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Brasil não renovará pacto de transporte
naval com Argentina e Uruguai

Produção de vacinas da Fiocruz
deverá beneficiar outros países
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Balança comercial tem melhor
saldo da história para meses de abril
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Museu da Língua
Portuguesa celebra o idioma

com programação online

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,42
Venda:       5,42

Turismo
Compra:   5,36
Venda:       5,56

Compra:   6,53
Venda:       6,53

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

15º C

Terça: Tempo en-
solarado, com ne-
voeiro ao amanhe-
cer. Noite de céu
limpo.

Previsão do Tempo

Hamilton ultrapassando Verstappen
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Lewis Hamilton conquistou a 97ª vitória de sua carreira na
Fórmula 1. No domingo, ele triunfou no Grande Prêmio de Por-
tugal, colocando a Mercedes no lugar mais alto do pódio mais
uma vez (assim como fizera nesta mesma corrida no ano passa-
do). O britânico completou as 66 voltas no circuito de Portimão
em 1h34min31s421.

Atrás dele, vieram Max Verstappen, da Red Bull, em segundo,
e Valtteri Bottas, parceiro de Mercedes, em terceiro, completan-
do o pódio.                                                                            Página 6

Jack Miller conquista
segunda vitória

na MotoGP

Miller  segunda vitoria na categoria Motogp
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Hamilton vence o GP
de Portugal e vai a 97
vitórias na Fórmula 1

Jerez esteve vermelha. Uma dobradinha da Ducati com Miller
e Bagnaia fez a alegria dos torcedores italianos. A Yamaha era fa-
vorita e Fabio Quartararo largando da pole precisou de três voltas
para retomar a posição de largada, mas a 10 voltas do final, come-
çou a perder rendimento, o que fez o piloto cruzar a linha de che-
gada apenas em 13º.                                                               Página 6
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Ever Given
ainda está

ancorado no
Canal de Suez
com tripulação

presa
Depois de ter ficado enca-

lhado em março, durante uma
semana, e de ter sido posteri-
ormente liberado, o navio Ever
Given, de bandeira panamenha,
continua proibido de deixar o
Canal de Suez até que os pro-
prietários paguem às autorida-
des a multa pelos danos causa-
dos. Mas não é apenas o navio
que continua parado em uma
das principais rotas marítimas
comerciais do mundo: a tripu-
lação ainda está presa a bordo
do cargueiro e sem previsão
para ser liberada.

O navio encalhou no Canal
de Suez em 23 de março e foi
retirado em 29 de março, ten-
do bloqueado durante a sema-
na uma das principais rotas
marítimas comerciais do mun-
do. Entretanto, a Autoridade do
Canal de Suez calculou perdas
entre US$ 12 milhões e US$
15 milhões por cada dia que o
cargueiro bloqueou a passa-
gem, gerando grande engarra-
famento.                     Página 3

Índia se
aproxima de
20 milhões
de casos de
covid-19

A Índia relatou na segunda-
feira (3) mais de 300 mil no-
vas infecções pelo novo coro-
navírus pelo 12º dia seguido, o
que elevou o número total de
casos a quase 20 milhões. Ci-
entistas preveem um pico da
pandemia nos próximos dias.

Com 368.147 casos novos
nas últimas 24 horas, o total de
infecções no país está em 19,93
milhões, as mortes aumentaram
3.417 e chegaram a 218.959, de
acordo com dados do Ministé-
rio da Saúde.                Página 3

O Dia Internacional da Lín-
gua Portuguesa, na quarta-feira
(5), será celebrado com uma pro-
gramação especial do Museu da
Língua Portuguesa, em São Pau-
lo, nos próximos três dias. A pro-
gramação começa nesta segunda-
feira (3) e vai ter eventos online
até quarta-feira, com lives e exi-
bição de vídeos.

“A programação digital tem mui-
tas mesas com convidados interna-
cionais, celebrando essa língua que
é falada por mais de 280 milhões de
pessoas em nove países.  Página 2
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Beneficiada pela alta das
commodities (bens primários
com cotação internacional) e pela
recente mudança de metodologia,
a balança comercial registrou o
melhor saldo da história para
meses de abril. No mês passado,
o país exportou US$ 10,349 bi-
lhões a mais do que importou.

O saldo é 67,9% maior do
que em abril de 2020. No últi-
mo mês, as exportações soma-
ram US$ 26,481 bilhões, alta
de 50,5% sobre abril de 2020
pelo critério da média diária. As

exportações bateram recorde
histórico para todos os meses
desde o início da série históri-
ca, em 1989. As importações
totalizaram US$ 16,132 bi-
lhões, alta de 41,1% na mes-
ma comparação.

Além da alta no preço das
commodities, as exportações
também subiram por causa da
base de comparação. Em abril de
2020, no início da pandemia da
covid-19, as exportações tinham
caído por causa das medidas de
restrição social.          Página 3

Prefeitura de São Paulo inicia
contato para compra de

vacinas de Cuba

Mortes por Covid-19 sobem
para 408,6 mil e casos

 para 14,7 milhões

Ipea aponta queda
de 1,1% nos investimentos

em fevereiro

JUNTE-SE A NÓS PELA DERRUBADA DOS VETOS DE NÚMEROS 13.16 
E 13.27, LANÇADOS NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 54, 

BEM COMO SOB O § 2º DO ARTIGO 175 DA LEI Nº 14.133/2021.

13.16 E 13.27

TRANSPARÊNCIA
NAS LICITAÇÕES

O BRASIL QUER TRANSPARÊNCIA NAS LICITAÇÕES

A licitação pública deve ser transparente para que o 
cidadão possa ter acesso às informações nos jornais 
de sua cidade. A nova Lei de Licitações 14.133/21, que 
estabelece esse processo, corre sério risco.

O veto presidencial estabelecido irá suspender a 
obrigatoriedade das publicações nos jornais e 
encerrar a transparência das informações. E sem 
dúvida, causará o enfraquecimento da imprensa.

A ampla Publicidade dos avisos evita fraudes, 
superfaturamentos, direcionamento em contratos 
e privilégios.

PELA DERRUBADA DOS VETOS
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O Dia Internacional da Lín-
gua Portuguesa, na quarta-feira
(5), será celebrado com uma
programação especial do Museu
da Língua Portuguesa, em São
Paulo, nos próximos três dias. A
programação começa nesta se-
gunda-feira (3) e vai ter eventos
online até quarta-feira, com li-
ves e exibição de vídeos.

“A programação digital tem
muitas mesas com convidados
internacionais, celebrando essa
língua que é falada por mais de
280 milhões de pessoas em nove
países. O português é a quinta
língua mais falada no mundo, a
segunda língua mais falada na
internet e tem toda uma discus-
são sobre a riqueza desses fala-

res. O Museu da Língua Portu-
guesa tem o compromisso de
celebrar a diversidade e a potên-
cia dessa língua”, disse a direto-
ra técnica do Museu da Língua
Portuguesa, Marilia Bonas.

