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº esta função. Parágrafo Primeiro: A mesma situação acima aplicar-se-á na hipótese
49.116.133-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 421.565.628-14, com endereço comercial de vacância do cargo de Diretor de Relações com Investidores, cujo cargo será preenna Rua Bandeira Paulista, n° 600, Itaim Bibi, cj. 44, CEP 04532-001, na Cidade de São chido pelo Diretor Presidente, e com este cumulado, até que ocorra nova nomeação
Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora de Compliance. Os Diretores ora pela Assembleia Geral. Parágrafo Segundo: A situação acima descrita também aplieleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administra- car-se-á na hipótese de falta, impedimento ou ausência de quaisquer dos diretores. Arção da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal cuja pena impeça, tigo 18: Os membros da Diretoria possuem amplos poderes para representar a Comainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de pre- panhia ativa e passivamente, gerir seus negócios, praticar todos os atos necessários
varicação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, para realização de operações relacionadas com o objeto social descrito neste Estatuto
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as Social, conforme normas e diretrizes determinadas pela Assembleia Geral, podendo
relações de consumo, a fé pública, ou contra a propriedade. Os Diretores ora eleitos to- para este fim, contrair empréstimos e financiamentos, adquirir, alienar e constituir ônus
mam posse de seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse corres- reais sobre bens e direitos da Companhia, definir a política de cargos e salários dos funpondentes lavrados no “Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria”, e permane- cionários e prestadores de serviços da Companhia, sempre em conformidade com este
cerão em seus cargos pelo período de 2 (dois) anos a contar da presente data e não fa- Estatuto social e, em especial, com o Artigo 19 abaixo. Artigo 19: A Companhia deverão jus a remuneração, conforme Termos de Posse, constantes no Anexo III da presente rá obrigatoriamente ser representada: (i) pelo Diretor Presidente, agindo isoladamente;
Ata. (iv) Definição dos periódicos nos quais serão efetuadas as publicações (ii) por 2 (dois) Diretores; (iii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) Procurador
legais: Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia, nos moldes da Companhia; ou (iv) por 2 (dois) procuradores da Companhia em conjunto, sempre
do disposto no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, serão realizadas no “Diário nos limites de seus respectivos mandatos e desde que investidos de poderes específiOficial do Estado de São Paulo” e no periódico “Jornal O Dia”. (v) Aprovação do en- cos. Parágrafo Primeiro: As procurações mencionadas no caput deste artigo deverão
dereço da sede social da Companhia: Os acionistas aprovaram que a sede da Com- ser outorgadas obrigatoriamente pelo Diretor Presidente, agindo isoladamente, ou por,
panhia será na Rua Bandeira Paulista, 600, cj. 44, Sala 19, Itaim Bibi, Cidade de São Pau- no mínimo, 2 (dois) membros da Diretoria agindo em conjunto, devendo ter expressalo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001. (vi) Descrição da Integralização do Capi- mente especificados os poderes outorgados, sob pena de invalidade do mandato, não
tal Social: Foi declarado que o capital social de R$500,00 (quinhentos reais) se encon- podendo possuir validade superior a 1 (um) ano, exceto, exclusivamente, nos casos de
tra totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, para atendimento procurações “ad judicia” e as pr
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m
P g oP m o O
m
subscrito e integralizado, é de R$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 500 (quim
nhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º: Cada ação orm
P g o gundo A
dinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas.
m
m
m m
Artigo 7º: O capital social somente será representado por ações ordinárias. Artigo 8º:
Com a inscrição do nome do Acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas, fica
m
m m
comprovada a respectiva propriedade das ações. Assembleia Geral. Artigo 9º: A asA
o o
D mon
õ
sembleia geral de acionistas reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses n n
D
n
o do u o A go
O
m
seguintes ao término do exercício social da Companhia, a fim de serem discutidos os m
m
m
D
assuntos previstos em lei e, extraordinariamente quando convocada, a fim de discutim
rem assuntos de interesse da Companhia, ou ainda quando as disposições do Estatuto A m
G
O
m
m
Social ou da legislação vigente exigirem deliberações dos acionistas, devendo ser conm m
P g oP m o A
vocada pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas, nos casos previstos em lei (“Assem- m
bleia Geral”). Parágrafo Único - Todas as convocações deverão indicar a ordem do
m
dia, explicitando ainda, no caso de reforma estatutária, a matéria objeto. Artigo 10: A
m
Assembleia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária, será instalada e presidida por
m
m
qualquer um dos administradores da Companhia. Parágrafo Único: A representação
A
%
m
do acionista na Assembleia Geral se dará nos termos do §1º do artigo 126 da Lei das
m
m m
m P
Sociedades por Ações, desde que o respectivo instrumento de procuração tenha sido g o gundo N
m
m
entregue na sede social da Companhia até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência
m
m
m m
do horário para o qual estiver convocada a respectiva Assembleia. Se o instrumento de
A
P g o
representação for apresentado fora do prazo de antecedência acima mencionado, este
o O
m
somente será aceito com a concordância do presidente da respectiva Assembleia Geral.
m
A m
G
P g o Qu o Q
Artigo 11: A Assembleia Geral tem poder para decidir todos os negócios relativos ao
A m
G
O
m
objeto da Companhia e tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenm
qu d
o A go
A m
volvimento, observadas as competências específicas dos demais órgãos de administram
m
A m
ção da Companhia. Artigo 12: Com exceção do disposto no artigo seguinte, as delibeG
m
m
m
A m
G
m
rações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos, não computados os
m m
m
m m P g o Ún o N
votos em branco. Artigo 13: As matérias abaixo somente poderão ser consideradas
m
A m
G
m
m
A go
aprovadas em Assembleia Geral quando tiverem o voto favorável de acionistas que rem
m
presentem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das ações ordinárias emitidas pela
m
m
m
Companhia, desde que obtida a prévia e expressa autorização dos detentores dos títum
los e valores mobiliários emitidos pela Companhia, nos termos dos instrumentos de
m
V o do
emissão de referidos títulos e valores mobiliários: (i) alteração de quaisquer das dispo- d og do
pon
M
OA
sições do Estatuto Social que envolva (a) a alteração do objeto social da Companhia, in- An o
Bo
m d ub
o
m
clusive para a inclusão da prática de novas atividades econômicas, previsto no artigo 4º
u
do d C d o M
n V
A
e seus parágrafos deste Estatuto Social; (b) as regras referentes a quóruns mínimos e
m
m
requisitos para deliberação em Assembleia Geral, previstos neste artigo 13 e em seus
m
m
m
m
parágrafos deste Estatuto Social; e/ou (c) as regras sobre destinação do lucro da Commm
m
A o
panhia, prevista no artigos 23 deste Estatuto Social; (ii) a emissão de ações, salvo se n
A
o
n n
d
m
m
destinadas para subscrição e integralização total pelos próprios acionistas da Compam
nhia, nas proporções das ações atualmente detidas, e se tais novas ações, conforme o
N
M
caso, forem automaticamente submetidas à eventual garantia de alienação fiduciária
m
m
de ações prestada em garantia das operações de securitização de direitos creditórios e
m
N
emissões de títulos e valores mobiliários realizadas pela Companhia, nos termos deste
m
A õ o dn
ub
Estatuto Social; (iii) a contratação de dívidas financeiras e/ou emissão de títulos e vaV o n g
do R
lores mobiliários, incluindo, mas não se limitando a emissão de debêntures, fixando o
Vn u B n d B
op
preço de emissão, forma de subscrição e integralização, prazo e forma para o exercício
m
m
m
m
do direito de preferência e outras condições da emissão, observadas eventuais limitaG
M
ções previstas nos instrumentos de emissão dos títulos e valores mobiliários emitidos
m
m
pela Companhia; (iv) autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituim
A õ o
ção de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; (v) operações d n
ub
m V o n g
do R
m
o
de fusões, incorporação ou cisão da Companhia, ou ainda sua liquidação ordinária ou d A õ o d n
ub
o
do V o n g
do R R
cessação do estado de liquidação; (vi) aumento ou redução do dividendo obrigatório;
A
o
(vii) dissolução da Companhia; (viii) participação em grupo de sociedades, nos termos n n
d
Vn u B n d B
op

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009026-06.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Celso Shinji Saratani (CPF. 101.428.648-46), que nos autos da ação de Execução, ajuizada
por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 1.301,62. Estando
o executado em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir após os
20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. S Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
15 e 16 / 02 / 2022

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 100088718.2020.8.26.0405. O Dr. MARIO SERGIO LEITE, Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Osasco/SP, na
forma da lei, etc... Faz a FABIO DE MATOS AMORIN (CPF/
MF sob o n° 375.555.478-05 e RG nº 34355124 - SSP –
SP) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/
A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo
ao TIPO DE BEM: “veículo marca YAMAHA, modelo XT 660
R, ano fab./mod. 2013 / 2014, combustível GASOLINA,
cor AZUL, chassi 9C6KM0030E0020465, placa FKL9389,
RENAVAM 000566143380”. Apreendido o bem, e estando
o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer
a purgação da mora depositando, sob pena de consolidarse propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do
autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei
10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após
os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão
e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da
lei. Osasco, 11/02/2022.
15 e 16/02

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1013565-07.2020.8.26.0004. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial Duplicata. Exequente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Executado: Teixeira Perus Supermercado Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013565-07.2020.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TEIXEIRA PERUS
SUPERMERCADO LTDA, CNPJ 19.359.782/0001-88, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, objetivando receber a quantia de R$ 12.377,46 (novembro de 2020), representada
pelas notas fiscais a seguir descritas: NF 013.184.195-20 28/12/2018 R$ 1.323,69; NF 013.184.196-20 28/12/2018 R$ 479,35;
NF 013.184.197-20 28/12/2018 R$ 149,62; NF 013.184.198-20 28/12/2018 R$ 336,78; NF 013.184.199-20 28/12/2018 R$
191,94; NF 013.184.200-20 28/12/2018 R$ 1.832,06; NF 013.184.201-20 28/12/2018 R$ 476,54; NF 013.184.202-20 28/12/
2018 R$ 141,01; NF 013.203.277-20 02/01/2019 R$ 522,63; NF 013.216.635-20 04/01/2019 R$ 1.451,50; NF 013.216.63620 04/01/2019 R$ 159,93; NF 013.216.637-20 04/01/2019 R$ 896,86 e NF 013.216.638-20 04/01/2019 R$ 1.422,57,
devidamente protestadas. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com
fundamento no Art. 256, inciso II do CPC, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir dos 30 dias supra, fluindo da data da publicação
única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), paguem o débito, devendo o mesmo ser atualizado e acrescido
das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese
de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereçam embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar
30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá aos
executados requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30
de novembro de 2021.
15 e 16 / 02 / 2022

Luiz Rafael Lemuchi de Lima
/HLORHLURV2¿FLDO0DWUtFXOD/-XFHSDU
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COLISÃO, ENCHENTE,
ROUBO/FURTO, E
VEÍCULOS EM FIM DE
VIDA ÚTIL