Entre as atrações da progra-
mação online estão uma aula do
músico e ensaísta José Mi-
guel Wisnik; uma performan-
ce do músico Tom Zé; um en-
contro virtual ao vivo com os
escritores Mia Couto (Mo-
çambique),  José Eduardo
Agualusa (Angola) e Inês Pe-
drosa (Portugal); além de uma
mesa, também ao vivo, sobre o
funk e a literatura, com partici-
pação de produtores de conteú-
do dos perfis Funkeiros Cults, Se

Poema Fosse Funk e Favela Bu-
siness, no Instagram, e do cole-
tivo PerifaCon.

Há, ainda, a participação dos
escritores Geovani Martins e
Amara Moira, além da pesquisa-
dora e curadora de literatura in-
dígena Julie Dorrico, que con-
versam com Marcelino Freire
sobre os falares do Brasil.

Linn da Quebrada, Dino
D´Santiago e Sara Correia se
juntam ao compositor e ativista
cultural Vinícius Terra em um
bate-papo sobre a música e o vi-
deoclipe Meu Bairro, Minha
Língua, que terá pré-lançamen-
to durante a programação.

Ao longo da semana, a antro-
póloga e brincante brasileira Vi-

vian Catenacci convida a conta-
dora de histórias caboverdiana
Dulce Siqueira e a cantora e edu-
cadora moçambicana Lenna
Bahule, que se apresentam em
vídeo, em formato de pílulas,
com repertório de brincadeiras
tradicionais, cantadas e ritmadas
em língua portuguesa nestes três
países.

No encerramento, a cantora
Maria Bethânia, faz a leitura em
vídeo do poema Os Argonaustas,
de Fernando Pessoa, famoso
pelos versos “Navegar é preciso
/ Viver não é preciso”.

Nas lives, haverá tradução
simultânea em Libras, a Língua
Brasileira de Sinais. Todos os
vídeos exibidos terão legenda.

Língua Solta
Haverá ainda visita presenci-

al à exposição Língua Solta, mas
para um público restrito de 160
pessoas (10 por vez), que já ad-
quiriram os ingressos antecipa-
damente pela internet.

Com curadoria de Fabiana
Moraes e Moacir dos Anjos, Lín-
gua Solta será a primeira expo-
sição temporária do Museu da
Língua Portuguesa, com previ-
são de reabertura no próximo
semestre.

A exposição composta por
um conjunto de artefatos que an-
coram seus significados no uso
das palavras, como objetos da
arte popular e da arte contempo-
rânea, apresentados de maneira

embaralhada, levando o público
a pensar nessa divisão e em ou-
tros entendimentos possíveis
para o mundo.

Esta é a quinta edição da pro-
gramação comemorativa pelo
Dia Internacional da Língua Por-
tuguesa. Desde o ano passado,
com as medidas de isolamento
social, a programação cultural
migrou para o ambiente virtual,
que proporcionou também uma
conexão mais ampla com a Co-
munidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP).

Os eventos online podem ser
acessados pela página do museu
no Facebook e também no per-
fil do museu no YouTube.
(Agência Brasil)

Pesquisadores da USP desenvolvem
robô para auxiliar em neurocirurgias
Pesquisadores da Escola de

Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo
(USP) desenvolveram um “robô
neurocirurgião” para tornar pro-
cedimentos no cérebro de cri-
anças mais rápidos e seguros.

O monitoramento de crises
de epilepsia em crianças, por
exemplo, pode ser feito com o
implante de eletrodos no cére-
bro. Nesse tipo de neurocirur-
gia pediátrica, os médicos cos-
tumam fazer a maior parte do tra-
balho de forma manual. Com o
auxílio do robô, o procedimen-
to pode ganhar praticidade e agi-
lidade, segundo o professor do
departamento de engenharia

Glauco Caurin.
“Na verdade, o que a gente

chama de robô é um braço me-
canizado que tem várias articu-
lações que permitem a esse dis-
positivo posicionar ferramentas
que auxiliam o cirurgião. Ele
consegue ser manipulado e po-
sicionado de forma a carregar as
ferramentas que vão ser usadas
na cirurgia, próximas da cabeça
do paciente.”

O pesquisador acrescenta
que o robô neurocirurgião con-
ta com sensores e um sistema de
inteligência artificial que dá
maior precisão no posiciona-
mento dessas ferramentas.

“A gente tem também um

sensor, um sistema de imagem
3D que captura tanto a posição
do robô quanto de elementos de
referência na cabeça do pacien-
te. Então, a gente sabe qual a
posição precisa da cabeça do
paciente para que eu possa fazer
a inserção de ferramentas. Final-
mente, eu tenho um computador
que fica capturando todas essa
informação, compartilhando en-
tre o médico e o robô e um sof-
tware de navegação.”

Na avaliação de Caurin, o
robô será um equipamento auxi-
liar que vai garantir mais segu-
rança ao médico.

“Quando ele precisa acom-
panhar ou seguir o que planejou

antes da cirurgia, olhando as ima-
gens em 3D do cérebro, ele vai
conseguir reproduzir localmen-
te aquilo que ele deseja com pre-
cisão submilimétrica.”

A tecnologia está sendo testada
em um ambiente que simula o pro-
cedimento do início ao fim e ainda
não foi aplicada em pacientes.

O projeto é realizado em par-
ceria com a Faculdade de Medi-
cina da USP, do campus de Ri-
beirão Preto, desde 2014. A es-
timativa é que, no futuro, pelo
menos 1 mil crianças atendidas
no Hospital das Clínicas de Ri-
beirão Preto possam ser bene-
ficiadas com o uso da nova tec-
nologia.

Força-Tarefa autua 82 bares e comércios no
fim de semana e fecha festa clandestina

A Força-Tarefa do Governo
de São Paulo realizou 3,1 mil
fiscalizações entre a noite de
sexta-feira (30) e domingo (2)
em todo o estado. Essas opera-
ções resultaram na autuação de
82 estabelecimentos que esta-
vam funcionando irregularmen-
te, descumprindo as diretrizes do
Plano São Paulo de combate à
pandemia.

Em uma das fiscalizações
do Comitê de Blitze do Gover-
no do Estado e da Prefeitura de
São Paulo, houve a interrupção
de uma festa clandestina na
noite de domingo (2), em um
estabelecimento em São Mi-
guel Paulista, zona leste da ca-
pital. No local, 120 pessoas
estavam aglomeradas e, em sua
maioria, não utilizavam másca-
ras de proteção facial.

Para garantir o cumprimen-
to das determinações do Plano
São Paulo, as ações de fiscali-
zação foram intensificadas na
capital, interior e litoral, inclu-
sive com o reforço de policiais
civis e militares no apoio às
ações da vigilância sanitária,
Procon e demais órgãos de fis-
calização.