ONLINE.
/ਅਉਥਏਉਁ

TERÇA-FEIRA
Leilãohs

41-3134.3450
/උඉඔ(ඛගකඉඌඉඌඉ5ඛඍඑකඉ%කඌඉඌ&ඉඕ6ත-ඛඌඛ3එඖඐඉඑඛ35
COLISÃO: AGILE; 2013; 2014. AMAROK; 2013; 2014. ARGO; 2018. ASTRA SEDAN; 2008; 2009. 2 ASX; 2014; 2011; 2012. BIZ 125; 2005; 2006. BONGO; 2015; 2016. BRUTALE;
2012. 2 C 100; 2005; 2005. 2 C3; 2012; 2014; 2015. C3 AIRCROSS; 2013; 2014. C3 PICASSO; 2014; 2015. C4; 2012; 2013. C4 LOUNGE; 2018; 2019. C4 PALLAS; 2007; 2008.
CAPTUR; 2018; 2019. CB 300; 2011. CBR 600F; 2013. 6 CELTA; 2009; 2010; 2010; 2011; 2007; 2008; 2009; 2010; 2009; 2003; 2004. CG 125; 2014. 3 CG 150; 2006; 2005; 2004. 2 CG
160; 2019; 2018; 2019. CLASSIC; 2004; 2005. 3 CLIO; 2014; 2015; 2003; 2004; 2007. 3 COBALT; 2018; 2019; 2012; 2013; 2014. COMPASS; 2013. 2 COROLLA; 2005; 2006; 2009;
2010. 2 CORSA; 2011; 2012; 1994; 1995. 2 CR-V; 2010; 2013; 2014. DIAVEL; 2013. 2 DUCATO ; 2019; 2020; 2014. DUSTER; 2015. 3 ECOSPORT; 2013; 2014; 2013; 2013; 2014.
ELANTRA; 2012; 2013. 2 ESCORT; 1996; 1997; 1999; 2000. 2 ETIOS; 2017; 2018; 2013. 9 FIESTA; 2003; 2004; 2010; 2011; 2015; 2011; 1996; 2013; 2014; 2008; 2009; 2011; 2012; 2013;
2014. 2 FIORINO FURGAO; 2013; 2008. 3 FIT; 2014; 2008; 2009; 2010. 2 FLUENCE; 2011; 2011; 2012. 5 FOCUS; 2015; 2016; 2005; 2013; 2014; 2001; 2003. 5 FOX; 2019; 2020; 2015;
2012; 2013; 2009; 2010; 2018; 2019. 2 FUSION; 2006; 2007; 2013. 16 GOL; 2006; 2014; 2015; 2003; 2016; 2017; 2011; 2012; 2012; 2013; 2004; 2005; 2006; 2007; 2002; 1996; 2002; 2003;
2008; 2009; 2016; 2017; 2012; 2013; 2012; 2013; 2008. GOLF; 2013; 2014. GRAND CHEROKEE; 2014; 2015. 2 GRAND SIENA; 2013; 2014; 2015; 2016. 2 HB20; 2017; 2013; 2014. 2
HILUX; 2012; 2013; 2009; 2010. 2 I30; 2010; 2011; 2011; 2012. JETTA; 2016. 4 KA; 2014; 2015; 2017; 2018; 2017; 2018; 2018. KADETT; 1997. KICKS; 2016; 2017. 2 L200; 2014; 2015;
2016; 2017. 2 LOGAN; 2016; 2017; 2018; 2019. 3 MEGANE; 2007; 2008; 2012; 2013; 2011; 2012. 2 MERIVA; 2010; 2011; 2012. MONTANA; 2013. NINJA 300; 2014. 5 ONIX; 2018;
2019; 2018; 2016; 2017; 2019; 2020; 2018; 2019. 2 PALIO; 2014; 2015; 2001. PASSAT; 2008. 2 PICANTO; 2010; 2011; 2010; 2011. 3 POLO; 2014; 2004; 2005; 2007; 2008. 3 PRISMA;
2018; 2019; 2012; 2007; 2008. PUNTO; 2010; 2011. R 1250; 2020. RANGER ; 2000. 5 SANDERO; 2010; 2014; 2014; 2017; 2017. 2 SANTA FE; 2014; 2015; 2008. SANTANA; 1989;
1990. 2 SAVEIRO; 2017; 2018; 2019. 5 SPACEFOX; 2010; 2011; 2013; 2014; 2009; 2010; 2010; 2011. SPIN; 2018; 2019. SPORTAGE; 2015; 2016. 4 STRADA; 2008; 2007; 2019; 2020;
2016. SX4; 2011; 2012. T-CROSS; 2019; 2020. 2 TIIDA; 2010; 2011; 2010; 2011. 2 TUCSON; 2009; 2010; 2009; 2010. 6 UNO; 2009; 2010; 2012; 2013; 1995; 1996; 1990; 2008; 2009; 2013.
5 UP; 2014; 2015; 2017; 2018; 2016; 2016; 2017; 2017; 2018. VECTRA; 2009; 2010. VERONA; 1995. V-STROM; 2016; 2017. XT 660R; 2011; 2012. XTERRA; 2005; 2006. ROUBO/
FURTO: GOL; 2012; 2013. COROLLA; 2006; 2007.
Nº dos Chassis: 12404697; Recortado.1B142118; Recortado. 1P081372; Recortado. 1T051460; Recortado. 27049293; Recortado. 2B179560; Recortado. 2G143880; Recortado. 2P518580;
Normal. 2R035736; Recortado. 2R044114; Recortado. 31010978; Normal. 3P073156; Normal. 3R113404; Recortado. 3R115702; Recortado. 44017271; Normal. 48559642; Normal. 4P102099;
Normal. 4Z133472; Normal. 58582266; Normal. 5B550034; Recortado. 5C127701; Normal. 5J386558; Normal. 5J595499; Normal. 5R016534; Recortado. 5R031988; Recortado. 5R084224;
Recortado. 5T019792; Normal. 60048469; Recortado. 68639093; Recortado. 6J653806; Normal. 6p074214; Normal. 6R010523; Recortado. 6R805780; Recortado. 78861409; Normal.
7B005651; Normal. 7J043047; Normal. 7R002873; Recortado. 88689520; Normal. 8A973754; Normal. 8B067093; Normal. 8P071367; Normal. 8R086780; Recortado. 8R090840; Recortado.
90000161; Recortado. 98417333; Normal. 98540933; Recortado. 9B284644; Normal. 9G001654; Normal. 9J257625; Recortado. 9J267909; Normal. 9M000331; Recortado. 9P026075; Normal.
9T028029; Normal. 9T235612; Normal. 9U074416; Normal. 9U973730; Normal. 9Y504769; Normal. A5077003; Recortado. A5594779; Normal. A8454935; Recortado. AA482854; Normal.
AB022718; Normal. AB105740; Recortado. AB244202; Normal. AL276081; Normal. AP072919; Normal. ar001996; Recortado. at173373; Recortado. AZ205391; Recortado. B9000178;
Normal. BA137606; Normal. BB026552; Normal. BC183981; Normal. BFS10319; Recortado. BG502240; Normal. BL436475; Normal. BL510425; Normal. BL644728; Normal. BR160820;
Normal. BR201868; Normal. BT099323; Normal. BU281543; Normal. C0016236; Recortado. C0062925; Recortado. C2211674; Normal. C3024804; Normal. C4704572; Normal. C6500274;
Normal. C6593354; Recortado. C8211107; Normal. C8277731; Normal. C9007016; Normal. CB002458; Normal. CB033139; Normal. CB111401; Normal. CB315664; Normal. CB522822;
Normal. CC233311; Normal. CG002476; Normal. CG031199; Normal. CG114556; Normal. CG503774; Normal. CJ142703; Recortado. CJ430136; Normal. CL354565; Normal. CM101818;
Recortado. CR000022; Recortado. CR000333; Recortado. CR580005; Recortado. CT092393; Recortado. CT215293; Normal. CU732644; Normal. D0462415; Normal. D2109843; Normal.
D4029017; Normal. D4037326; Normal. D6722034; Recortado. DA022170; Normal. DB004605; Normal. DB007527; Normal. DB009049; Normal. DB494427; Normal. DC119783; Normal.
DC415632; Normal. DCD67863; Normal. DG003378; Normal. DG296098; Normal. DJ601263; Recortado. DP001831; Normal. DP035282; Normal. DP501974; Normal. DS537879;
Recortado. DZ427120; Normal. E0000242; Normal. E2134372; Normal. E4770555; Normal. E7776181; Normal. E8021591; Normal. E8890749; Normal. EA136688; Normal. EB307921;
Normal. EB516564; Normal. EC439934; Normal. EC445218; Normal. ECD82473; Recortado. EE149526; Normal. EG520112; Normal. EJ390111; Normal. EK476037; Recortado. EL248837;
Normal. EM242095; Normal. EP192060; Normal. EP229198; Remarcado. EP250570; Normal. ER443525; Normal. ER510624; Normal. ET129830; Normal. EZ163291; Normal. F2063047;
Normal. F8929254; Normal. F9022262; Normal. FB154648; Recortado. FB200917; Normal. FG471322; Normal. FH000172; Normal. FJ845341; Normal. FL124641; Normal. FL412476;
Normal. FM028216; Recortado. FM041903; Normal. FP070292; Normal. FP505171; Recortado. FP506806; Normal. FP510975; Normal. G0260707; Normal. G4160049; Normal. GB115091;
Normal. GB525868; Normal. GBS93939; Normal. GFS00181; Normal. GJ351286; Normal. GP594060; Recortado. GT533262; Normal. GZ208200; Normal. GZA01457; Normal. H0092553;
Recortado. H0104864; Recortado. H4001853; Normal. H4037224; Normal. H4195744; Normal. H8368778; Normal. H8381887; Normal. HA033660; Normal. HB013101; Normal. HB049968;
Normal. HJ484572; Normal. hr375643; Normal. HZ112718; Normal. HZ203822; Normal. J4028631; Remarcado. J8933138; Normal. JB077226; Normal. JB203665; Normal. JB271147;
Normal. JB616436; Normal. JBDZ2169; Recortado. JG361153; Normal. JJ091468; Normal. JP004823; Recortado. JP843506; Recortado. JR000649; Normal. JT017579; Recortado. JZ117264;
Normal. K0423245; Recortado. K0432011; Normal. K8029896; Normal. KB102958; Recortado. KB108711; Normal. KB109212; Normal. KG111682; Normal. KG346683; Normal. KJ476365;
Normal. KJ523739; Normal. KJ646017; Normal. KL127589; Normal. KL158046; Normal. KP061889; Normal. KP062594; Recortado. KP929925; Normal. KR100098; Normal. KT508332;
Recortado. KU003372; Normal. KYJ35578; Normal. L1640525; Normal. L2009166; Normal. L2091422; Normal. L8436605; Recortado. LB134538; Normal. LG209929; Normal. LG239447;
Recortado. LJ287000; Normal. LJ938066; Normal. LT058414; Recortado. LT103040; Recortado. LY667735; Recortado. M0909733; Normal. M9189560; Recortado. MB243786; Normal.
MG124241; Recortado. MG133672; Normal. MG192509; Normal. MK207293; Normal. NB123340; Normal. NKL27071; Normal. NN029951; Normal. NP217466; Normal. PT171676;
Recortado. RJ049991; Recortado. RP221626; Recortado. T0041470; Recortado. TB523675; Recortado. tb802735; Recortado. VB138544; Recortado. vb421000; Recortado. VC775519;
Recortado. VC778795; Recortado. VC784589; Recortado. VC938857; Recortado. VJ056016; Recortado. VT128654; Recortado. W5999657; Recortado. WA526834; Recortado. WC652943;
Recortado. X0810831; Recortado. XB530512; Recortado. YJ133732; Recortado. YR027090; Recortado. YR130173; Recortado
CONDIÇÕES; ඈඌൻൾඇඌඌൾඋඞඈඏൾඇൽංൽඈඌඇඈൾඌඍൺൽඈൾආඊඎൾඌൾൾඇർඈඇඍඋൺආൾඌൾආൺඋൺඇඍංൺ'ඣൻංඍඈඌൽൾංඉඏൺආඎඅඍൺඌൽൾඍඋඝඇඌංඍඈඈඎൽൾൺඏൾඋൻൺඡඞඈඊඎൾඉඈඋඏൾඇඍඎඋൺ
උൾർൺංൺආඌඈൻඋൾඈൻൾආൿංർൺඋඞඈൺർൺඋඈൽඈൺඋඋൾආൺඍൺඇඍൾർඈඋඋൾඇൽඈඍൺආൻඣආඉඈඋඌඎൺർඈඇඍൺൾආඋංඌർඈൺඋൾඍංඋൺൽൺൽඈඌൻൾඇඌ1ඈൺඍඈൽൺൺඋඋൾආൺඍൺඡඞඈඈൺඋඋൾආൺඍൺඇඍൾ
ඈൻඋංൺඌൾൺൺർൺඍൺඋൽൾൿඈඋආൺൽൾൿංඇංඍංඏൺൾංඋඋൾർඈඋඋටඏൾඅඛඌඇඈඋආൺඌൾൽൾආൺංඌർඈඇൽංඡථൾඌൽൾൺඊඎංඌංඡඞඈൾඌඍൺൻൾඅൾർංൽൺඌඇඈർൺඍගඅඈඈൽൾඌඍඋංൻඎටൽඈඇඈඅൾංඅඞඈ0ංඎൾඅൽඈඇඁൺ
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ABIOYE Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 14.264.133/0001-80 - NIRE 35.300.502.655
Ata da Assembleia Geral dos Titulares de Debêntures Simples da 2° (Segunda) Emissão de Debêntures Simples,
não Conversíveis em Ações, em Série Única, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional,
para Colocação Privada, da Abioye Empreendimentos e Participações S.A. Realizada em 13 de Dezembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 13 de dezembro, às 11:00 horas, de forma exclu- jetos, não atingiu os montantes mínimos descritos a seguir (“Montante Mínimo da Amorsivamente digital, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) tização Extraordinária Obrigatória Projetos”), a Emissora deverá, obrigatoriamente, realinº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), coordenada pela Abioye Em- zar amortização extraordinária do saldo do Valor Nominal Atualizado das Debêntures, conpreendimentos e Participações S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, siderando, proporcionalmente, todas as Debêntures na respectiva Data de Verificação Amex
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 1.017, 10° andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04.530- e limitada sempre a 98,00% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Atualizado, até
001, (“Emissora”). A assembleia foi realizada de forma eletrônica, com a dispensa de vi- que seja atingido o Montante Mínimo de Amortizações Extraordinárias das Debêntures
deoconferência em razão da presença do Titular das Debêntures (conforme abaixo defini- (“Amortização Extraordinária Obrigatória Complementar” e, quando em conjunto com a
do), representando 100% (cem por cento) das Debêntures (conforme abaixo definido). 2. Amortização Extraordinária Obrigatória Projetos e a Amortização Extraordinária ObrigaConvocação: Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos titula- tória Antecipada Especial e Amortização Extraordinária Compulsória Índice (conforme deres das debêntures em circulação, da 2° (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não finida abaixo), doravante denominadas “Amortização Extraordinária Obrigatória”): a) Até
Conversíveis em ações, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e Com Garantia Fi- 18 de abril de 2022: R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais); b) Até 17 de
dejussória Adicional, em Série Única, para Colocação Privada, da Abioye Empreendimen- abril de 2023: R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais); c) Até 15 de abril
tos e Participações S.A., (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do de 2024: R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais); e d) Até 15 de abril de 2025: R$
§4º, do artigo 124 e §2º do artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, confor- 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais). 5.3.6.1. A Emissora obriga-se a efetivar
me alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Presença: os repre- a Amortização Extraordinária Obrigatória Complementar nas datas identificadas acima,
sentantes (i) do detentor da totalidade das Debêntures em circulação, conforme verifi- sendo que a Securitizadora deverá notificar a Emissora no prazo de 5 (cinco) dias antes
ca-se na página de assinatura desta assembleia geral (“Titular das Debêntures” ou das referidas datas informando acerca do não atingimento Montante Mínimo de Amorti“Securitizadora”); (ii) da Emissora, conforme “Instrumento Particular de Escritura da 2ª zação Extraordinária Projetos Iniciais. 5.3.6.2. Deverá ocorrer a amortização extraordiná(Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, a ser Convolada ria do Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures, limitada a 98% (noventa e oito
em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Coloca- por cento) do saldo devedor das Debêntures, caso, nas respectivas Datas de Pagamento,
ção Privada da Abioye Empreendimentos e Participações S.A.”, celebrado em 12 de Abril o resultado do cálculo previsto na fórmula abaixo seja positivo (“Amortização Extraordide 2021, conforme aditamentos posteriores (“Escritura de Emissão”). 4. Composi- nária Compulsória Índice”):
ção da Mesa: Os trabalhos foram presididos por Thiago Faria Silveira e secretariados por
AE = VNa – VNe
Thiago Storoli Lucas. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) A aprovação, ou não, da al- Onde:
teração da Taxa de Amortização, prevista na Cláusula 4.15 e a exclusão da Cláusula 4.16 AE = Valor unitário da Amortização Extraordinária Compulsória Índice. Valor em reais, calda Escritura de Emissão; (b) A aprovação, ou não, caso aprovada a matéria constante da culado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
alínea “a” da ordem do dia (“Ordem do Dia”), da inclusão de mecanismo de amortiza- VNa = conforme definido acima; e
ção extraordinária obrigatória complementar, de modo a alterar a Cláusula 5.3.2, median- VNe = conforme definido acima.”
te inclusão das Cláusulas 5.3.6, 5.3.6.1 e 5.3.6.2; (c) A aprovação, ou não, da substituição (d) Considerando a aprovação da matéria prevista na alínea “c” da Ordem do Dia, “fica
do “Anexo IV – Cronograma de Pagamento das Debêntures” da Escritura de Emissão” aprovada a substituição do Anexo IV pelo Anexo A da Escritura de Emissão; (e) Tendo
(“Anexo IV”) pelo Anexo A da Escritura de Emissão; (d) A aprovação, ou não, da altera- em vista as matérias anteriormente aprovadas, na presente assembleia, fica aprovada
ção de redação da Cláusula 4.9 da Escritura de Emissão; (e) A aprovação, ou não, da in- a alteração da Cláusula 4.9 da Escritura de Emissão, a qual passará a viger conforme reclusão da Cláusula 4.21 na Escritura de Emissão; (f) A autorização, ou não, para que, caso dação definida a seguir: “4.9 Fundo de Reserva: A Emissora concorda em constituir, com
aprovadas a matéria constante da alínea “a” a “e” da Ordem do Dia, a Emissora e a Se- os recursos da primeira integralização das Debêntures, em garantia das Obrigações Gacuritizadora, sempre nos limites da presente ata, possam praticar todo e qualquer ato ne- rantidas, um Fundo de Reserva a ser mantido na Conta Centralizadora e cujo valor inicessário e recomendável ao atendimento das deliberações aqui aprovada, incluindo, mas cial deverá corresponder ao valor equivalente à 13% (treze por cento) do Valor Total da
não se limitando, a celebração de instrumento de aditamento da Escritura de Emissão e a Emissão (“Fundo de Reserva”). Observado o Valor Limite Fundo de Reserva, os recursos
realização dos atos necessários e recomendáveis ao atendimento das deliberações ora do Fundo de Reserva serão utilizados pela Securitizadora para cobrir eventuais inadimaprovadas. 6. Abertura: O representante da Emissora propôs a eleição do Presidente e plências da Emissora e para pagamento da Amortização Extraordinária Obrigatória até
do Secretário da presente assembleia geral para, dentre outras providências, lavrar a pre- o cumprimento integral das Obrigações Garantidas.” (f) Tendo em vista as matérias ansente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo teriormente aprovadas, na presente assembleia, fica aprovada a inclusão da Cláusula
Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de man- 4.20, referente à ordem de alocação dos recursos financeiros decorrentes dos Direitos
dato dos representantes do Titular das Debêntures, declarando o Sr. Presidente instalada Creditório a ser observada pela Securitizadora, que será regida pela seguinte redação:
a presente assembleia geral. Ato contínuo, foi realizada a leitura da ordem do dia. 7. De- “4.20. Ordem de Alocação dos Recursos: A Securitizadora obriga-se a utilizar a integraliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, o Titular lidade dos recursos financeiros decorrentes dos Direitos Creditórios e/ou de quaisquer
das Debêntures, representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, de- pagamentos relacionados aos Direitos Creditórios em observância da seguinte ordem
liberou, sem quaisquer ressalvadas, por: (a) Aprovar a alteração da Taxa de Amortização, de alocação, de forma que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis
prevista na Cláusula 4.15 e a exclusão da Cláusula 4.16 da Escritura de Emissão; (b) Con- após o cumprimento do item anterior: a) As Despesas, conforme definidas na Cláusula
siderando a aprovação prevista no item (a) acima, a Cláusula 4.15 da Escritura de Emis- 9.1 desta Escritura de Emissão, caso não haja recursos suficientes no Fundo de Despesão passará a viger com a seguinte redação: “4.15. Amortização Programada: Sem prejuí- sas e a Emissora não arque com tais custos, sem a exclusão da responsabilidade da Dezo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das obrigações decorren- vedora pelo pagamento, com recursos que não sejam do Patrimônio Separado; b) As
tes das Debêntures, da Oferta de Resgate Antecipado (conforme abaixo definido) e/ou do Despesas estabelecidas na Cláusula 9.1 desta Escritura de Emissão; c) Recomposição do
Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido), nos termos previstos nesta Fundo de Despesas; d) Recomposição do Fundo de Reserva; e) Pagamento de parcela(s)
Escritura de Emissão, as Debêntures serão amortizadas em uma única data, qual seja, na da Remuneração vencida(s) e não pagas, se aplicável; f) Pagamento da parcela da ReData de Vencimento, conforme datas previstas no Anexo IV dessa Escritura de Emissão muneração imediatamente vincenda; g) Amortização Extraordinária Compulsória Índi(“Data de Amortização” e que, quando em conjunto com a Data de Pagamento da Remu- ce; h) Amortização Extraordinária Obrigatória Projetos; i) Amortização Extraordinária
Obrigatória Complementar e j) Amortização Programada.” 8. Ratificação e Consolineração a “Data de Pagamento”) da seguinte forma:
dação: 8.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas, características e condições preAO = (VNa x Tai)
vistas na Escritura de Emissão e não expressamente alteradas nos termos desta assemSendo:
bleia, as quais permanecerão válidas e em pleno vigor. 9. Disposições Finais: (a) A
AO = Valor da Amortização Programada
Emissora informa que a presente assembleia atendeu a todos os requisitos e orientaVNa = Valor Nominal Atualizado (conforme definido acima)
ções de procedimentos para sua realização, conforme determina a Instrução CVM 625,
Tai = Taxa de Amortização do i-ésimo período.
(c) Tendo em vista a aprovação da matéria prevista na alínea “a” da Ordem do Dia, fica em especial aos artigos 3º e 7º. (b) Os termos em letras maiúsculas e com iniciais maiúsaprovada a inclusão de mecanismo de amortização extraordinária obrigatória complemen- culas empregados e que não estejam de outra forma definidos nesta ata são aqui utilitar, de modo a alterar a Cláusula 5.3.2, mediante inclusão das Cláusulas 5.3.6, 5.3.6.1 e zados com o mesmo significado atribuído a tais termos da Escritura de Emissão e/ou
5.3.6.2, vigendo conforme redações abaixo: “5.3.2. Caso seja realizada venda de fração nos demais documentos da Emissão. (c) As deliberações aprovadas estão restritas apeideal dos Imóveis não pertencentes aos Projetos Iniciais deverá ser convocada assembleia nas à Ordem do Dia e não serão interpretadas como renúncia de qualquer direito dos
geral de titulares do CRI para definir se os recursos dos Direitos Creditórios serão: (i) libe- Debenturistas e/ou deveres da Emissora, decorrentes de lei e/ou da Escritura de Emisrados à Emissora; ou (ii) utilizados para promover amortização extraordinária integral ou são. 10. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a traparcial, limitado ao Valor Mínimo de Venda (“Amortização Extraordinária Obrigatória De- tar, a assembleia geral foi encerrada e lavrada no livro próprio, a qual, foi lida, aprovamais Projetos” e, quando em conjunto com a Amortização Extraordinária Obrigatória Pro- da e por todos os presentes assinada. Declara-se, para os devidos fins, que há uma cójetos Iniciais, doravante denominadas “Amortização Extraordinária Obrigatória Projetos”). pia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. São Paulo, 13
Na ata da referida assembleia deverá constar: (i) a data da Amortização Extraordinária de dezembro de 2021. Composição da Mesa: Thiago Faria Silveira - Presidente - CPF:
Obrigatória Projetos Iniciais; (ii) menção ao valor da Amortização Extraordinária Obriga- 137.685.467-80 - E-mail: thiago.faria@opeacapital.com; Thiago Storoli Lucas - Secretátória Projetos Iniciais; e (iii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização rio - CPF: 470.335.718-60 - E-mail: thiago.storoli@opeacapital.com. Emissora: OPEA
da Amortização Extraordinária Obrigatória. A Emissora obriga-se a efetivar a Amortização Securitizadora S.A. Nome: Thiago Faria Silveira - Cargo: Procurador - CPF: 137.685.467Extraordinária Obrigatória Demais Projetos conforme aprovado pelos titulares dos CRI. (...) 80 - E-mail: thiago.faria@opeacapital.com; Nome: Thiago Storoli Lucas - Cargo: Procu5.3.6. Caso a Securitizadora verifique, nas datas indicadas abaixo (“Data de Verificação rador - CPF: 470.335.718-60 - E-mail: thiago.storoli@opeacapital.com. JUCESP nº
Amex”), que o total amortizado, no âmbito da Amortização Extraordinária Obrigatória Pro- 51.349/22-0 em 03.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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COLISÃO: 206; 207 PASSION; 7 208: 2 307: AGILE; 
2 AIRCROSS: AMAROK; 3 ARGO: 5 ASTRA: BIZ 125; 2 C 100:
C3; C4; CAPTUR; CBX 250; 2 CELTA: 2 CERATO: 3 CG 125: 4 CG 150:
CG 160; CITY/PHANTOM; CIVIC; CLASSE A; CLASSE C; CLASSE CLA; 2 CLASSIC: 
CLIO; 2 COBALT: COMPASS; CONSTELLATION; 7 COROLLA: 
3 CORSA: 4 CRUZE: CR-V; 2 DOBLO: 2 DUCATO: 2
ECOSPORT: 3 ETIOS: FAZER; FIELDER; 11 FIESTA: 
4 FIORINO FURGAO: 5 FIT: 2 FLUENCE:
6 FOCUS: 8 FOX: 
FREEMONT; 12 GOL: 3 GOLF: 
GOLF; GOLF; GRAND C4 PICASSO; GRAND SIENA; 8 HB20: 
HILUX SW4; HOGGAR; HR; HR-V; I30; 7 KA: 
L200 TRITON; LANCER; LINEA; LOGAN; MASTER FURGAO; 3 MEGANE: MOBI;
4 MONTANA: MONZA; 2 NXR 150: OMEGA; 12 ONIX: 
5 PALIO: PARATI; PASSAT; 2 PCX: 4
POLO: 5 PRISMA: 3 PUNTO: 4 RANGER: 
RAV4; S10 ; 7 SANDERO: SANTANA; 3 SAVEIRO: 
SEMI-REBOQUE; SENTRA; SH; 2 SIENA: SPACEFOX; SPIN; SPORTAGE; 
6 STRADA: TIIDA SEDAN; TRACKER; 10 UNO: 
UP; 8 VECTRA: VIRTUS; 4 VOYAGE:
XC60; YARIS ; 2 YBR 125: ENCHENTE: 2008; 208; 2 C4 LOUNGE: 
CELER SEDAN; FIORINO FURGAO; GOL; STRADA ; ROUBO/FURTO: 207 SW; ASTRA SEDAN; 
CLASSE A; CLASSIC; COBALT; COMPASS; FIESTA; HB20; IX35; 2 JETTA: MERIVA; 
SANDERO; SAVEIRO; SCENIC; 
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ඈൻඋංൺඌൾൺൺർൺඍൺඋൽൾൿඈඋආൺൽൾൿංඇංඍංඏൺൾංඋඋൾർඈඋඋටඏൾඅඛඌඇඈඋආൺඌൾൽൾආൺංඌർඈඇൽංඡථൾඌൽൾൺඊඎංඌංඡඞඈൾඌඍൺൻൾඅൾർංൽൺඌඇඈർൺඍගඅඈඈൽൾඌඍඋංൻඎටൽඈඇඈඅൾංඅඞඈ0ංඎൾඅൽඈඇඁൺ
ඃඋ±අൾංඈൾංඋඈඈൿංർංൺඅ±ඃඎർൾඉൺඋඅ,ආൺൾඇඌආൾඋൺආൾඇඍൾංඅඎඌඍඋൺඍංඏൺඌ(ඌඍඋൺൽൺൽൺ5ඈඌൾංඋൺ%ඈඋൽൺൽඈ&ൺආඉඈ6ඞඈ-ඈඌඣൽඈඌ3ංඇඁൺංඌ35
(&ൺඍගඅඈඈඅඈർൺඅൽൾඏංඌංඍൺඡඞඈൽൾඌർඋංඡඞඈർඈආඉඅൾඍൺൾൿඈඍඈඌඇඈඌංඍൾ)

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1040736-76.2019.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Luiz Heleno do Nascimento. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1040736-76.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo
n° 1040736-76.2019.8.26.0002. O Dr. Alexandre Batista Alves, Juiz de Direito da 14ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/
SP, Faz Saber a Luiz Heleno do Nascimento (CPF. 111.939.298-57), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 27.126,04 (julho de 2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário  Empréstimo Pessoal nº
349.543.379 e Cédula Crédito Pessoal - Pessoa e Física Limite de Credito sob o nº 7.149.046. Estando o executado em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente,
afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de janeiro de 2022.
12 e 15 / 02 / 2022

Edital de Leilões Eletrônicos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015)
02ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de São
Paulo/SP. Edital de Leilões Eletrônicos de Bem Imóvel e para
Intimação do executado Marcio Gomes dos Santos (CPF
064.318.598.47), Rossi Residencial S/A (CNPJ 61.065.751/0001-80),
na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais), Claudete Camargo (de qualificação desconhecida),
Caixa Econômica Federal – CEF (CNPJ 03.701.858/0001-71), na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s)
legal(ais), a Prefeitura do Município de São Paulo/SP (CNPJ 46.395.000/0001-39), além de eventuais
ocupantes desconhecidos, e, por fim, o(s) exequente(s) Condominio Edificio American Park (CNPJ
03.701.858/0001-71), na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais), expedido nos autos da
Cumprimento de Sentença promovido por Condominio Edificio American Park , processo nº 001316464.2002.8.26.0001. A Dra. Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM Juíza de Direito da 02ª Vara Cível
do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei e etc., faz saber que por
meio do sistema gestor de leilões eletrônicos Casa Reis Leilões, de titularidade do leiloeiro oficial Eduardo
dos Reis (Jucesp nº 748), levará às hastas públicas o Bem ao final descrito. Os leilões judiciais estão
hospedados em www.casareisleiloesonline.com.br. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 22 (vinte e
dois) de Fevereiro de 2022, 13:00:00 horas e término dia 24 (vinte e quatro) de Fevereiro de 2022,
13:00:00 horas, oportunidade em que o Bem será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação
atualizada. O 2º (Segundo) Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 24
(vinte e quatro) de Fevereiro de 2022, 13:01:00 horas e término dia 17 (dezessete) de Março de 2022,
13:00:00 horas, ocasião em que o Bem será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao
equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com
isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). Das Condições de Oferta. O Bem
será ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/2015), no estado de conservação em que
se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas são meramente enunciativas e
repetitivas das dimensões constantes dos registros imobiliários, não sendo cabível qualquer pleito com
relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual
divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a realidade existente. O Pagamento do Preço da
Arrematação será realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte
e cinco por cento) à vista, cf. art. 892 do CPC/2015, por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento
da arrematação. Os lances para pagamento à vista do preço serão formulados eletronicamente, na sala de
hospedagem das hastas públicas e o interessado em formular lances deverá estar previamente cadastrado
no sistema gestor e habilitado para as hastas públicas de seu interesse. Após cadastro e aprovação, a
solicitação de habilitação para participar das hastas públicas será formulada na sala de hospedagem dos
respectivos leilões, bastando clicar no botão “Habilite-se” ali disponível. As propostas para pagamento
parcelado do preço devem respeitar os parâmetros do art. 895 do CPC/2015 e ser apresentadas de maneira
eletrônica também na sala de hospedagem dos leilões, em ambiente exclusivo e distinto daquele para captação
de ofertas para pagamento à vista do preço. Para formular proposta para pagamento parcelado do preço o
usuário deverá estar cadastrado no sistema gestor e habilitado para as hastas públicas de interesse, assim
como para apresentação de lances para pagamento à vista. Cada uma das parcelas do preço será acrescida
de correção monetária calculada a partir da data da arrematação até o dia do pagamento e com base na tabela
prática do E. TJSP para cálculos judiciais. A captação de propostas para pagamento ocorrerá até o exato
momento da captação do primeiro lance para pagamento à vista. O lance para liquidação à vista do preço
sempre prevalecerá sobre propostas de pagamento parcelado, nos termos do § 7º do art. 895 do CPC.
A Comissão devida ao leiloeiro oficial será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e
correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da
arrematação, sob pena de desfazimento, por meio de depósito endereçado para conta corrente em instituição
bancária a ser indicada pelo sistema gestor na ocasião a aquisição judicial. Bem Ofertado: 01 (um)
Apartamento nº 104, localizado no 10º andar pavimento do Edifício 2, designado Edifício Los Angeles, integrante
do ‘American Park’, situado na Rua Clementino Cunha, nº 160, no 29º Subdistrito de Santo Amaro, com área
real privativa de 55,60m² e a área real comum de 45,623m², na qual já se acha incluída a área referente a 01
vaga indeterminada na garagem coletiva comum, totalizando a área real total de 101,223 m², correspondendolhe uma fração ideal de 0,3625550% no terreno condominial.. Matrícula nº 299.309 do 11º CRI/SP. Inscrição
Municipal nº: 169.088.0200-1. A Matrícula do Imóvel indica que figura como detentor da integralidade da
propriedade e domínio Rossi Residencial S/A (CNPJ 61.065.751/0001-80); e A penhora oriunda deste processo
e ali registrada como a recair sobre o domínio do imóvel(Av. 04). Havia hipoteca em favor da Caixa Econômica
Federal- CEF (CNPJ 00.036.305/0001-04) (R. 02), poseriormente cancelada, conforme averbação de 12 de
setembro de 2003 (Av. 03). Cópia de instrumento de promessa de venda e compra firmado entre Rossi
Residencial S/A e Marco Gomes dos Santos e Claudete Ramalho está acostada às fls. 11/20 dos autos.
Posse. O laudo avaliatório indica aparente ocupação. Débitos Tributários. Conforme pesquisa realizada
em 07 de dezembro de 2021, sobre o imóvel não pesam débitos de IPTU. Débitos de Condomínio. Tratase de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Condomínios e Acessórios devidos pela unidade
104 do Edifício 2 desde janeiro de 2000. Inicialmente, a ação foi proposta contra Marcio Gomes dos Santos
e Claudete Camargo, inscrita no CPF/MF sob nº 064.318.598-47, que não tendo sido localizada para citação,
pelo autor foi requerida a desistência da ação com relação à ela em audiência realizada aos 13 de julho de
2004. Por sentença foi homologada a desistência requerida e julgada extinta a ação com relação a co-ré
Claudete Camargo, com base no art. 267 VIII, do Código de Processo Civil. O co-réu Marcio, informou, em
audiência, que o imóvel foi retomado pela Caixa Econômica Federal, apresentando contestação. Em 02/06/
2008 foi determinada a inclusão no polo passivo da ação da empresa Rossi Residencial S/A, co-proprietária
do imóvel cujo débito referente às despesas de condomínio está sendo pleiteado. A co-ré Rossi Residencial
S/A, foi citada e apresentou contestação. A autora replicou. Em sentença datada de 27 de abril de 2011, a ação
foi julgada procedente em parte, julgando extinta a ação por ilegitimidade de parte em face de Rossi Residencial
S/A, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC. Condenando o requerido Márcio “no pagamento do débito
referido a fls. 234/235 corrigido e com juros de 1% a partir de cada vencimento, acrescido de multa de acordo
com a previsão da convenção até dezembro de 2.002 e a partir de janeiro de 2.003, no percentual de 2,0%, bem
como nas vincendas, se houver, até liquidação da sentença”. O trânsito ocorreu em 25 de maio de 2011. O
condomínio informou que o valor executado nestes autos perfazia R$ 106.071,03 (Cento e seis mil e setenta
e um reais e três centavos) para 29 de setembro de 2020. Avaliação Original: R$ 260.000,00 em jan/2019.
Avaliação Atualizada: R$ 310.657,28 em nov/2021. Crédito Executado. O valor executado nestes autos
perfazia R$ 106.071,03 (Cento e seis mil e setenta e um reais e três centavos) para 29 de setembro de 2020.
Recursos. Inexiste recurso ou causa pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns), objeto(s) da alienação
judicial eletrônica. Informações Finais. O auto de arrematação somente será assinado pelo juízo, após a
comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do gestor judicial do sistema.
O(a)(s) exequente(s), se vier(em) a arrematar o bem(ns), não estará(ão) obrigado(a)(s) a exibir o preço, ou
seja, a efetuar o depósito judicial do lanço. Todavia: a) se houver concurso de credores, deverá efetuar o
depósito judicial do lanço, nos autos, no prazo de 24 horas, para posterior análise judicial do concurso de
credores, sob pena de se declarar sem efeito a arrematação, sendo o bem levado a novo pregão eletrônico,
às custas do(a)(s) exequente(s) (parágrafo único do art. 892, do NCPC); b) se o valor oferecido e aceito
exceder seu crédito, deverá efetuar o depósito judicial da diferença, em 24 horas, sob pena de se declarar sem
efeito a arrematação. Havendo, após publicação dos editais dos pregões eletrônicos: a) pedido de suspensão
dos pregões eletrônicos ou de desistência (art. 775 c.c. o art711, parágrafo único, ambos do NCPC) da
execução/cumprimento do julgado, pelo(a)(s) exequente(s), competirá, a este(a)(s), depositar, nos autos,
em guia judicial, os custos do(a) leiloeiro(a), que arbitro em 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação
dos bens constritos, que seriam alienados, por pregão eletrônico. A petição, em que deduzido o pedido, já
deverá vir instruída com a guia de depósito judicial; b) remição da execução, pelo(a)(s) executado(a)(s) (art.
826 do NCPC), ou pagamento do débito por terceiro (art. 930 do CC de 2002), competirá, ao requerente,
depositar, nos autos, em guia judicial distinta do pagamento do crédito e demais ônus processuais, os custos
do(a) leiloeiro(a), que arbitro em 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação dos bens constritos, que
seriam alienados, por pregão eletrônico. A petição, em que deduzido o pedido, já deverá vir instruída com a
guia de depósito judicial; c) substituição dos bens constritos por dinheiro, pelo(a)(s) executado(a)(s),
competirá, a este(a)(s), depositar, nos autos, em guia judicial, os custos do(a) leiloeiro(a), que arbitro em
2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação dos bens constritos, que seriam alienados, por pregão
eletrônico. Essa disposição também se aplica ao depositário infiel, hipótese em que o percentual incidirá em
relação a(o)(s) bem(ns) sonegado(s). A petição, em que deduzido o pedido, já deverá vir instruída com a guia
de depósito judicial; d) composição das partes, competirá, a elas, declinar, na petição de acordo, quem arcará
com os custos do(a) leiloeiro(a), que arbitro em 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação dos bens
constritos, que seriam alienados, por pregão eletrônico. Esse valor deverá ser recolhido, em guia de depósito
judicial, que deverá instruir a petição de acordo. Na omissão das partes, esses custos do(a) leiloeiro(a)
deverão ser suportados pelo(a)(s) exequente(s). Anulada a aquisição já realizada, por qualquer motivo: a)
sem concorrência de culpa do(a)_leiloeiro(a)/gestor(a) judicial do sistema, é devida, a ele(a), o valor que
tiver sido arbitrado, nos autos, a título de comissão do(a) leiloeiro(a). O valor pago, pelo adquirente, a título
de comissão, dever-lhe-á ser restituído; b) com concorrência de culpa do(a) leiloeiro(a)/gestor(a) judicial
do sistema, deverá restituir os valores que tiver recebido, a título de comissão. Os bens serão vendidos no
estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas
condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas; Correrão por conta do
arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da propriedade dos imóveis,
inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas,
emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais documentos; bem como as
despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na posse. Intimações. Pelo
presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para
intimações pessoais, Marcio Gomes dos Santos (CPF 064.318.598.47), Rossi Residencial S/A (CNPJ
61.065.751/0001-80), na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais), Claudete Camargo (de
qualificação desconhecida), Caixa Econômica Federal – CEF (CNPJ 03.701.858/0001-71), na(s) pessoa(s)
de seu(s) representante(s) legal(ais), a Prefeitura do Município de São Paulo/SP (CNPJ 46.395.000/000139), além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, o(s) exequente(s) Condominio Edificio American
Park (CNPJ 03.701.858/0001-71), na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais). E para que produza
seus efeitos de direito, será o presente edital afixado epublicado na forma da lei. São Paulo, 08 de Dezembro
de 2021. Eu, , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.
Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza - Juíza de Direito
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CNPJ/ME nº 22.752.418/0001-98 - NIRE nº 35.300.479.165
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Transformação de Sociedade Anônima Fechada em Sociedade Limitada Unipessoal, Realizada em 14 de Dezembro de 2021
Data, Hora e Local: Aos 14 de dezembro de 2021 (“2021 ”e/ou, cumulativamente, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional (ou seja, o Real brasileiro
“14/12/21”), às 17:00 hs. (dezessete horas), na sede social da empresa Credisfera Serviços – “R$”), é de R$ 19.976.822,00 (dezenove milhões, novecentos e setenta e seis mil,
Financeiros S.A., na Rua Itapaiúna, nº 2.434, 1º andar, sala 08, Bairro do Jardim Morumbi, oitocentos e vinte e dois reais), paritariamente representado por 19.976.822 (dezenove
CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”, “Credisfera” milhões, novecentas e setenta e seis mil, oitocentas e vinte e duas) quotas sociais, cada
e/ou “Controlada”), então na condição de subsidiária integral da empresa Tray Tecnologia uma com o valor de R$ 1,00 (um real), todas detidas por sua única sócia, a Tray Tecnologia
em Ecommerce Ltda., sociedade unipessoal limitada de privado capital social fechado, em Ecommerce Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.844.842/0001-31, com seus atos
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Econômica (“CNPJ/ constitutivos arquivados na JUCESP sob o N.I.R.E nº 35.220.905.249, com sede no Município
ME”) sob o nº 08.844.842/0001-31, com sede social no Município de Marília, Estado de de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida Alcides Lajes Magalhães, nº 130, Sala 01, Bairro
São Paulo, na Avenida Alcides Lajes Magalhães, nº 130, Sala 01, Bairro do Jardim Acapulco, do Jardim Acapulco, CEP 17.525-181.”; [D] recondução dos membros da Diretoria desta
CEP 17.525-181, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Companhia ora transformada, para exercícios dos correspondentes cargos a seguir descritos
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o “N.I.R.E.” de nº 35.220.905.249, com no âmbito do vigente mandato unificado e a ser encerrado em 18 de fevereiro de 2024: (i)
escritórios administrativos nos Municípios de (a) São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sr. Rafael Chamas Alves, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de
Itapaiúna, nº 2.434, 2º andar, Sala 09, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, inscrito Identidade RG nº 43.667.009 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 327.106.788-02, nomeado
no CNPJ/ME sob o nº 08.844.842/0003-01; e, ainda, (b)filia no Município de Curitiba, Estado para o cargo de Diretor Financeiro; (ii) Sr. Willians Cristiano Marques, brasileiro,
do Paraná, na Rua Doutor Pedrosa, nº 151, 9º andar, Conjunto 902, Condomínio The Five – casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 404199124 SSP/SP e inscrito
East Batel CD ED, Bloco The Five – East Batel BL-A CD ED, Bairro Centro, CEP 80.420-120, no CPF/ME sob o nº 320.058.868-31, nomeado para o cargo de Diretor Presidente; (iii)
CNPJ/ME sob o nº 08.844.842/0004-84, neste ato conjuntamente representada na forma Sr. Wanderley Schmidt Campos, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de seu vigente Contrato Social, por Rafael Chamas Alves, brasileiro, divorciado, administrador, de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.081.454-6 SSP/SP e inscrito
portador da Carteira de Identidade R.G. 43.667.009 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº no CPF/ME sob o nº 297.789.641-49, nomeado para o cargo de Diretor de Operações;
327.106.788-02 (“Rafael Chamas”); e, ainda Aline Silva Rutman Goldsztein, brasileira, e, ainda, (iv) Sr. Eduardo Peixoto Ferreira Leite, brasileiro, divorciado, engenheiro,
divorciada, advogada, portadora da Carteira de Identidade R.G. 30.551.585-8 SSP/SP, inscrita portador da Cédula de Identidade RG nº 07.118.254-7 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o
na OAB/SP sob o nº 210.725 e no CPF/ME sob o nº 288.800.968-42, ambos residentes e nº 865.851.347-53, nomeado para o cargo de Diretor Geral. [D.1] os Diretores ora
domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, bem como com endereços reconduzidos tomarão imediatamente posse em seus referidos cargos, mediante assinaturas
comerciais convergentes na Rua Itapaiúna, nº 2.434, 2º andar, Sala 09, Bairro do Jardim dos respectivos e aglutinados Termos de Posse apartados (ref. “Anexo II”), onde declaram,
Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“TrayTecnologia” para os efeitos legais, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade
e/ou “Controladora”). Convocação e Quórum de Instalação: Dispensada a convocação Limitada Unipessoal Credisfera, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
preliminar tendo em vista a presença, nos termos do Parágrafo Quarto, do Artigo 124, da por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
Lei nº 6.404, de 15 (quinze) do mês de dezembro do ano de 1976 (“Lei das SA’s” e/ou acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
“LSA”), da totalidade do capital social da Companhia ([ou seja, da única atual acionista concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
controladora TrayTecnologia, conforme assinatura(s) devidamente identificada(s) de seu(s) contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
correspondente(s) representante(s) legal(is) então aposta(s) no “Livro de Presença de propriedade, nos termos do artigo 1.011, parágrafo 1º, do Código Civil; [D.2] a título de
Acionistas” desta Companhia]. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos complementação, fica consignado, neste ato, ajuste nos endereços comerciais dos Diretores
o Sr. Willians Cristiano Marques (“Presidente”), que convidou o Sr. Eduardo Peixoto Ferreira ora reconduzidos Wanderley Schmidt Campos e Eduardo Peixoto Ferreira Leite que, também,
Leite (“Secretário”) para atuar como secretário. Ordem do Dia: Deliberar acerca das passam a ter endereço comercial na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi,
seguintes matérias já plena/previamente pacificadas pelos correspondentes membros da CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Paulo; [D.3] em razão das
Diretoria e/ou demais representantes legais desta Companhia, ora passíveis das respectivas deliberações imediatamente precedentes, o caput e o parágrafo 1º, da Cláusula 7ª, do
convalidações nesta ocasião e, a seguir, deliberadas/votadas/consubstanciadas por parte pretenso Contrato Social da Sociedade Limitada Unipessoal Credisfera, constante do “Anexo
da TrayTecnologia, quais sejam: [A] transformação desta Companhia em uma sociedade III” à presente Ata, passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Cláusula 7ª – Os
limitada unipessoal; [B] alteração de denominação social da Credisfera; [C] conversão e profissionais a ocuparem os cargos de Diretor serão eleitos, nomeados, indicados, destituídos,