A Polícia Militar apoiou a
Vigilância Sanitária Estadual e o
Procon em 58 ações e flagrou
985 pontos de aglomeração em
todo o estado. Mais de 139 mil
veículos foram vistoriados e 251
pessoas foram presas, sendo
164 procurados pela Justiça.

Comitê de Blitze
No final de semana, na capi-

tal, a Vigilância Estadual efetuou
82 inspeções e autuou 15 esta-

belecimentos. Os bairros inspe-
cionados foram Lapa, Vila Leo-
poldina, Itaim Bibi, Jardins, Con-
solação, Bela Vista, Casa Verde,
Barra Funda, Alphaville, em Ba-
rueri, Liberdade, Aclimação, Jar-
dim Aricanduva, Brooklin e Ta-
tuapé. Já o Procon realizou 29
atos fiscalizatórios e cinco au-
tuações na cidade.

A Polícia Militar atuou de
forma preventiva na capital em
20 ações de apoio à Vigilância
Sanitária, flagrando 344 pontos
de aglomerações. Mais de 33,5
mil veículos foram vistoriados
e 48 pessoas foram presas, sen-
do 39 procurados pela Justiça.

Criado no dia 12 de março,
em parceria com a Prefeitura de
São Paulo, o Comitê de Blitze
tem como objetivo reforçar as
fiscalizações e o cumprimento

das medidas restritivas do Pla-
no São Paulo e evitar a propaga-
ção do coronavírus.

Integram o Comitê agentes
da Guarda Civil Metropolitana
e da Covisa (Coordenadoria da
Vigilância Sanitária) pela Pre-
feitura de São Paulo. Pelo Go-
verno do Estado, atuam profis-
sionais da Vigilância Sanitária,
Procon e das polícias Civil e
Militar.

Qualquer pessoa pode de-
nunciar festas clandestinas e
funcionamento irregular de
serviços não essenciais pelo
telefone 0800-771-3541 e
também no site
www.procon.sp.gov.br ou pelo
e - m a i l
secretarias@cvs.saude.sp.gov.br,
do Centro de Vigilância Sanitá-
ria.

Alunos e professores das Etecs estão na linha
de frente da vacinação contra a Covid-19

Engajados na campanha de
imunização para ajudar a comu-
nidade neste momento crítico de
pandemia, alunos e educadores
do curso técnico de Enferma-
gem das Escolas Técnicas Esta-
duais (Etecs) estão vacinando os
idosos que têm entre 65 e 75
anos e professores das redes
pública e privada com 47 anos
ou mais.

Além do valor social e da
experiência que a iniciativa pro-
porciona aos alunos, a prática
ainda poderá ser contabiliza-
da como estágio regular para
quem está cursando as disci-
plinas de saúde coletiva e vi-
gilância em saúde. Para parti-
cipar da campanha, os alunos
são imunizados e orientados a
seguir rigorosamente o proto-
colo de segurança.

No município de Itapetinin-
ga, 70 estudantes da Etec Darcy
Pereira de Moraes, que cursam
o segundo e o quarto módulos
do curso técnico de Enferma-
gem, aplicam as doses sob a su-
pervisão de sete professores e
de profissionais da prefeitura.

Para a diretora da Etec de Ita-
petininga, Daniela Fogaça, a ex-
periência é uma oportunidade
para os alunos complementarem
o conhecimento teórico adqui-
rido em sala de aula. “Além do
aprendizado técnico sobre admi-
nistração e aplicação de imuni-
zantes, a vacinação contra a Co-
vid-19 tem contribuído para o
domínio de outras habilidades,

como conscientizar a população
para a importância das medidas
de proteção contra a doença”.

Os postos de vacinação da
cidade estão localizados no Gi-
násio Municipal Ayrton Senna e
no posto Atende Fácil na re-
gião central do município e o
atendimento é realizado pelo
sistema drive thru e pela for-
ma convencional.

Os alunos da Etec foram di-
vididos em sete grupos que se
revezam na aplicação das do-
ses. A parceria para ajudar na
campanha de vacinação da pre-
feitura de Itapetininga está pro-
gramada para o período de
abril até o final de junho, com
possibilidade de ser estendida
até o final do ano.

Matão
Em Matão, 63 alunos e seis

professores do segundo, tercei-
ro e quarto módulos do curso
técnico de Enfermagem da
Etec Sylvio de Mattos Carva-
lho também participaram da
vacinação com a Secretaria
Municipal de Saúde. As horas
dedicadas à atividade serão va-
lidadas como estágio regular
nas disciplinas de saúde coleti-
va e vigilância em saúde.

A coordenadora do curso e
enfermeira da Unidade Básica de
Saúde (UBS) de Matão, Lucele
Schiavetto, ressalta o compro-
misso dos alunos com o traba-
lho. “A vacinação está proporci-
onando o aprendizado técnico e,

principalmente, de cidadania”.
Na primeira quinzena de

abril, os alunos imunizaram 596
professores e 550 idosos. Os
postos de vacinação funcionam
na própria unidade da Etec, na
UBS e também nas residências
dos vacinados. A estudante do
quarto módulo Raquel França
destaca a relevância de poder tra-
balhar na área de saúde neste
momento de pandemia: “Esta-
mos levando doses de esperan-
ça e colaborando para vencer
essa guerra”.

Araraquara
A Secretaria Municipal de

Saúde de Araraquara conta com
o apoio da Etec Professora Anna
de Oliveira Ferraz na campanha
de vacinação contra a Covid-19.
Um grupo de 24 estagiários atua
sob a supervisão de professores
e profissionais de saúde em dois
postos do município.

Dracena
No sudeste do estado, a Etec

de Dracena, em parceria com a
Secretaria de Vigilância Epi-
demiológica,  também está
participando da imunização de
professores e idosos desde ja-
neiro. São 25 estudantes do
técnico de Enfermagem que
trabalham em diferentes tur-
nos na Escola Municipal de
Ensino Fundamental e Infantil
(Emefi) João Vendramini e no
Centro de Educação Profissi-
onal (CEP), localizados na re-

gião central do município.

Itapeva
Em Itapeva, os professores

receberam a primeira dose da
vacina contra a Covid-19 na Etec
Dr. Demétrio Azevedo Júnior, no
dia 17 de abril, e a segunda dose
está marcada para 15 de maio.
Os alunos do quarto módulo do
técnico de Enfermagem que fa-
zem estágio participaram pres-
tando suporte ao cadastramento
e preenchimento de carteirinhas.

Jales
Um grupo de 57 estudantes

do terceiro e quarto módulos da
Etec Dr. José Luiz Viana Couti-
nho também estão imunizando
professores e idosos no muni-
cípio de Jales. A campanha é co-
ordenada pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde e está acontecen-
do no Centro Integrado Esporti-
vo de Valorização do Idoso de
Jales (Cievi), nas Igrejas Batista
e de Santo Antônio e no Com-
boio Municipal.