unificação da totalidade de ações nominativas de então emissão da Companhia até o removidos ou substituídos, a qualquer momento, pela única sócia da Sociedade. A destituição
presente momento, substituindo-as por quotas sociais, bem como, para esta devida e substituição dos Diretores, a qualquer momento e por qualquer razão, poderá ocorrer
transmutação paritária, aumento em seu capital social (a título de ligeiro arredondamento ainda que sem justa causa e/ou notificação prévia. Parágrafo 1º – A Sociedade será
correspondente, contemplado no “Anexo I” ao presente ato solene) e respectiva modificação administrada pelos seguintes Diretores: (i) Diretor Presidente: Sr. Willians Cristiano
no pretenso novo caput da “Cláusula 5ª” do “Capítulo V – Do Capital Social”; [D] recondução Marques, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 404199124
dos atuais membros da Diretoria da Credisfera, para exercício da Administração da mesma SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”)
no âmbito de uma sociedade limitada unipessoal (conforme correspondentes instrumentos sob o nº 320.058.868-31 (“Willians Marques”); (ii) Diretor Financeiro: Sr. Rafael Chamas
aglutinados no âmbito de seu “Anexo II); [E] adaptação, reformulação, renumeração e Alves, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº
consolidação do plausível novo Contrato Social da Credisfera em uma sociedade limitada 43.667.009 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 327.106.788-02 (“Rafael Chamas”); (iii)
unipessoal (ref. “Anexo III”); e, ainda, no âmbito de outros assuntos do interesse geral da Diretor Geral: Sr. Eduardo Peixoto Ferreira Leite, brasileiro, divorciado, engenheiro,
Credisfera e/ou TrayTecnologia, [F] autorização para realização de todos os atos necessários portador da Cédula de Identidade RG nº 07.118.254-7 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o
à transformação da Companhia em uma sociedade limitada unipessoal, além de, respeitados nº 865.851.347-53 (“Eduardo Leite”); e (iv) Diretor de Operações: Sr. Wanderley Schmidt
os preceitos legais supervenientes, dispensa das publicações dos documentos “Anexos I, II Campos, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador
e III” ao presente ato solene, bem como encerramento e custódia dos livros societários da Cédula de Identidade RG nº 29.081.454-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº
desta Companhia até então. Deliberações: Após detidos exame e discussão das matérias 297.789.641-49 (“Wanderley Campos”), todos com endereço comercial no Município de
constantes da “Ordem do Dia” supra, a presente Acionista Unipessoal da Companhia São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP
devidamente identificada (mormente, em decorrência das assinaturas de seus respectivos 05.707-001.”; [E] tendo em vista todas as deliberações acima e, doravante, com advento
representantes legais apostas no “Livro de Presença de Acionistas” desta Companhia) deste presente ato solene, transmutação das anteriores denominações de “Acionista”,
deliberou, aprovou e consubstanciou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, “Companhia” e “Estatuto Social” para as atuais terminologias pretensas de “Sócia”,
o quanto segue: [A] alteração do atual tipo jurídico desta Companhia, com base no Artigo “Sociedade” e “Contrato Social” (ref. a empresa e sociedade unipessoal limitada “Credisfera
220 da LSA, transformando-a, neste ato e doravante, de uma Sociedade Anônima Fechada Serviços Financeiros Ltda.”) respectivamente, aprovando-se a adaptação, reformulação,
para uma Sociedade Limitada Unipessoal, passando esta a ser regida pela Lei nº 10.406 de renumeração e consolidação do Contrato Social da Sociedade Limitada Unipessoal Credisfera,
10 (dez) de janeiro de 2002 (“Código Civil”) e, supletivamente, pela LSA também; [B] em que passa a vigorar conforme nova redação consolidada constante do “Anexo III” à presente
razão da transformação ora aprovada no item “[A]” supra, alteração da denominação social Ata; e, ainda, no âmbito de outros assuntos do interesse geral da Credisfera e/ou
da Companhia, de acordo com o Artigo 1.158 do Código Civil, de Credisfera Serviços TrayTecnologia, [F] adicionalmente, [F.1] convalidações das correspondentes autorizações
Financeiros S.A. para Credisfera Serviços Financeiros Ltda.; [B.1] em decorrência da pretéritas para os Administradores/Diretores da Credisfera praticarem todos os atos
deliberação aprovada no item “[B]” acima, a Cláusula 1ª do Contrato Social da Sociedade necessários à consecução das deliberações ora aprovadas nos exatos termos desta solene
Limitada Unipessoal, constante do Anexo III à presente Ata, passa a vigorar com a seguinte assembleia geral extraordinária de transformação de sociedade anônima fechada em
nova redação: “Artigo 1º - A Credisfera Serviços Financeiros Ltda. (“Sociedade”) é sociedade limitada unipessoal; [F.2] autorizações para atual Administração/Diretores da
uma Sociedade Unipessoal Limitada, que se rege pelo presente Contrato Social, pela Lei Credisfera (e/ou, também, seus respectivos representantes legais/procuradores devida/prévia/
10.406 de 10 (dez) de janeiro 2002 (“Código Civil”) e, supletivamente, pela Lei nº 6.404, expressamente constituídos) [F.2.1] executar todos os atos, [F.2.2] assinar quaisquer
de 15 (quinze) de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).; documentos pertinentes e/ou [F.2.3] implementar procedimentos administrativos e
[C] ato contínuo e por intermédio desta solenidade, conversão de 3.323.065 (três milhões, burocráticos necessários para a consecução do quanto deliberado, votado, aprovado,
trezentas e vinte e três mil e sessenta e cinco) ações nominativas preferenciais em mesma destinado, convalidado e/ou decorrente desta presente Assembleia Geral Extraordinária de
quantidade de ações nominativas ordinárias e, também, sua unificação com as já existentes Transformação de sociedade anônima fechada em sociedade limitada unipessoal, [F.2.4]
15.669.716 (quinze milhões, seiscentas e sessenta e nove mil, setecentas e dezesseis) ações promover seus subsequentes registros correspondentes junto aos respectivos órgãos públicos
nominativas ordinárias, perfazendo o montante global de 18.992.781 (dezoito milhões, anuentes, [F.2.5] dispensar as publicações dos “Anexos I, II e III” à presente Ata, em
novecentas e noventa e duas mil, setecentas e oitenta e uma) ações nominativas ordinárias observância aos preceitos legais supervenientes, além de [F.2.6] proceder ao encerramento
de emissão da Companhia, além de sua integral e paritária conversão, após correspondente e custódias derradeiras dos livros societários da Credisfera, pelo correspondente prazo
aumento pecuniário a título de singelo arredondamento adicional de R$0,42 (quarenta e decadencial. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, da
dois centavos) sobre o valor do atual capital social então registrado de R$ 19.976.821,58 qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi remotamente assinada pela
(dezenove milhões, novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta TrayTecnologia e, também, por todos os membros anuentes/reconduzidos de sua Diretoria
e oito centavos), via direta integralização instrumentalizada por parte da Acionista Unipessoal identificados, presentes e abaixo assinados. A presente ata foi lavrada na forma da Lei nº
nos termos do imediato e comprovado recibo expresso contemplado no “Anexo I” à presente 6.404/76, conforme alterada (“Lei das SA’s”), bem como em conformidade com o Estatuto
Ata, em novas 19.976.822 (dezenove milhões, novecentas e setenta e seis mil, oitocentas Social da Companhia. 14 de dezembro de 2021, às 17:00 hs. (dezessete horas). Mesa:
e vinte e duas) quotas sociais e, cada uma destas, ao exato valor de R$1,00 (um real) Presidente – Sr. Willians Cristiano Marques; e, ainda, Secretário – Sr. Eduardo Peixoto Ferreira
doravante. Desta monta, frise-se que aludido e ora modificado capital social passa dos Leite. Membros da Diretoria presentes, anuentes, reconduzidos e devidamente identificados:
anteriores R$19.976.821,58 (dezenove milhões, novecentos e setenta e seis mil, oitocentos Sr. Willians Cristiano Marques (“Diretor Presidente”); Sr. Rafael Chamas Alves (“Diretor
e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) para os arredondados/contabilizados/novos Financeiro”); Sr. Wanderley Schmidt Campos (“Diretor de Operações”); e, ainda, Sr. Eduardo
R$19.976.822,00 (dezenove milhões, novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e Peixoto Ferreira Leite (Diretor Geral), bem como sua acionista controladora TrayTecnologia
dois reais), paritariamente dividido e representado por 19.976.822 (dezenove milhões, (por seus correspondentes representantes legais infra). A presente é cópia fiel da ata original
novecentas e setenta e seis mil, oitocentas e vinte e duas) quotas sociais detidas pela lavrada em livro próprio da Companhia ora transformada. São Paulo/SP, 14 de dezembro
TrayTecnologia. [C.1] decorrente das precedentes deliberações do item “[C]” supra, a Cláusula de 2021, às 17:00 hs. (dezessete horas). Mesa: Willians Cristiano Marques / “Presidente”,
5ª do pretenso Contrato Social da Credisfera constante do “Anexo III” à presente Ata, passa Eduardo Peixoto Ferreira Leite / “Secretário”. JUCESP nº 660.767/21-1, NIRE 3523294336a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Sociedade, 1 em 23.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 15
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº. 33.458.409/0001-05 - NIRE Nº. 35.300.535.111 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de janeiro de 2022, às 10h, na sede da Concessionária da Linha 15 do Metrô de São
Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila Olímpia, CEP
04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face da presença das Acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: Gustavo Marques do Canto Lopes e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. LUÍS AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA, ao cargo de membro efetivo e presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu substituto no Conselho de Administração da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. LUÍS AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA, ao cargo de membro efetivo e presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia na presente data, agradecendo pelos relevantes serviços prestados
à Companhia. 6.3. A eleição do Sr. MÁRCIO MAGALHÃES HANNAS, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº. 06.470.370-5 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 081.286.358-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco
B, 4º andar, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com
mandato que encerrará na data prevista para término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até a data
da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu
substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA e alterações posteriores e, consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de
exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declarações de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. Ainda, a eleição do Sr. MÁRCIO MAGALHÃES HANNAS, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Em razão da deliberação acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) MÁRCIO MAGALHÃES HANNAS, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 06.470.370-5 – IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº. 081.286.358-59, eleito na presente data; (2) LUCIANO JOSÉ PORTO FERNANDES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº.
M-88.764 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 251.456.816-15, eleito na Assembleia Geral Ordinária de
11/06/2021 (“AGO 2021”); (3) ROBERTO VOLLMER LABARTHE, brasileiro, casado sob o regime de separação total
de bens, matemático, portador da Cédula de Identidade RG nº. 53.527.699-0 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº.
468.919.357-68, eleito na eleito na AGO 2021; (4) GUSTAVO MARQUES DO CANTO LOPES, português, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº. V548366IDIREXEX e inscrito no CPF/MF sob nº.
233.238.528-26; todos com endereço profissional na na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia,
CEP: 04551-065, São Paulo/SP, eleito na eleito na AGO 2021; e (5) SÉRGIO LUIZ PEREIRA DE MACEDO, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão universal de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.374.4216 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 873.683.078-04, com endereço comercial na Avenida Mofarrej, nº. 1288, Bairro Vila Leopoldina, São Paulo/SP, eleito na eleito na AGO 2021; todos com mandato que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus
substitutos. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada
digitalmente, de acordo com previsto no §1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da
Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 13 de janeiro de 2022.
Assinaturas: Gustavo Marques do Canto Lopes, Presidente da Mesa e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Gustavo Marques do Canto Lopes; e (2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., representada pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certifico que a presente ata
é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Gustavo Marques do Canto Lopes - Presidente da Mesa - Assinado
com certificado digital ICP Brasil, Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com certificado digital ICP Brasil. JUCESP nº 69.228/22-0 em 07.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Arcadis Logos S.A.
CNPJ n° 07.939.296/0001-50 - NIRE 35.300.393.996
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/01/2022.
Data, Hora e Local: no dia 28/01/2022, às 15h, na sede social da Companhia, na Cidade de SP/SP,
na Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, cj. 605, CEP 01009-000. Convocação: dispensada na forma do
artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, em vista da presença de todos os acionistas da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Quórum de
Instalação: Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia.Composição
da Mesa: Karin Marangoni Ferrara Formigoni - Presidente, e Carla Casagrande Ribeiro - Secretária.
Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia, com
a emissão de novas ações em tudo idênticas às atualmente existentes, dos atuais R$139.923.958,19,
totalmente subscritos e integralizados, para R$160.772.580,19, com um aumento efetivo de
R$20.848.622,00, com a emissão de 22.394.647 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo
preço de emissão de R$0,93 cada uma, com base no valor de patrimônio líquido da ação, nos termos
do Artigo 170, §1º, II da Lei 6.404/76, conforme alterada, e sua consequente subscrição e integralização,
assim como a consequente alteração do artigo 5º do caput do Estatuto Social da Companhia.
Deliberações, Conforme a Ordem do Dia: Os acionistas deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer
restrições ou ressalvas, (i) aumentar o capital social da Companhia dos atuais R$139.923.958,19,
totalmente subscritos e integralizados, para R$160.772.580,19, com um aumento efetivo de
R$20.848.622,00, com a emissão de 22.394.647 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo
preço de emissão de R$0,93 cada uma, com base no valor de patrimônio líquido da ação, nos termos
do Artigo 170, §1º, II da Lei 6.404/76, conforme alterada. Todas as novas ações são, neste ato, subscritas
em sua integralidade pela acionista Arcadis Latin America B.V., sociedade holandesa, devidamente
constituída e existente de acordo com as Leis dos Países Baixos, com sede social em Amsterdam,
Gustav Mahlerplein 97-103, 1082MS, Amsterdam, the Netherlands, CNPJ 05.712.504/0001-58, neste
ato representada por seu bastante procurador Hermano de Villemor Amaral (neto), brasileiro, advogado,
OAB-SP 109.098-A e CPF 768.419.527-15, com a expressa renúncia do direito de preferência na
subscrição das referidas ações pela outra acionista. A Arcadis Latin America B.V. neste ato integraliza
a totalidade das ações subscritas, mediante aporte de capital em moeda corrente nacional, no valor
equivalente em reais R$20.848.622,95, ficando desprezados R$0,95 para futuro aproveitamento, de
acordo com o Boletim de Subscrição (Anexo I). O valor em reais do aumento de capital ora capitalizado
é resultado da conversão em capital da soma das faturas de true up e serviços da matriz e outras faturas
referentes a custos de tecnologia, cedidas e transferidas pela Arcadis NV para a Arcadis Latin America
B.V. conforme termo de cessão arquivado na sede da Companhia e registrado na sua contabilidade.
Consequentemente, os Acionistas decidem alterar, por unanimidade, o caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$160.772.580,19, representado por
304.205.066 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi a presente, lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (aa) Karin Marangoni
Ferrara Formigoni – Presidente e Carla Casagrande Ribeiro – Secretária; Acionistas Presentes: Arcadis
Latin America B.V. (P.p. Hermano de Villemor Amaral (neto)) e Arcadis USA B.V. (P.p. Hermano de
Villemor Amaral (neto)). A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. SP,
28/01/2022. Karin Marangoni Ferrara Formigoni - Presidente. Carla Casagrande Ribeiro - Secretária.
JUCESP - 84.261/22-5 em 09/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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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 3DE6-4C80-25AE-B335.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1061296-10.2017.8.26.0002. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Cartão de Crédito. Requerente: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento. Requerido: Silvana
Piassa Xavier. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1061296-10.2017.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares
Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Silvana Piassa Xavier (CPF. 293.109.438-23), que Portoseg S/A - Crédito,
Investimento e Financiamento lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$
142.521,64 (novembro de 2017), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços de Cartão de Crédito n° 4152
7401 1968 6003, administrado pelo banco ora autor. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que 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 29 de novembro de 2021.
15 e 16 / 02 / 2022
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1010092-60.2013.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Prestação de Serviços. Requerente: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein. Requerido:
RODRIGO BURJATO DE LUCA e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 101009260.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Walter Almeida Campos Junior (CPF. 227.329.51897), que Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein lhe ajuizou ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 498.413,95 (março de 2013), decorrente da Nota Fiscal de
Serviço n° 02182782. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, o requerido 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 25 de janeiro de 2022.
12 e 15 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1026170-67.2015.8.26.0001. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Fundação São Paulo. Requerido: Luiz Carlos Rodrigues e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1026170-67.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ FERNANDO DE BARROS,
brasileiro, CPF 335.532.568-69 e ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS RODRIGUES, representado por sua administradora provisória
Maria Aparecida de Barros Rodrigues, que lhes foi proposta uma ação de Monitória por parte de Fundação São Paulo,
objetivando a cobrança da quantia de R$ 12.868,02 (agosto/2015), decorrente de Contratos de Outorga de Bolsas de
Estudo Restituíveis. Encontrando-se o réu 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 os 20 dias supra, paguem o débito
atualizado atualizado ou ofereçam embargos, ficando intimados de que, haverá isenção das custas processuais se cumprirem
o mandado no prazo, nos termos do artigo 701, §1º, do CPC/2015 e honorários advocatícios de cinco por cento (5%) do
valor atribuído à causa, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, 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 08 de fevereiro de 2022.
12 e 15 / 02 / 2022