Santa Rita do Passa Quatro
Mais de 1.500 pessoas fo-

ram vacinadas pela equipe de
estagiários do técnico em En-
fermagem na Etec Manoel dos
Reis Araújo, de Santa Rita do
Passa Quatro, desde o dia 1º de
março. São 32 alunos que se re-
vezam para ajudar na imunização
que está sendo feita na própria
Etec e nos postos de saúde do
município.

CÂMARA  (SÃO PAULO)
Vereadores da bancada cristã oram por Bruno Covas, entuba-

do na UTI do Sírio Libanês com hemorragias de um câncer agora
no estômago

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Quem tá entubado na UTI do Sírio Libanês, por causa das he-

morragias de um câncer agora no estômago é prefeito reeleito
Bruno Covas

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Também deputados da bancada cristã oram pelo prefeito de

São Paulo Bruno Covas, agora com câncer no estômago e com
hemorragias

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
João Doria, que é católico como o prefeito da Capital Bruno

Covas, tem rezado muito pra que seu ex-vice-prefeito seja salvo
dos cânceres

.
CONGRESSO  (SÃO PAULO)
Ex-colegas de Bruno Covas, os deputados federais da banca-

da cristã também fazem corrente de orações pela vida do prefei-
to de São Paulo

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
O ex-católico (atual evangélico) Jair Bolsonaro colocou o

adversário político Bruno Covas (prefeito de São Paulo) nas suas
orações diárias

.
PARTIDOS
O PRTB pode quer mudar o nome pra Aliança, mantando o 28

da legenda, filiando o Bolsonaro e quem quer mudar de partido
pra 2022 ...

.
POLÍTICOS
... O PT (ainda do Lulismo) quer cooptar de novo o PSB - do

falecido Campos e o PDT - do falecido Brizola. Uma vez satéli-
te, sempre satélite...

.
(BRASIL)
... A enésima reforma política que pode começar na Câmara

dos Deputados esta semana pode até propor o tal ‘Distritão’. Daí
a aprovar ...

.
M Í D I A S
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO vem

sendo publicada na imprensa São Paulo - Brasil) desde 1993. Via
Internet desde 1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando refe-
rência da liberdade possível. Twitter  @cesarnetoreal  ...  Email
@cesar.cesarneto.com



Mercado financeiro espera que Selic
suba para 3,5% ao ano nesta semana
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Ever Given ainda está
ancorado no Canal de

Suez com tripulação presa
Depois de ter ficado encalhado em março, durante uma se-

mana, e de ter sido posteriormente liberado, o navio Ever Given,
de bandeira panamenha, continua proibido de deixar o Canal de
Suez até que os proprietários paguem às autoridades a multa pe-
los danos causados. Mas não é apenas o navio que continua para-
do em uma das principais rotas marítimas comerciais do mundo:
a tripulação ainda está presa a bordo do cargueiro e sem previsão
para ser liberada.

O navio encalhou no Canal de Suez em 23 de março e foi
retirado em 29 de março, tendo bloqueado durante a semana uma
das principais rotas marítimas comerciais do mundo. Entretan-
to, a Autoridade do Canal de Suez calculou perdas entre US$ 12
milhões e US$ 15 milhões por cada dia que o cargueiro blo-
queou a passagem, gerando grande engarrafamento.

O tráfego marítimo no Canal de Suez foi retomado com nor-
malidade, continuando, no entanto, o navio retido com a sua tri-
pulação de 25 pessoas e uma carga de cerca de 20 mil contêine-
res.

Agora, depois de um mês do incidente, a tripulação ainda está
ancorada no Egito, sem saber quando poderá voltar para casa. Há
um conflito entre a Autoridade do Canal e as empresas responsá-
veis pelo navio sobre quem deve pagar a indenização pelos danos
do acidente e, assim, retirar a embarcação do local.

O Ever Given encontra-se, no momento, no Grande Lago
Amargo, um dos lagos do norte do canal. A Federação Internaci-
onal dos Trabalhadores em Transportes (ITF) já visitou a tripula-
ção e garantiu que ela está bem.

Em comunicado, a ITF disse que a equipe, no entanto está
numa posição delicada e todos estão ansiosos para saber se po-
derão voltar para casa quando terminarem os contratos.

“É natural que fiquem ansiosos com a incerteza da situação”,
disse à BBC Abdulgani Serang, do sindicato Indian Boaters’ Uni-
on, que representa a tripulação do cargueiro.

“Há profissionais que não têm qualquer responsabilidade pelo
incidente e não deveriam ser responsabilizados por ele. Deixem
as negociações serem resolvidas onde devem ser resolvidas. A
situação não devia ser solucionada deixando os marinheiros no
Egito. Eles não deveriam sentir pressão por esse incidente”, de-
fende.

A situação incerta deve-se a uma multa no valor de US$ 916
milhões exigida pela Autoridade do Canal. E até que a multa seja
paga, tanto a embarcação quanto a tripulação e carga serão man-
tidas como “reféns” pelas autoridades.

“A Autoridade do Canal de Suez não deu uma justificação de-
talhada para essa quantia extraordinariamente grande, que inclui
US$ 300 milhões de ‘bônus pelo salvamento’ e US$ 300 mi-
lhões por ‘perda de reputação’, faltando justificar o restante, ex-
plicou a UK P&I Club, seguradora marítima que representa os
proprietários do navio.

O problema é que o navio é propriedade de uma empresa ja-
ponesa, mas é operado por uma companhia de Taiwan e tem ban-
deira do Panamá. A Autoridade do Canal não explicou ainda quem
terá de assumir o pagamento da indenização.

“A embarcação permanecerá aqui até que as investigações
estejam concluídas e a indenização seja paga”, disse o tenente-
general Osama Rabie, que chefia a Autoridade do Canal de Suez.

“Esperamos um acordo rápido. No momento em que concor-
darem com a compensação, o navio poderá ser retirado”, acres-
centou. (Agencia Brasil)

Índia se aproxima de
20 milhões de casos

de covid-19
A Índia relatou na segunda-feira (3) mais de 300 mil novas

infecções pelo novo coronavírus pelo 12º dia seguido, o que ele-
vou o número total de casos a quase 20 milhões. Cientistas pre-
veem um pico da pandemia nos próximos dias.

Com 368.147 casos novos nas últimas 24 horas, o total de
infecções no país está em 19,93 milhões, as mortes aumentaram
3.417 e chegaram a 218.959, de acordo com dados do Ministé-
rio da Saúde.

Especialistas dizem que os números reais no país, de 1,35
bilhão de habitantes, podem ser de cinco a dez vezes superiores
à contagem oficial.

O Ministério da Saúde informou que nesta segunda-feira os
casos positivos caíram em relação ao número de exames pela
primeira vez desde 15 de abril.

Os casos de coronavírus na Índia podem atingir o pico entre
3 e 5 de maio, segundo modelo matemático de uma equipe de
cientistas que aconselha o governo -  uma prévia, já que o vírus
se dissemina mais rápido do que o esperado.

Hospitais estão completamente cheios, os suprimentos de
oxigênio médico estão escassos e necrotérios e crematórios
estão lotados, enquanto o país lida com a disparada de casos.

Ao menos 11 estados e territórios impuseram algum tipo de
restrição para tentar conter as infecções, mas o governo do pri-
meiro-ministro Narendra Modi reluta em anunciar um lockdown
nacional devido à preocupação com o impacto econômico.

“Em minha opinião, só uma ordem nacional de permanên-
cia em casa e a declaração de uma emergência médica ajuda-
rão a enfrentar as atuais necessidades de cuidados de saúde”,
disse Bhramar Mukherjee, epidemiologista da Universidade
de Michigan, no Twitter.

A disparada de infecções é a maior crise indiana desde que
Modi tomou posse, em 2014. O premiê é criticado por não
adotar ações mais cedo para conter a disseminação e por dei-
xar milhões de pessoas sem máscaras comparecerem a festi-
vais religiosos e comícios políticos lotados em cinco esta-
dos em março e abril.

No início de março, um fórum de conselheiros científi-
cos, criado pelo governo, alertou autoridades indianas sobre
uma nova variante mais contagiosa do novo coronavírus se
espalhando pelo país, disseram à Reuters cinco cientistas que
integram o fórum.

Apesar do alerta, quatro especialistas afirmaram que o go-
verno federal não buscou impor grandes restrições para deter a
proliferação do vírus. (Agencia Brasil)

O mercado financeiro espe-
ra que a taxa básica de juros, a
Selic, suba 0,75 ponto percen-
tual para 3,5% ao ano, na reunião
do Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Central
(BC), marcada para esta terça (4)
e quarta-feira (5).

A previsão está no boletim
Focus de terça-feira (3), pesqui-
sa divulgada semanalmente pelo
Banco Central (BC), com a pro-
jeção para os principais indica-
dores econômicos.

Em abril, a diretoria do BC

já havia sinalizado alta de 0,75
ponto percentual na taxa Selic.
Para o mercado financeiro, a taxa
continuará a subir nas reuniões
seguintes e encerrará 2021, em
5,5% ao ano.

Para o fim de 2022, a esti-
mativa é de que a taxa básica suba
para 6,25% ao ano. E para o fim
de 2023 e 2024, a previsão é de
6,5% ao ano.

O BC usa a Selic como prin-
cipal instrumento para controlar
a inflação. Quando o Copom au-
menta a taxa básica de juros, há

reflexos nos preços porque os
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança,
desaquecendo a economia.

Inflação
A previsão do mercado finan-

ceiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) deste ano foi ajustada de
5,01% para 5,04%. Esse foi o
quarto aumento consecutivo na
projeção.

Para 2022, a estimativa de
inflação passou de 3,6% para
3,61%. Tanto para 2023 como

para 2024 a previsão para o ín-
dice é de 3,25%.

A projeção para 2021 está
próxima do limite da meta de
inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. O centro da
meta, definida pelo Conselho
Monetár io Nacional ,  é  de
3,75% para este ano, com in-
tervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima
ou para baixo. Ou seja, o li-
mite inferior é de 2,25% e o
superior de 5,25%. (Agencia
Brasil)

Balança comercial tem melhor saldo
da história para meses de abril

Beneficiada pela alta das
commodities (bens primários
com cotação internacional) e
pela recente mudança de meto-
dologia, a balança comercial re-
gistrou o melhor saldo da histó-
ria para meses de abril. No mês
passado, o país exportou US$
10,349 bilhões a mais do que
importou.

O saldo é 67,9% maior do
que em abril de 2020. No últi-
mo mês, as exportações soma-
ram US$ 26,481 bilhões, alta de
50,5% sobre abril de 2020 pelo
critério da média diária. As ex-
portações bateram recorde his-
tórico para todos os meses des-
de o início da série histórica, em
1989. As importações totaliza-
ram US$ 16,132 bilhões, alta de
41,1% na mesma comparação.

Além da alta no preço das

commodities, as exportações
também subiram por causa da
base de comparação. Em abril de
2020, no início da pandemia da
covid-19, as exportações tinham
caído por causa das medidas de
restrição social. O volume de
mercadorias embarcadas, segun-
do o Ministério da Economia,
aumentou 22,2%, enquanto os
preços subiram, em média,
21,6% em relação ao mesmo
mês do ano passado.

Com o resultado de abril, a
balança comercial acumula su-
perávit de US$ 18,257 bilhões
nos quatro primeiros meses do
ano. O resultado é 106,4% mai-
or que o do mesmo período de
2020, também pelo critério da
média diária, e só perde para
2017, quando o superávit no pri-
meiro quadrimestre tinha soma-

do US$ 19,039 bilhões.

Metodologia
No mês passado, o Ministé-

rio da Economia mudou o cál-
culo da balança comercial.
Entre as principais altera-
ções, estão a exclusão de ex-
por tações  e  impor tações
“fictas” de plataformas de
petróleo. Nessas operações,
plataformas de petróleo que
jamais saíram do país eram
contabilizadas como expor-
tação, ao serem registradas
em subsidiárias da Petrobras no
exterior, e como importação, ao
serem registradas no Brasil.

Outras mudanças foram a in-
clusão, nas importações, da
energia elétrica produzida pela
usina de Itaipu e comprada do
Paraguai, num total de US$ 1,5

bilhão por ano, e das compras
feitas pelo programa Recof, que
concede isenção tributária a im-
portações usadas para produção
de bens que serão exportados.
Toda a série histórica a partir de
1989 foi revisada com a nova
metodologia.

No mês passado, o governo
elevou para US$ 89,4 bilhões a
previsão de superávit da balança
comercial neste ano, o que ga-
rantiria resultado recorde. A es-
timativa já considera a nova me-
todologia de cálculo da balança
comercial. As projeções estão
mais otimistas que as do merca-
do financeiro. O boletim Focus,
pesquisa com analistas de mer-
cado divulgada toda semana pelo
Banco Central, projeta superávit
de US$ 64 bilhões neste ano.
(Agencia Brasil)

Ipea aponta queda de 1,1% nos
investimentos em fevereiro

O Indicador Ipea de Forma-
ção Bruta de Capital Fixo
(FBCF) aponta uma retração de
1,1% na comparação entre feve-
reiro e janeiro, na série com
ajuste sazonal. Ainda assim, o
trimestre móvel terminado em
fevereiro registrou alta de
22,4%. Na comparação com o
ano anterior, os investimentos
atingiram um patamar 7,8% su-
perior ao verificado em feverei-
ro de 2020. O resultado foi di-
vulgado na segunda-feira (3)
pelo Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada (Ipea).
O Indicador de FBCF mede

os investimentos no aumento da
capacidade produtiva da econo-
mia e na reposição da deprecia-
ção do estoque de capital fixo.
A FBCF é composta por máqui-
nas e equipamentos, construção
civil e outros ativos fixos.