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 493.263, em 01.11.2021, reapresentado em 02.02.2022, o Requerimento
de 01 de fevereiro de 2022, feito pelo credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/
A., inscrito no CNPJ/MF. sob nº 60.701.190/0001-04, objetivando a
intimação pessoal do fiduciante RUFFO FRAUSINO PEREIRA, brasileiro,
solteiro, maior, engenheiro, RG nº 470.032-SSP/DF, CPF/MF nº 287.234.73134, o qual se encontra em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, conforme
certificação desta Serventia, e, ante a previsão legal contida no parágrafo
4º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97, FICA ELE INTIMADO A
COMPARECER neste Serviço Registral, situado na Rua Vitorino Carmilo,
576, 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 até a data de 01/02/
2022, o valor de R$-6.986,73, decorrente do instrumento particular de 28
de setembro de 2007, registrado sob o nº R.13 nas Matrículas nºs 28.353
e 28.354, referente ao Apartamento nº 11, localizado no 1º andar e uma
vaga indeterminada, tipo I, na garagem coletiva, ambas do Edifício Bois de
Boulogne, à Rua Monte Alegre, nº 791, no 19º Subdistrito – Perdizes, e ao
total acima serão acrescidas as custas, emolumentos e despesas com as
tentativas de intimação pessoal do fiduciante, como também as despesas
com publicação do presente Edital. Fica o FIDUCIANTE ciente de que, no dia
imediatamente posterior ao da última publicação do presente Edital, será
considerada como INTIMADA e terá o prazo de 15 (quinze) dias, 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, o
credor fiduciário restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE FIDUICIÁRIA, 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, 12 de fevereiro de 2022. O
OFICIAL.
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FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOLICHE

CNPJ 58.495.383/0001-04
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EM 11/03/2022
Em conformidade com o inciso II do artigo 36º do Estatuto Social da Federação Paulista de Boliche
)3%2/ ¿FDPFRQYRFDGRVRVFOXEHV¿OLDGRVFRPDSUHVHQoDGHVHXV3UHVLGHQWHVRXUHSUHVHQWDQWHV
OHJDLV GHYLGDPHQWH LGHQWL¿FDGRV H FRP SURFXUDomR SDUD SDUWLFLSDUHP GD Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 11 de março de 2022, as 20h00 HPSULPHLUDFRQYRFDomRRXDV
20h30min HPVHJXQGDFRQYRFDomRQDVGHSHQGrQFLDVGR%ROL[%ROLFKHGR,QWHUQDFLRQDO6KRSSLQJ
sito na Rodovia Presidente Dutra, saída 225, em Guarulhos/SP. Nos termos da alínea “c” do
DUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD)3%2/SRGHUmRWHUGLUHLWRjYRWRRVFOXEHVTXHHVWHMDPULJRURVDPHQWH
HPGLDFRPVXDVREULJDo}HVMXQWRj)3%2/ORDEM DO DIA: 1. $SUHVHQWDomRGD&DUWD5HQ~QFLD
GR3UHVLGHQWHHQWUHJXHHPGHMDQHLURGH2. 6XEVWLWXLomRGR3UHVLGHQWHUHQXQFLDQWHSHOR
9LFH3UHVLGHQWH HOHLWR HP  GH GH]HPEUR GH  3. 5DWL¿FDomR GR &RQVHOKR )LVFDO Mi HOHLWR
4. 5DWL¿FDomRGR'LUHWRU)LQDQFHLURMiHOHLWR
6mR3DXORGHIHYHUHLURGH
Paulo Roberto Paolillo Martins - Vice-Presidente

Jornal O DIA SP
FOSFANIL S.A.
CNPJ/MF nº 33.179.474/0001-00 - NIRE 35.300.036.786
Aviso de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Fosfanil S.A. (“Companhia”) convocados, na forma de seu Estatuto
Social, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 22 de
fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Av. Ibirapuera, 2300, 4º andar, conjuntos 41 e 42, CEP 04029-100, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: I. Em vista do grupamento de ações aprovado em sede de Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 2 de setembro de 2021, aprovar, conforme o caso,
(a) a integralização pelos acionistas detentores de frações de ações do valor necessário para compor
sua fração de ação em 1 (uma) ação; (b) alienação pelo acionista controlador aos acionistas detentores
de frações de ações, da quantidade necessárias para compor 1 (uma) ação; (c) aquisição pela própria
companhia das frações de ações para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento; (d)
aquisição pelo acionista controlador das frações de ações; A participação do Acionista poderá ser
pessoal ou por procurador devidamente constituído. São Paulo, 11 de Fevereiro de 2022. Carlos de
Lion Neto - Diretor Presidente.

Avanço S.A. Indústria e Comércio de Máquinas

CNPJ 43.297.852/0001-03
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em reais)
Balanços patrimoniais
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Ativo
2021
2020
Capital social integralizado Reserva legal Lucros acumulados
Total
Circulante
54.307.249,64 53.788.584,60 Saldo em 31/12/2019
25.000.000,00
253.227,39
5.229.356,57 30.482.583,96
Caixa e equivalente de caixa
16.220.390,32 18.246.743,53 Lucro líquido do exercício
2.764.087,94
2.764.087,94
Contas a receber
12.230.582,53 11.758.982,28 Constituição de reserva legal
138.204,39
(138.204,39)
Estoques
22.210.439,05 19.852.405,13 Dividendos propostos
(656.470,87)
(656.470,87)
Impostos a recuperar
2.661.466,95
2.646.471,03 Saldo em 31/12/2020
25.000.000,00
391.431,78
7.198.769,25 32.590.201,03
Créditos diversos
861.711,45
1.174.285,50 Lucro líquido do exercício
9.782.494,97
9.782.494,97
Despesas antecipadas
122.659,34
109.697,13 Constituição de reserva legal
489.124,75
(489.124,75)
Não circulante
4.098.741,46
3.535.784,70 Dividendos propostos
(2.323.342,54) (2.323.342,54)
Realizável a longo prazo
106.419,84
106.419,84 Saldo em 31/12/2021
25.000.000,00
880.556,53
14.168.796,93 40.049.353,46
Investimentos
135,13
135,13
Demonstrações do resultado
2021
2020 2.4. Outros
3.781.034,41 2.216.779,24
Imobilizado líquido
3.894.788,23
3.330.934,35
Intangível líquido
97.398,26
98.295,38 Receita bruta de vendas e serviços 76.152.373,53 41.675.266,06 3 - Valor adicionado bruto (1 - 2) 21.081.750,98 10.639.814,60
(12.226.613,68) (7.248.837,61) 4. Retenções
584.478,33
556.860,48
Total do ativo
58.405.991,10 57.324.369,30 (-) Impostos e devoluções
(=) Receita de vendas líquida
63.925.759,85 34.426.428,45 4.1. Depreciação,
Passivo e patrimônio líquido
amortização e exaustão
584.478,33
556.860,48
14.241.949,37 20.044.045,28 (-) Custo das mercadorias
Circulante
(45.773.897,31) (26.856.856,19) 5. Valor adicionado líquido (3 - 4) 20.497.272,65 10.082.954,12
vendidas
Empréstimos
505.803,26
816.553,24
18.151.862,54
7.569.572,26 6. Valor adicionado recebido
Fornecedores nacionais
4.121.967,75
3.458.491,80 (=) Lucro bruto
em transferência
1.581.820,69
506.063,09
Fornecedores exterior
2.479.117,30
2.764.688,13 (+/-) Despesas e receitas operacionais
(1.135.190,33)
(985.278,07) 6.2. Receitas financeiras
Obrigações trabalhistas
825.769,30
543.287,65 Despesas administrativas
(2.955.744,81) (1.784.906,48)
(juros, aluguéis etc.)
514.535,58
119.915,30
Obrigações tributárias
330.821,11
208.583,60 Despesas comericiais
(216.989,05)
(182.883,37) 6.3. Outros
Contas a pagar
35.353,81
307.309,51 Despesas tributárias
1.067.285,11
386.147,79
2.612,43
(2.197,30) 7. Valor adicionado total
Adiantamento de clientes
3.519.055,85 11.187.658,53 Outras receitas operacionais
(4.305.311,76) (2.955.265,22)
Outros créditos
100.718,45
101.001,95
22.079.093,34 10.589.017,21
a distribuir (5 + 6)
Dividendos propostos
2.323.342,54
656.470,87 (=) Resultado antes das receitas
8. Distribuição do valor
13.846.550,78
4.614.307,04
e
despesas
financeiras
Não circulante
4.114.688,27
4.690.122,99
20.880.031,29 10.456.865,01
adicionado (7 = 8)
1.581.820,69
506.063,09 8. Distribuição do valor adicionado20.880.031,29 10.456.865,01
Empréstimos
626.188,27
1.134.122,99 Receitas financeiras
(1.513.259,89) (1.500.354,61) 8.1. Pessoal
Mútuo sócio
3.488.500,00
3.556.000,00 Despesas financeiras
5.690.220,39 5.411.325,95
68.560,80
(994.291,52)
Patrimônio líquido
40.049.353,46 32.590.201,03
8.1.1. Remuneração direta
4.372.900,10 3.813.965,59
13.915.111,58
3.620.015,52
Capital social
25.000.000,00 25.000.000,00 (=) Lucro antes do IR e da CS
8.1.2. Benefícios
939.049,71
798.680,18
(3.032.335,74)
(232.922,01)
Reserva legal
880.556,53
391.431,78 Imposto de renda
8.1.3. FGTS
378.270,58
798.680,18
(1.100.280,87)
(623.005,57)
Contribuição
social
Reserva de lucros
14.168.796,93
7.198.769,25
8.2.
Impostos,
(4.132.616,61)
(855.927,58)
Total do passivo
58.405.991,10 57.324.369,30
taxas e contribuições
3.427.258,93
331.301,24
9.782.494,97
2.764.087,94
(=) Lucro líquido do exercício
8.2.1. Federais
3.022.057,92
162.060,03
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31.12.2021
Demonstrações do valor adicional
01. Contexto operacional: A empresa tem como objetivo social a A. Geração do valor adicionado
222.960,86
2021
2020 8.2.2. Estaduais
industrialização, comércio, a importação e exportação de teares 1. Receitas
182.240,15
169.241,21
76.309.173,53 41.673.068,76 8.2.3. Municipais
circulares para o ramo têxtil, bem como, revenda de partes e peças, 1.1. Vendas de mercadorias,
8.3. Remuneração
e
assistência
técnica
pertinente
aos
seus
produtos.
do capital de terceiros
1.980.057,00 1.950.149,88
produtos e serviços (inclui tributos) 76.152.373,53 41.675.266,06
02. Apresentação das demonstrações contábeis: As 1.2. Outras receitas
868.615,13
630.200,59
156.800,00
444,08 8.3.1. Juros
demonstrações contábeis da sociedade empresária foram 1.3. Despesas/Receita relativas à ativos próprios 505.546,11
495.057,67
(2.641,38) 8.3.2. Aluguéis
elaboradas, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, 2. Insumos adquiridos
8.3.3. Outras
605.895,76
824.891,62
observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação
55.227.422,55 31.033.254,16 8.4. Remuneração
de terceiros (inclui tributos)
societária e das Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, 2.1. Custo das mercadorias,
9.782.494,97 2.764.087,94
de capitais próprios
pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
produtos e serviços vendidos
48.406.581,94 26.856.856,19 8.4.3. Lucro retidos/Prejuízo
- CPC e disposições contidas na Lei das S.A., alterada pela Leis nºs 2.2. Materiais, energia,
do exercício
9.782.494,97 2.764.087,94
11.638/07 e 11.941/2009. 03. Estimativas de julgamento:
serviços de terceiros e etc.
3.039.806,20 1.959.618,73 8.4.4. Outras
A preparação das Demonstrações Contábeis requer o uso e certas
2021
2020 (Redução) nos demais passivos
(272.239,20)
(71.018,46)
estimativas contábeis e, também, o exercício de julgamento e Demonstrações do fluxo de caixa
9.782.494,97 2.764.087,94 Total da variação
premissas por parte da Administração que afetam a aplicação de Lucro líquido
(+/-)
Itens
que
não
afetam
o
caixa
operacional
(9.703.238,85)
10.073.186,80
de
ativos
e
passivos
políticas contábeis. Sendo assim, os resultados podem divergir
292.500,00
390.000,00 (=) Caixa líquido
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma ( + ) Juros sobre contrato de mútuos
584.478,33
556.860,48
das atividades operacionais
956.234,45 13.784.135,22
maneira contínua e são reconhecidas no exercício que revisadas. (+) Depreciação e amortização
10.659.473,30 3.710.948,42 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Ativos e Passivos sujeitos a estimativas e, as premissas incluem Lucro líquido ajustado
Fluxo
de
caixa
das
atividades
operacionais
Baixa
de
ativo
fixo
Valor
líquido
alienação
2.641,38
valores residuais o ativo imobilizado, provisões para redução os
(-) Aquisições de bens do imobilizado(1.147.432,10) (1.799.515,36)
valores recuperáveis e contas a receber, provisão para contingências (Aumento) Redução
no
contas
a
receber
(471.600,25)
9.981,26
(=)
Caixa
líquido
das
atividades
e mensuração e ativos financeiros. 04. Principais práticas
(2.358.033,92) (1.654.439,73)
(1.147.432,10) (1.796.873,98)
de investimentos
contábeis adotadas: a) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e (Aumento) nos estoques
(14.995,92)
- Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
equivalente de caixa são representados por disponibilidades em (Aumento ) Impostos a recuperar
Redução/(Aumento)
(Redução)/Aumento de empréstimos
moeda nacional, registradas nas contas que representam o saldo
nos demais créditos
312.571,05 (1.608.796,37)
e financiamentos
(818.684,69) 1.158.044,87
em contas correntes em instituições financeiras, que são
(Aumento) nas despesas
(Reducão) Mútuo dos acionistas
(360.000,00) (610.000,00)
utilizados pela Entidade para gerenciamento de seus
antecipadas
(12.962,21)
(17.717,82) Pagamento de dividendos
(656.470,87) (359.171,78)
compromissos de curto prazo. b) Estoque: Avaliados pelo custo
Redução de depósito judicial levantamento
8.959,63 (=) Caixa líquido das atividades
médio de produção ou preço médio de aquisição; c) Direitos e
Aumento /( Redução)
de financiamentos
(1.835.155,56)
188.873,09
obrigações: Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis até os
nas obrigações trabalhistas
282.481,65
(40.938,95)
(2.026.353,21) 12.176.134,33
(=) Aumento líquido de caixa
12 meses subseqüentes à data das demonstrações contábeis
Aumento nas obrigações tributárias
122.237,51
974.948,85
são considerados como circulantes. d) Apuração dos tributos:
18.246.743,53 6.070.609,20
Aumento nos fornecedores
377.905,12 3.245.921,53 Caixa no início do período
A sociedade apura os tributos sobre o lucro através da opção (Redução)/Aumento nos
Caixa no final do período
16.220.390,32 18.246.743,53
Lucro Real, sendo que no exercício apresentou lucro fiscal.
(2.026.353,21) 12.176.134,33
adiantamento de clientes
(7.668.602,68) 9.226.286,86 (=) Aumento líquido de caixa
e) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição. Depreciações:
Foram calculadas pelo método linear às taxas que h) Empréstimos: Os empréstimos são reconhecidos pelo seu valor contratual no recebimento dos recursos, líquidos dos custos com a
correspondam aos benefícios econômicos futuros, considerando a transação, e posteriormente acrescidos de juros e encargos proporcionais ao período incorrido em base pró-rata dia. i) Apuração do
vida útil-econômica dos bens. f) Intangível: Registrado ao custo de resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. 05. Capital social: Totalmente integralizado representado por
25.000.000 ações ordinárias nominativas no valor de R$1,00 cada. 06. Reserva legal e dividendos: Constituímos reserva legal e
aquisição. Amortização: Foram calculadas pelo método linear às
realizamos provisão de dividendos a pagar em conformidade com estatuto da Companhia.
taxas
que
permitam
o
aproveitamento
do
benefício
Diretoria
econômico, levando em conta o prazo para perduração destes
Monica Giovanna Battaglio Zanatta
Rosangela França de Lima Cernada
benefícios. g) Demais ativos circulantes e não circulantes:
Diretora Geral
CT 1SP 156.440/O-0
Estão demonstrados pelo valor líquido de realização.
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Commander B.D.U.
Agropecuária e Participações S.A.