Segundo o estudo, o consu-
mo aparente de máquinas e equi-
pamentos, que corresponde à
produção nacional destinada ao
mercado interno acrescida das
importações, caiu 2,9%, apesar

da alta de 47,2% no trimestre
móvel. Enquanto a produção de
máquinas e equipamentos regis-
trou recuo de 4,3% em feverei-
ro, a importação teve um aumen-
to de 13,1% no mês.

De acordo com o Ipea, os
investimentos em construção
civil cederam 1,2% em feverei-
ro, segunda queda consecutiva
após uma série de oito altas re-
gistradas. Dessa forma, o seg-
mento avançou 2% no trimestre
móvel. O desempenho acumula-
do em 12 meses, porém, reve-

lou queda de 1,3%.
“Na comparação com o ano

passado, o bom desempenho foi
generalizado. Enquanto o com-
ponente máquinas e equipa-
mentos revelou um avanço
9,7% maior que fevereiro de
2020, as valorizações de cons-
trução civil e outros ativos fi-
xos foram de 2,3% e 18,1%,
respectivamente. A compara-
ção com o trimestre móvel de
2020 também foi positiva para
todas as categorias”, informou
o Ipea. (Agencia Brasil)

Vacinação reduz pela metade morte
entre idosos com mais de 80 anos

A proporção de mortes de
idosos com 80 anos ou mais caiu
pela metade no Brasil após o iní-
cio da vacinação contra a covid-
19. Os dados fazem parte de um
estudo liderado pela Universida-
de Federal de Pelotas (UFPel).
O percentual médio de vítimas
dessa faixa etária era de 25% a
30% em 2020 e passou para
13% no final de abril.  Quando
teve início a imunização, em
janeiro de 2021, o percentual
era de 28%.

De acordo com o Cesar
Victora, epidemiologista e lí-
der da pesquisa, outros estudos
já demonstraram a associação
entre a vacinação e a queda nas
internações e nas mortes, por
exemplo a partir dos dados da
população de Israel. A novida-

de desta análise é que o mes-
mo se confirma em um cená-
rio com predominância da va-
riante P1. Em Israel, a imuni-
zação alcança mais de 55% da
população, segundo dados da
plataforma Our World in Data,
da Universidade de Oxford.

A pesquisa liderada pela
UFPel indica que pelo menos
13,8 mil mortes de brasileiros
com 80 anos ou mais em um in-
tervalo de oito semanas foram
evitadas. O país registra 407.639
mortes por covid-19, conforme
atualização do Ministério da Saú-
de divulgada no domingo (2). Em
24 horas, foram 1.202 novas
mortes. A aplicação da primeira
dose alcança cerca de 14% dos
brasileiros; e 6,5% receberam
as duas doses.

Os dados utilizados na análi-
se foram disponibilizados pelo
Ministério da Saúde e referem-
se ao período de 3 de janeiro a
22 de abril. Nessas datas,
171.454 pessoas morreram pelo
novo coronavírus no Brasil.

No começo de 2021, a taxa
de mortalidade entre pessoas de
80 anos ou mais era 13,7 vezes
maior do que para pessoas com
zero a 79 anos. De acordo com
o estudo, essa relação caiu para
6,9 vezes no início de abril.

As estimativas dos pesquisa-
dores apontam que, com a nova
cepa, se o número de mortes
entre os mais idosos tivesse con-
tinuado no mesmo ritmo obser-
vado para grupos etários mais
jovens, seriam esperadas quase
48 mil mortes contra as 34.168

registradas no período.
Os níveis nacionais de co-

bertura vacinal com a primeira
dose nessa faixa etária chega-
ram a 50% na primeira quinze-
na de fevereiro, a 80% na se-
gunda quinzena do mês e ficou
em 95% em março. Os pesqui-
sadores apontam que os resul-
tados de queda da mortalidade
encontrados são compatíveis
com o efeito protetor da primei-
ra dose e deve aumentar a partir
da segunda.

O estudo também confirma
que as vacinas aplicadas no Bra-
sil protegem mesmo em um ce-
nário em que a P1 predomina.
Pesquisas com profissionais de
saúde vacinados em Manaus e
São Paulo já demonstravam essa
proteção. (Agencia Brasil)

Verba para pesquisa de vacina
nacional é prioridade, diz secretário

O secretário especial de Fa-
zenda do Ministério da Econo-
mia, Waldery Rodrigues, disse
na segunda-feira (3) que a re-
composição da verba para o fi-
nanciamento de pesquisas da
Versamune, vacina brasileira
contra a covid- 19 anunciada pelo
ministro da Ciência e Tecnolo-
gia, Marcos Pontes, está entre as
prioridades do governo federal.

“Já está em estudo quais pro-
cedimentos para recomposição
dessa dotação da vacina brasilei-
ra. É um assunto prioritário na
agenda, vai ser discutido. Não
posso antecipar, mas afirmo que
esse é um assunto prioritário,
estará na Junta de Execução Or-

çamentária [composta pelo Mi-
nistério da Economia e pela
Casa Civil]. Existem pelo menos
três alternativas para serem de-
senhadas”, adiantou Waldery, ao
participar da Comissão Tempo-
rária da Covid-19 do Senado.

Quase R$ 30 bilhões que se-
riam destinados à pesquisa do
imunizante apoiado pelo Mi-
nistério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações foram alvo de
vetos presidenciais e contin-
genciamento. Segundo o go-
verno, as medidas foram ne-
cessárias para ajustar a peça
orçamentária de 2021. Aos
senadores, Waldery garantiu
que à época que o veto presi-

dencial, o corte adicional de
recursos para a vacina brasileira
não estava “explícito”.

O secretário especial de Fa-
zenda disse que o processo de
vacinação em massa é priorida-
de tanto para a saúde coletiva
como para a economia. “É
um ponto importante para um
bom desenho e solução para
vacina própria.  Ponto que
não podemos prescindir no
curto e médio prazos. A aus-
teridade fiscal é importante,
mas não é mais importante
do que cuidar da saúde dos ne-
cessitados”.

Ao fazer um balanço dos in-
vestimentos para socorrer a po-

pulação mais vulnerável e os
micro e pequenos empresários,
o secretário destacou que além
dos R$ 44 bilhões para o auxí-
lio emergencial neste ano, a área
econômica também estuda o re-
torno do Programa de Manuten-
ção do Emprego (Bem) e do
Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, o Pronampe.

Os gastos extraordinários de
combate aos efeitos da Covid-
19 no emprego, renda e no auxí-
lio aos vulneráveis caiu forte-
mente em 2021. Este ano, estão
previstos, até o momento, R$
103 bilhões. Em 2020 foram R$
524 bilhões. (Agencia Brasil)
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COOPERATIVAS
Um decreto publicado pelo governo federal, estabelece no-

vas regras básicas para implementação do Cadastro Nacional do
Agricultor Familiar (CAF). O objetivo é ampliar a participação
das cooperativas e associações em programas e ações governa-
mentais destinados a atender às formas associativas desse públi-
co-alvo, organizadas em pessoas jurídicas. 

ONU
O vice-presidente da SRB, Sérgio Bortolozzo, recebeu um con-

vite oficial da Organização das Nações Unidas (ONU) para integrar
o chamado Champions Network for the Food System Summit, gru-
po de lideranças que está preparando o debate para a Cúpula de Sis-
temas Alimentares 2021, que vai acontecer na ONU em Setembro.

FRUTAS
As exportações de frutas no 1º trimestre de 2021 aumenta-

ram 7% em volume comparado ao mesmo período que no ano
anterior, o que demonstra que o setor continua em crescimento
mesmo com todos as incertezas, principalmente nas questões de
logísticas, causadas pela segunda onda do Covid-19. O setor ex-
portou mais de 245.000 toneladas de frutas.

CARBONO
O professor de agronegócio global do Insper Marcos Jank afir-

mou, em entrevista à CNN, que o desmatamento ilegal é o “calca-
nhar de Aquiles” do Brasil. Segundo o docente, as emissões de car-
bono seriam muito menores no país caso essa questão fosse soluci-
onada. “Há uma grande oportunidade nessas grandes negociações
que virão esse ano, mas temos o problema do desmatamento”. 

AMÉRICA LATINA
Os desafios para a conectividade na área rural na América

Latina foram tema de uma transmissão ao vivo transmissão ao
vivo do projeto AgEvolution Talks. O coordenador técnico do
Instituto CNA, Joaci Medeiros, e o consultor do Instituto Intera-
mericano de Cooperação para a Agricultura, Frederico Bert, des-
tacaram os gargalos do acesso à internet no meio rural.

AVALIAÇÃO
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(Mapa), em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA) e a Escola Nacional de Gestão Agropecuá-
ria (Enagro), promoveu, um workshop para debater e avaliar a
regulamentação e os resultados do Selo Arte. Até o momento,
foram concedidos 97 selos para 140 produtos, segundo o Mapa.

COMPRADORES
Os produtos apícolas brasileiros têm se destacado em 2021 com

o aumento das vendas para outros países. Somente em março deste
ano, o Brasil exportou US$ 17,5 milhões, um crescimento de 164,3%
na comparação com março de 2020. Os Estados Unidos foram o
principal mercado comprador dos produtos apícolas, com 70,7%
do total. Em seguida aparecem União Europeia (11,2%).

ARMAZÉNS
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai ofere-

cer à iniciativa privada a oportunidade de parcerias na gestão e
uso de suas unidades de armazenagem. O primeiro passo foi dado,
durante a reunião do Conselho do Programa de Parcerias de In-
vestimentos (CPPI) para deliberar sobre novos empreendimen-
tos a serem qualificados no âmbito do programa. 

AJUDA
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) fez, leilões de

venda de arroz em casca à granel e compra simultânea de 8 mil tonela-
das do grão beneficiado, que serão destinados à doação internacional
para Moçambique, no sul da África, e ao Líbano, no Oriente Médio. A
distribuição do volume é de 4 mil toneladas para cada país. 

MERCOSUL
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a necessi-

dade de reavaliação e flexibilização do Mercosul para que o Blo-
co econômico se modernize e cumpra os objetivos para os quais
foi criado há 30 anos. Esse processo, segundo ele, passa pela
redução de 10% na Tarifa Externa Comum (TEC) e pela possibi-
lidade de os países-membros realizarem negociações comerci-
ais independentemente de seus pares do Bloco.

CONSUMO
Após pouco mais de um ano de pandemia, é possível afirmar

que a cadeia de alimentação no Brasil se manteve relativamente
firme, devido à sua essencialidade e à consequente manutenção
de suas atividades. Contudo, a queda da atividade econômica, as
restrições na comercialização em importantes canais de escoa-
mento e as mudanças dos hábitos de consumo do brasileiro afe-
taram o setor de frutas e hortaliças.

MOAGEM
A primeira quinzena da safra de cana-de-açúcar, 2021/2022

foi marcada pelo ritmo mais lento da produção em relação ao
ciclo anterior. Ao todo, foram processadas 15,63 milhões de to-
neladas frente 22,5 milhões da safra 2020/2021 (-30,57%). 

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 63 anos, é paulis-

tano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior;
na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e Repú-
blica Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agronegó-
cio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agronegócio
em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon,
publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br. Email:
mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

O governo brasileiro decidiu
não renovar os acordos bilaterais
para transporte marítimo que
mantém há décadas com Argen-
tina e Uruguai.

Entre outras coisas, os pac-
tos estipulam que a movimenta-
ção de mercadorias entre portos
dos países signatários deve ser
feita, de preferência, em navios
registrados em uma destas na-
ções. O acordo assinado com a
Argentina, terceiro maior par-
ceiro comercial do Brasil, está
em vigor desde 1985. Já o pac-
tuado com o Uruguai, desde
1976. Ambos preveem a hipóte-
se de cancelamento unilateral,
bastando, para isso, que uma das
partes comunique sua intenção
antecipadamente.

Segundo dados da Secretaria
Especial de Produtividade, Em-
prego e Competitividade do Mi-
nistério da Economia, cerca de
46% de todos os produtos que o
Brasil exportou para a Argenti-
na, em 2019, foram transporta-
dos por via marítima. No caso do
Uruguai, este percentual ficou na
casa dos 40%.

A decisão brasileira já foi
notificada às autoridades dos
dois países. E não é inédita. Em
2020, o Brasil não renovou o
convênio que mantinha com o
Chile desde 1974. Além dos
acordos com Argentina e Uru-
guai (ainda em vigor), o Brasil
mantém tratados semelhantes
com a Alemanha, Argélia, Bul-
gária, China, França, Polônia,
Portugal e Rússia.

Com o fim dos acordos, o
Brasíl reduz reserva de merca-
do, ampliando a competitivida-
de no setor. “Constatamos que
há uma reserva de mercado, uma
imposição de barreira geográfi-
ca que restringe a competição
entre as empresas, limitando a
capacidade dos usuários esco-
lherem seus fornecedores, além
de outros efeitos que acabam
por onerar o frete”, afirmou a
secretária-executiva do Conse-
lho Nacional das Zonas de Pro-
cessamento e Exportação, do
Ministério da Economia, Na-
tasha Martins do Valle Miranda,
em um debate que o Instituto
Besc de Humanidades e Econo-

mia realizou no mês passado.
Segundo Natasha, os acor-

dos contribuem para encarecer
o valor dos custos de transporte
de mercadorias entre os países
signatários o que, segundo ela,
motivaram a Secretaria Especi-
al de Produtividade, Emprego e
Competitividade a defender o
fim dos acordos.