CNPJ nº 60.109.469/0001-95 - NIRE 35.300.123.646
Aviso aos Acionistas
Informamos aos acionistas da Companhia que, em conformidade com o que dispõe o Artigo 294 da Lei nº
6.404/76, em conjunto com a Portaria nº 12.071 de 7.10.2021, publicada no DOU pelo Ministério da Economia
em 13.10.2021, foi publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nesta
data, a convocação para a continuação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, iniciada no dia
11.12.2021, por via digital, nos termos da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração de 16.4.2021. São Paulo, 11.02.2022. José Francisco de Sá Ribeiro - Diretor Presidente

Processo 1024911-21.2021.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução - Mfx2 Participações e Empreend Ltda - EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024911-21.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rolim Soluções e Contabilidade LtdaME, CNPJ 11.469.910/0001-34, na pessoa de seu representante legal, que MFX2 Participações e Empreendimentos Ltda, ajuizou uma Ação
de Obrigação de Fazer, pelo Procedimento Comum, objetivando condenar a ré a obrigação de devolver os documentos contábeis da Autora, em
PRAZOªAªSERªlXADOªPORª6%XA ªSOBªPENAªDEªCONVERSÍOªDAªOBRIGAÎÍOªDEªFAZERªEMªPERDASªEªDANOS ªNOSªTERMOSªDOSªARTIGOSªªEªSEGUINTES ªARTIGOSª
ªEªSEGUINTESªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªCONDENANDO SEªAªRÏªAOªPAGAMENTOªDEªCUSTASªHONORÈRIOSªEªDEMAISªCOMINAÎÜESª3ENDOªDEFERIDAªAª
liminar pleiteada, para que a parte requerida providencie a devolução à parte autora dos documentos descritos na inicial, no prazo de 15 dias,
COMPROVANDO SEªDOCUMENTALMENTEªNOSªAUTOS ªSOBªPENAªDEªEXPEDIÎÍOªDEªMANDADOªDEªBUSCAªEªAPREENSÍOªDOSª0UBLICAÎÍOª/lCIALªDOª4RIBUNALª
de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º Disponibilização: segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 Diário da Justiça
%LETRÙNICOª ª#ADERNOª%DITAISªEª,EILÜESª3ÍOª0AULO ª!NOª86ª ª%DIÎÍOªªªDOCUMENTOSªNOªENDEREÎOªDAªRÏª.OªCASO ªAªBUSCAªEªAPREENSÍOªSEª
mostra mais adequada como medida de apoio, para obtenção da tutela, nos termos do art.536, § 1º, do CPC. Estando a requerida em lugar
IGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADOªREVELªEª
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de
REVELIAªARTªªe ª)6 ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª
São Paulo, aos 11 de novembro de 2021. - ADV: CHRISTIANNE VILELA CARCELES (OAB 119336/SP)
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CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA
DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 42.288.184/0001-87 - NIRE Nº. 35300570588 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de janeiro de 2022, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55, bairro Centro, Osasco/SP. 2. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de
15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos
termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: Gustavo Marques do Canto Lopes. Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 5. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a ratificação da celebração de contrato com terceiro.
6. DELIBERAÇÕES: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) Conforme atribuição prevista no artigo 6°, inciso (xi) do Estatuto Social da Companhia, a ratificação da celebração do Contrato de Controle de Acesso, firmado com a Works Construção
& Serviços Eireli, referente a execução dos serviços de controle de acesso nas estações das Linhas 8 - Diamante e 9 Esmeralda, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º
do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Osasco/SP, 11 de janeiro de 2022. Assinaturas: Gustavo Marques do Canto Lopes, Presidente e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., por Gustavo Marques do Canto Lopes; e (2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., por Paulo José Dinis Ruas e por Ana Lúcia Diniz Ruas Vaz. Certifico
que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Gustavo Marques do Canto Lopes - Presidente da Mesa
- Assinado com Certificado Digital ICP Brasil e Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 69.177/22-3 em 07.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA
DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 42.288.184/0001-87 - NIRE Nº. 35300570588 - COMPANHIA FECHADA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de janeiro de 2022, às 17h, na sede da Companhia, localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº 55, Centro, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06010160. 2. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as
formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas,
conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: Gustavo Marques do
Canto Lopes e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração de
contrato com terceiro. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no artigo 6°, inciso (xi) do Estatuto Social da Companhia, a contratação da Brasanitas Empresa
Brasileira de Saneamento e Comércio Ltda., referente a execução dos serviços de limpeza técnica, visando
manter as condições adequadas de asseio, higienização e conservação de equipamentos, ambientes e superfícies fixas, em locais de difícil acesso e/ou risco elétrico das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no §1º
do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Osasco/SP, 11 de janeiro de 2022. Assinaturas: Gustavo Marques do Canto Lopes, Presidente da Mesa e, Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A,
pelo Sr. Gustavo Marques do Canto Lopes; e (2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., pelos Srs. Paulo José
Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Gustavo Marques do Canto Lopes - Presidente da Mesa - Assinado com certificado digital ICP Brasil e
Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com certificado digital ICP Brasil. JUCESP nº 69.424/22-6
em 07.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ/ME nº 34.984.919/0001-89 - NIRE 35.300.524.088 - Companhia Fechada
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2022, às 14h, na sede social da INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IV cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único investidor para os fins dos limites previstos acima,
S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, n° 98, 4º andar, Jardim Europa, CEP 04536-010 (“Companhia” ou conforme o parágrafo único do artigo 3º da Instrução CVM nº 476; 16. Amortização do Principal: Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual
“Emissora”). 2. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Antônio G. Souza e secretariado pelo Sr. Bruno Pessoa Serapião. 3. CONVOCAÇÃO vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais Escriturais, de resgate antecipado total decorrente de Oferta de Resgate
E PRESENÇA: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Antecipado, de Resgate Antecipado Facultativo das Notas Comerciais Escriturais ou de Resgate Antecipado Obrigatório (conforme definido abaixo), nos
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, com garantia real, para distribuição pública termos previstos no Termo de Emissão e na legislação aplicável, o saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais será amortizado em uma
com esforços restritos, no montante total de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Notas única parcela na Data de Vencimento; 17. Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Notas Comerciais Escriturais e a quaisquer outros valores
Comerciais Escriturais” e “Emissão”), pela Companhia, mediante celebração do “Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série eventualmente devidos pela Emissora, nos termos do Termo de Emissão e dos demais documentos da Emissão, serão realizados (i) pela Emissora, no que
Única, com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Infraestrutura Brasil Holding IV S.A.” (“Termo de Emissão”), entre a Companhia se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, aos Juros Remuneratórios e aos Encargos Moratórios (conforme definidos a seguir), com
e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”)”, nos termos da Lei 4.195, de 26 de agosto de 2021 (“Lei nº 14.195”) e da relação às Notas Comerciais Escriturais que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; ou (ii) pela Emissora, com relação às Notas
Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) (“Oferta Restrita”); (ii) outorga de cessão fiduciária, pela Comerciais Escriturais que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio do Escriturador ou em sua sede, conforme o caso; 18. Prorrogação
Companhia, para assegurar o pontual e cabal cumprimento de todas as obrigações, principais, acessórias e/ou moratórias, a serem assumidas pela de Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se a data do
Companhia no âmbito da Emissão, incluindo, mas não se limitando a, valores referentes a principal, juros, penas convencionais, custas e despesas judiciais vencimento coincidir com dia em que não houver expediente bancário no local de pagamento das Notas Comerciais Escriturais, ressalvados os casos cujos
ou extrajudiciais, tributos, e similares, que os titulares das Notas Comerciais Escriturais (“Titulares das Notas Comerciais Escriturais”) e/ou o Agente Fiduciário pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado
incorram e/ou venham a incorrer, comprovadamente, para a cobrança de seu crédito, de todos os direitos e quaisquer recebíveis, recursos, fundos, declarado nacional, sábado ou domingo; 19. Resgate Antecipado Facultativo Total: A Emissora poderá realizar o resgate antecipado da totalidade (mas
pagamentos, diretos ou indiretos, atuais ou futuros, inclusive recebidos a título de multas, indenizações e quaisquer outros direitos creditórios de titularidade não parcialmente) das Notas Comerciais Escriturais, a qualquer momento, observados os termos e condições estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério
da Companhia decorrentes de determinados boletins de subscrição da Companhia (“Boletins de Subscrição Onerados”) e todos os direitos de crédito, e independente da vontade dos Titulares das Notas Comerciais Escriturais e, desde que cumulativamente: (1) a Emissora com, no mínimo, 5 (cinco) Dias
presentes ou futuros, de titularidade da Companhia decorrentes da conta vinculada aberta junto ao Itaú Unibanco S.A., na qual serão depositados os recursos Úteis de antecedência da data do Resgate Antecipado Facultativo, comunique os Titulares das Notas Comerciais Escriturais acerca do Resgate Antecipado
para integralização do capital social da Companhia nos termos dos referidos Boletins de Subscrição Onerados, e todos e quaisquer recursos creditados - ou Facultativo, por meio de publicação de aviso aos Titulares das Notas Comerciais Escriturais nos Jornais de Publicação ou notificação por escrito, com cópia
que venham a ser creditados – na referida conta, bem como quaisquer recursos eventualmente em trânsito para tal conta, ou em compensação bancária ao Agente Fiduciário (“Comunicação de Resgate Antecipado”); (2) a Emissora com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data do Resgate
(“Conta da Emissora” e “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Aumento de Capital”, respectivamente); (iii) o compartilhamento da Garantia (conforme Antecipado Facultativo, comunique a B3, o Agente de Liquidação e o Escriturador acerca do Resgate Antecipado Facultativo; e (3) o Resgate Antecipado
definido abaixo) outorgada no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série Facultativo das Notas Comerciais Escriturais seja realizado pelo respectivo Valor Nominal Unitário (a) acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios,
única, de emissão da Emissora (“1ª Emissão”) por meio do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, de modo calculada pro rata temporis desde a Data de Início de Rentabilidade, ou da data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme
que a Garantia passará a garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito das Notas Comerciais Escriturais e da o caso, até a data do efetivo pagamento, (b) de encargos moratórios, se houver, e quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora, e (c) de
1ª Emissão; (v) sem prejuízo do disposto no Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, aprovação da outorga de procuração irrevogável, irretratável, prêmio correspondente a uma taxa expressa na forma percentual (flat fee), de acordo com a tabela prevista no Termo de Emissão, incidente sobre o Valor
intransferível e personalíssima pela Companhia com prazo vinculado ao período de duração das Notas Comerciais Escriturais, no âmbito do contrato de Nominal Unitário das Debêntures, acrescido de Juros Remuneratórios (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). A Comunicação de Resgate Antecipado
garantia (“Procurações”); e (vi) autorização para a Companhia celebrar, por seus diretores, administradores e/ou representantes, todos os documentos e deverá descrever os termos e condições do Resgate Antecipado Facultativo, incluindo, no mínimo, (a) a estimativa prévia do Valor do Resgate Antecipado
instrumentos contratuais necessários e relacionados às deliberações abaixo, tais como contratos, títulos de crédito, procuração, avisos e outros documentos, Facultativo; (b) a data efetiva do Resgate Antecipado Facultativo e do pagamento das Notas Comerciais Escriturais objeto do Resgate Antecipado Facultativo,
bem como praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita. 5. DELIBERAÇÕES: Após análise e que deverá ser um Dia Útil; (c) o local do pagamento das Notas Comerciais Escriturais objeto do Resgate Antecipado Facultativo; e (d) demais informações
discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, as seguintes consideradas relevantes pela Emissora para a operacionalização do resgate antecipado facultativo das Notas Comerciais Escriturais; 20. Resgate
deliberações: (i) autorizar a Companhia emitir as Notas Comerciais Escriturais (“Emissão”), a qual será realizada com as seguintes características e Antecipado Facultativo Parcial: As Notas Comerciais Escriturais não poderão ser objeto de resgate antecipado facultativo parcial; 21. Resgate Antecipado
condições: 1. Número da Emissão: A Emissão objeto do Termo de Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão de Notas Comerciais Escriturais da Emissora; Obrigatório: A Emissora deverá realizar o resgate antecipado obrigatório da totalidade das Notas Comerciais Escriturais observados os termos da legislação
2. Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido e regulamentação aplicáveis, na hipótese de contratação de novas operações de endividamento pela Emissora, junto a instituições financeiras e/ou no
abaixo) (“Valor Total da Emissão”); 3. Série: A Emissão será realizada em série única; 4. Quantidade: Serão emitidas 210.000 (duzentas e dez mil) Notas mercado de capitais, exclusivamente no caso em que os recursos desse novo endividamento tenham como objetivo o repagamento da presente Emissão,
Comerciais Escriturais; 5. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Notas Comerciais Escriturais será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de sendo permitida somente a constituição de garantias relacionadas aos Boletins de Subscrição Onerados no âmbito do referido novo endividamento sob
Emissão (“Valor Nominal Unitário”); 6. Garantia Real: Em garantia do fiel, integral e pontual pagamento e o cumprimento de todas as obrigações, principais condição suspensiva, qual seja a quitação integral das Obrigações Garantidas (“Novo Financiamento” e “Resgate Antecipado Obrigatório”, respectivamente).
e acessórias, presentes e futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora em relação às Notas Comerciais Escriturais, previstas no Termo Para sanar quaisquer dúvidas, as demais dívidas autorizadas nos termos do Termo de Emissão, não estarão sujeitas à obrigação de Resgate Antecipado
de Emissão, ao pagamento do Valor Total da Emissão na Data de Emissão, acrescido dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios aplicáveis, aos Obrigatório constante do previsto no Termo de Emissão. O valor a ser pago pela Emissora em relação a cada uma das Notas Comerciais Escriturais no âmbito
honorários do Agente Fiduciário, quaisquer outras obrigações de pagar assumidas pela Emissora, bem como todo e qualquer custo ou despesa do Resgate Antecipado Obrigatório será equivalente ao respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios, calculados pro
comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e pelos Titulares das Notas Comerciais Escriturais em decorrência de processos, procedimentos e/ou rata temporis desde a Data de Início de Rentabilidade ou da data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a
outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos dos Titulares das Notas Comerciais Escriturais e do Agente Fiduciário e data do efetivo pagamento, sem qualquer incidência de prêmio (“Valor do Resgate Antecipado Obrigatório”). O pagamento relativo ao Resgate Antecipado
prerrogativas decorrentes do Termo de Emissão e à constituição, formalização, execução e/ou excussão da Garantia, incluindo, mas não se limitando, aos Obrigatório será realizado (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3 para as Notas Comerciais Escriturais custodiadas eletronicamente na B3; e/ou
honorários de sucumbência arbitrados em juízo e despesas advocatícias e/ou, quando houver, verbas indenizatórias devidas pela Emissora (“Obrigações (ii) mediante depósito em contas correntes indicadas pelos Titulares das Notas Comerciais Escriturais a ser realizado pelo Banco Liquidante e/ou pelo
Garantidas”), a seguinte garantia será constituída pela Emissora, a qual será compartilhada com a 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não Escriturador, no caso de Notas Comerciais Escriturais que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; 22. Amortização Extraordinária Facultativa:
conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, em série única, de emissão da Emissora (“Debêntures”), por As Notas Comerciais Escriturais não serão objeto de amortização extraordinária facultativa; 23. Oferta de Resgate Antecipado: A Emissora poderá, a
meio do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, assinado em 02 de setembro de 2021 entre o Agente qualquer momento e a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado total das Notas Comerciais Escriturais (sendo vedada a oferta facultativa
Fiduciário e a Emissora, conforme venha a ser aditado de tempos em tempos (“Garantia” e “Contrato de Garantia”, respectivamente): (a) cessão fiduciária, de resgate antecipado parcial) (“Oferta de Resgate Antecipado”), devendo ser endereçada a todos os Titulares de Notas Comerciais Escriturais, sem
em garantia, em favor dos Titulares das Notas Comerciais Escriturais, representados pelo Agente Fiduciário, dos seguintes direitos creditórios e demais distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Titulares de Notas Comerciais Escriturais, para aceitar ou não a Oferta de Resgate Antecipado
direitos corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, os quais se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus, exceto pelo previsto no âmbito das das Notas Comerciais Escriturais de que forem titulares, observado que o resgate antecipado somente poderá ser realizado pela Companhia caso seja
Debêntures, gravames, encargos ou pendências judiciais ou extrajudiciais de qualquer natureza, incluindo as de natureza fiscal, previdenciária e trabalhista: verificada a adesão de Titulares de Notas Comerciais Escriturais representando a totalidade das Notas Comerciais Escriturais, de acordo com os seguintes
(i) todos os direitos e créditos, atuais e/ou futuros, principais e acessórios, de titularidade da Emissora decorrentes do boletim de subscrição de nº 03/05, no termos e condições: i. a Emissora realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de comunicação individual aos Titulares das Notas Comerciais
valor de R$ 242.000.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões de Reais) (“Boletim de Subscrição nº 03/05”), do boletim de subscrição de nº 04/05 (“Boletim Escriturais, com cópia ao Agente Fiduciário, e/ou por meio de publicação de aviso aos titulares dos Titulares das Notas Comerciais Escriturais nos Jornais de
de Subscrição nº 04/05”), no valor de R$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de Reais), do boletim de subscrição de nº 05/05, no valor de R$ 160.000.000,00 Publicação, com, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência (“Edital de Oferta de Resgate Antecipado”), o qual deverá descrever os termos e condições
(cento e sessenta milhões de Reais) (“Boletim de Subscrição nº 05/05”, e, em conjunto com o Boletim de Subscrição nº 03/05 e o Boletim de Subscrição nº da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo, mas sem limitação; (a) o valor do prêmio de resgate, caso exista, que não poderá ser negativo; (b) a data efetiva
04/05, os “Boletins de Subscrição Onerados”), oriundo do aumento do capital social da Emissora no valor de R$ 1.150.000.000,00 (um bilhão, cento e do resgate antecipado e do pagamento das Notas Comerciais Escriturais objeto do resgate antecipado, que deverá ser um Dia Útil; (c) a forma de manifestação
cinquenta milhões de Reais), mediante a emissão de 1.150.000.000 (um bilhão, cento e cinquenta milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor à Emissora dos respectivos Titulares das Notas Comerciais Escriturais que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado; e (d) demais informações
nominal da Emissora, conforme aprovado em assembleia geral extraordinária de acionistas da Emissora realizada em 22 de julho de 2021, às 10:00 horas necessárias para tomada de decisão pelos respectivos Titulares das Notas Comerciais Escriturais Titulares das Notas Comerciais Escriturais e à
(“AGE Aumento de Capital”, respectivamente), inclusive quaisquer direitos cuja eficácia venha a se iniciar futuramente (“Direitos Creditórios Boletins de operacionalização do resgate das respectivas Notas Comerciais Escriturais; ii. o valor a ser pago em relação a cada uma das Notas Comerciais Escriturais
Subscrição Onerados”); e (ii) todos os direitos creditórios, atuais e/ou futuros, principais e acessórios, de titularidade da Emissora, decorrentes da conta nº indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal Unitário, acrescido dos respectivos
04867-5, agência nº 0912, mantida junto ao Itaú Unibanco S.A. (“Banco Depositário”) e movimentável exclusivamente pelo Banco Depositário (“Conta Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis desde a Data de Início de Rentabilidade ou da data de pagamento dos Juros Remuneratórios
Vinculada Aumento de Capital”), na qual serão depositados, de forma exclusiva, os recursos necessários para integralização do capital social da Emissora imediatamente anterior, conforme o caso, até data do efetivo pagamento, e, se for o caso, (i) de prêmio de resgate que venha a ser oferecido no âmbito da
nos termos dos Boletins de Subscrição Onerados, bem como todos e quaisquer outros valores e recursos que venham a ser depositados na Conta Vinculada Oferta de Resgate Antecipado, caso exista, que não poderá ser negativo; e (ii) demais encargos devidos e não pagos pela Emissora; iii. após a comunicação
Aumento de Capital, independentemente da origem. 7. Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Notas Comerciais Escriturais serão emitidas sob a e/ou publicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado, os Titulares das Notas Comerciais Escriturais que optarem pela adesão à Oferta de Resgate
forma escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais Escriturais será Antecipado deverão se manifestar nesse sentido à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, até o encerramento do prazo a ser estabelecido na respectiva
comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador, na qualidade de responsável pela escrituração das Notas Comerciais Escriturais, e, comunicação e/ou no Edital de Oferta de Resgate Antecipado para se manifestarem formalmente perante a Emissora, findo o qual a mesma terá determinado
adicionalmente, com relação às Notas Comerciais Escriturais que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por esta prazo, conforme estabelecido na respectiva comunicação e/ou no Edital de Oferta de Resgate Antecipado, para proceder à liquidação da Oferta de Resgate
extrato em nome do titular de Notas Comerciais Escriturais, que servirá como comprovante de titularidade de tais Notas Comerciais Escriturais; 8. Data de Antecipado, a qual ocorrerá em uma única data para todas as Notas Comerciais Escriturais, observado que caso não haja a adesão de titulares representando
Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Notas Comerciais Escriturais será o dia 16 de fevereiro de 2022 (“Data de Emissão”); a totalidade das Notas Comerciais Escriturais, a Oferta de Resgate Antecipado será cancelada; iv. a Emissora deverá (a) na respectiva data de término do
9. Prazo e Datas de Vencimento: Observado o disposto no Termo de Emissão, as Notas Comerciais Escriturais terão prazo de vencimento de 546 prazo de adesão à Oferta de Resgate Antecipado, confirmar ao Agente Fiduciário a respectiva data do resgate antecipado; e (b) comunicar ao Escriturador,
(quinhentos e quarenta e seis) dias a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 16 de agosto de 2023 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as ao Agente de Liquidação da Emissão e à B3 a realização da Oferta de Resgate Antecipado com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva
hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais Escriturais, de resgate antecipado total decorrente de Oferta de data do resgate antecipado; v. todas as Notas Comerciais Escriturais a serem resgatadas antecipadamente por meio da Oferta de Resgate Antecipado serão
Resgate Antecipado (conforme definido abaixo) da totalidade das Notas Comerciais Escriturais ou de Resgate Antecipado Obrigatório (conforme definido canceladas; e vi. os pagamentos a que fazem jus as Notas Comerciais Escriturais serão efetuados pela Emissora: (i) utilizando-se os procedimentos adotados
abaixo), nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, nos termos do Termo de Emissão; 10. Atualização Monetária das Notas Comerciais pela B3 para as Notas Comerciais Escriturais custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Notas Comerciais Escriturais não estarem
Escriturais: O Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais não será atualizado monetariamente; 11. Remuneração das Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na B3: (a) na sede da Emissora ou do Agente de Liquidação, observados os procedimentos do Escriturador; ou (b) conforme o
Escriturais. Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de caso, pela instituição financeira contratada para este fim. 24. Vencimento Antecipado: Observado o disposto no Termo de Emissão, o Agente Fiduciário
100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base deverá considerar antecipadamente vencidas, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em constantes do Termo de Emissão e exigir, o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário, acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios,
sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um spread (sobretaxa) de 2,05% (dois inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano, calculada pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade, ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, “Juros Remuneratórios”), calculados de forma exponencial e o caso, até a data do seu efetivo pagamento, além dos Encargos Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais, desde a Data de Início do Termo de Emissão, na ocorrência de qualquer dos eventos previstos no Termo de Emissão (“Eventos de Vencimento Antecipado Automático”). Além disso,
de Rentabilidade, ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Notas Comerciais Escriturais (conforme definido abaixo) imediatamente anterior observado o disposto no Termo de Emissão, o Agente Fiduciário deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis da data em que tomar ciência da ocorrência de quaisquer
(inclusive), conforme o caso, até (i) a data de pagamento dos Juros Remuneratórios das Notas Comerciais Escriturais em questão (exclusive), ou (ii) a data dos eventos listados no Termo de Emissão, convocar Assembleia Geral para deliberar sobre a declaração do vencimento antecipado das Notas Comerciais
de pagamento em decorrência de um Evento de Vencimento Antecipado (conforme abaixo definido) ou (iii) a data de um eventual Resgate Antecipado Escriturais, observado o disposto no Termo de Emissão, inclusive as disposições relativas aos procedimentos de convocação e quóruns da Assembleia Geral
Facultativo das Notas Comerciais Escriturais (conforme abaixo definido), o que ocorrer primeiro (exclusive). O cálculo dos Juros Remuneratórios das Notas (cada evento um “Evento de Vencimento Antecipado Não Automático” e, em conjunto com os Eventos de Vencimento Antecipado Automático, “Eventos de
Comerciais Escriturais, conforme o caso, obedecerá fórmula prevista no Termo de Emissão; 12. Pagamento dos Juros Remuneratórios das Notas Vencimento Antecipado”); 25. Repactuação Programada: As Notas Comerciais Escriturais não serão objeto de repactuação programada; 26. Encargos
Comerciais Escriturais: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de Resgate Antecipado Facultativo, Resgate Antecipado Obrigatório, de Oferta de Moratórios: Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios das Notas Comerciais Escriturais e do disposto no Termo de Emissão, ocorrendo impontualidade no
Resgate Antecipado, Amortização Extraordinária e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais Escriturais, nos termos pagamento de qualquer quantia devida pela Emissora aos Titulares das Notas Comerciais Escriturais nos termos do Termo de Emissão, adicionalmente ao
previstos no Termo de Emissão, os Juros Remuneratórios serão pagos na Data de Vencimento das Notas Comerciais Escriturais; 13. Preço de Subscrição pagamento dos Juros Remuneratórios, que continuarão sendo calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento,
e Forma de Integralização: As Notas Comerciais serão subscritas e integralizadas por meio do MDA, sendo a distribuição liquidada financeiramente por sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de
meio da B3 por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa
na Data de Emissão. Caso ocorra a integralização das Notas Comerciais em mais de uma data, o preço de subscrição para as respectivas Notas Comerciais moratória e não compensatória de 2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”); 27. Agente Fiduciário: A Companhia nomeiará e constituirá a Vórtx
que foram integralizadas após a Data de Emissão será o Valor Nominal Unitário acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios (conforme abaixo definido), Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino,
calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão das respectivas Notas Comerciais Escriturais até a data da sua efetiva integralização; 14. Procedimento nº215, 4ºandar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, para atuar como agente fiduciário da Emissão NP
de Distribuição: As Notas Comerciais Escriturais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Lei de Valores Mobiliários, da (“Agente Fiduciário”); 28. Coordenador Líder: A instituição intermediária integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários contratada para
Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com a intermediação de instituição financeira integrantes do sistema de distribuição das Notas Comerciais será o Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de Coordenador Líder da Oferta Restrita; e 29. Demais Características: As
distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade do Valor Total da Emissão, nos termos demais características das Notas Comerciais Escriturais e da Emissão encontrar-se-ão descritas na cártula das Notas Comerciais Escriturais e nos demais
do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Notas Comerciais documentos a elas pertinentes. (ii) aprovar a outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Aumento de Capital em favor do Agente
Escriturais, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real, em Série Única, da 1ª (primeira) Emissão da Infraestrutura Brasil Holding IV S.A.”, a ser Fiduciário em garantia às obrigações assumidas nas Notas Comerciais Escriturais; (iii) aprovar o compartilhamento da Garantia entre a 1ª Emissão e as
celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução Notas Comerciais Escriturais, nos termos do Contratos de Garantia e demais documentos aplicáveis; (iv) aprovar a outorga das Procurações; e (v) autorizar
CVM 476, conforme previsto no Contrato de Distribuição (“Plano de Distribuição”); 15. Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia: As Notas a Companhia a (a) celebrar, por seus diretores, administradores e/ou representantes, todos os documentos e instrumentos contratuais necessários e
Comerciais Escriturais serão depositadas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado relacionados às deliberações aqui previstas, tais como contratos, aditamentos, emendas, procuração, avisos, atualização dos instrumentos societários da
e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) a negociação, observado o disposto no Termo de Emissão Companhia, e outros documentos, e ratificar a execução de todos os documentos e instrumentos contratuais necessários e relacionados às deliberações
abaixo, no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as acima já celebrados pelos diretores, administradores e demais representantes da Companhia; (b) contratar instituições financeiras devidamente habilitadas
negociações liquidadas financeiramente e as Notas Comerciais Escriturais custodiadas eletronicamente na B3. As Notas Comerciais Escriturais serão para serem responsáveis pela prestação dos serviços de banco mandatário e custodiante de guarda física das Notas Comerciais, assim como pela
ofertadas exclusivamente a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais (conforme abaixo definido), podendo ser subscritas e integralizadas coordenação e intermediação da Oferta Restrita, o agente fiduciário e a B3; e (c) contratar quaisquer outros prestadores de serviços necessários à Emissão,
por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. As Notas Comerciais Escriturais somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados à Oferta Restrita e/ou às Notas Comerciais Escriturais. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a
de valores mobiliários entre Investidores Qualificados (conforme definido no Termo de Emissão), desde que decorridos 90 (noventa) dias contados de cada presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 09 de fevereiro de 2022. Presidente: Sr. Marcelo Antônio G. Souza; Secretário:
subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM nº 476 e, ainda, as disposições legais e Sr. Bruno Pessoa Serapião. Conselheiros: Marcelo Antônio Gonçalves Souza, Bruno de Rossi Chevalier, Patryck Pimpão Merhy, Bruno Pessoa Serapião.
regulamentares aplicáveis, salvo o lote objeto de garantia firme indicado no momento da subscrição, observados, na negociação subsequente, os limites e Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 09 de fevereiro de 2022. Marcelo Antônio G. Souza - Presidente;
condições previstos nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM nº 476. Adicionalmente, fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários Bruno Pessoa Serapião - Secretário.
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