“Além das questões concor-
renciais, nossa análise é basea-
da nos princípios e ordenamen-
tos da OCDE. Todos sabem que
tanto o Brasil quanto a Argenti-
na pleiteiam uma vaga na orga-
nização. E caso um dos dois a
consiga, não poderemos manter
este acordo. Logo, nós, do go-
verno como um todo, temos que
olhar para a OCDE a fim de dei-
xar nosso ordenamento [jurídi-
co] mais perto do que a organi-
zação dispõe”, acrescentou a
secretária.

Repercussão
O diretor do Departamento

de Navegação e Hidrovias do
Ministério de Infraestrutura,
Dino Antunes Dias Batista, dis-
se, durante o debate, que a pasta
defende a manutenção dos acor-
dos bilaterais desde, pelo menos,
2015, quando o governo brasilei-
ro passou a discutir a revogação
do tratado com o Chile.

“Desde lá, o ministério tem
feito uma defesa bastante fir-
me pela manutenção destes
acordos. Porque, no nosso en-
tendimento, eles permitem
uma regularidade fundamental
para a logística”, disse Batista
ao sustentar que os acordos
cumprem o objetivo de desen-
volver o intercâmbio comerci-
al entre os países signatários.

“Porém, não estamos sozi-
nhos no governo. Existe toda
uma discussão, bastante aprofun-
dada. E o governo recebeu mui-
tas demandas de usuários. E os
principais usuários da navegação
de grande cabotagem entre paí-
ses vizinhos explicitaram que
querem o fim destes acordos”,
acrescentou o direto. “Acabar
com um acordo destes é muito
simples, é relativamente rápido,
mas retomá-los é muito compli-
cado. Se errarmos a mão, será

muito difícil voltar atrás.”
Consultado pela Agência

Brasil, o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento
se manifestou favorável à deci-
são. Segundo o coordenador de
logística do Departamento de
Análise Econômica e Políticas
Públicas, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), Carlos Alberto
Nunes, a medida faz parte de um
“processo contínuo de revisão
das relações comerciais do Bra-
sil com seus vizinhos”.

“Estamos com estes acordos
[em vigor] há muitas décadas e
seus balizadores estão defasa-
dos. Hoje, há uma variedade de
produtos, de navios com dife-
rentes configurações, legisla-
ções distintas para operação das
embarcações. Logo, é necessá-
rio ajustar estes parâmetros e
não vejo muita dificuldade em
fazermos estes ajustes”, disse
Nunes ao sugerir que novos
acordos podem vir a ser nego-
ciados em breve, em outros
termos.

“Enquanto isso, o transpor-
te de mercadorias poderá ser
feito por navios de qualquer
bandeira, o que é positivo, pois
estimula a concorrência entre
as empresas de navegação, o
que pode resultar em menores
custos logísticos, o que é bom
para todos”, acrescentou o re-
presentante do Mapa.

Para a Associação Brasilei-
ra dos Armadores de Cabotagem
(Abac), a decisão do governo
não leva em conta a importância
dos acordos para todo o setor
associado à navegação marítima.
“Encerrando o acordo, entrega-
remos as cargas hoje operadas
pelas empresas brasileiras a
companhias estrangeiras que atu-
am no mercado internacional”,
sustentou a entidade, em nota
enviada à Agência Brasil.

Segundo a Abac, cerca de
20% de toda a carga movimen-
tada em contêineres pelo con-
junto das empresas brasileiras de
navegação têm como origem ou
destino portos argentinos ou
uruguaios. Movimentação que,
de acordo com a entidade, ajuda
a fortalecer a navegação costei-

ra entre portos brasileiros – ati-
vidade que o governo pretende
estimular por meio do chamado
Programa de Incentivo à Cabo-
tagem (BR do Mar), objeto do
Projeto de Lei nº 4199/2020,
que tramita no Congresso Naci-
onal em regime de urgência.

“A decisão [de não renovar os
acordos] certamente deveria ser
revista para que a tomada de de-
cisão fosse baseada em números
concretos e projeções de mer-
cado, bem como na importância
de investimentos em navegação
no Brasil, em lugar de entregar
um mercado para empresas es-
trangeiras que não geram empre-
gos, não recolhem tributos e
impostos no país e, na sua mai-
oria, utilizam embarcações ope-
rando em registros abertos, que
têm custos operacionais signi-
ficativamente menores”, defen-
deu a Abac.

Já para a Confederação Na-
cional das Indústrias (CNI), o
fim dos acordos, se concretiza-
do, será positivo. “Esta é uma pri-
oridade do setor industrial, pois
trata-se uma demanda da nossa
base em função das deficiênci-
as nas áreas de logística e infra-
estrutura, que figuram como um
dos principais entraves para o
melhor desempenho do comér-
cio exterior brasileiro”, susten-
ta a entidade. Para a confedera-
ção, os acordos são “instrumen-
tos defasados” que desestimu-
lam a competição e contribuem
para o aumento dos custos.

“O fim das políticas de reser-
va de carga no transporte ma-
rítimo é relevante para aumen-
tar a competitividade do co-
mércio exterior brasileiro e a
integração internacional da
economia. No setor de trans-
porte internacional, a experi-
ência tem demonstrado que o
que reduz fretes e aumenta o
nível de serviços é a competi-
ção”, acrescenta a entidade.

Na Argentina, armadores
classificaram como “lamentá-
vel” a exclusão da navegação de
grande cabotagem do rol de ser-
viços contemplados em regimes
especiais de tratamento como
forma de promover a integração
regional. (Agencia Brasil)

Mortes por Covid-19 sobem para
408,6 mil e casos para 14,7 milhões

As vidas perdidas para a pan-
demia da covid-19 subiram para
408.622 no Brasil, segundo a
última atualização do Ministério
da Saúde, divulgada na noite da
segunda-feira (3). Nas últimas
24 horas, foram registradas 983
novas mortes em função da co-
vid-19. No domingo (2), a soma
de mortes contabilizada no sis-
tema de dados da pandemia es-
tava em 407.639.

Ainda há 3.654 óbitos em
investigação. Isso ocorre porque
há casos em que um paciente
morre, mas a causa segue sendo
apurada mesmo após a declara-
ção do óbito.

Já o total de pessoas infec-
tadas desde o início da pandemia
subiu para 14.779.529. De do-

mingo para segunda-feira, as se-
cretarias de Saúde acrescenta-
ram às estatísticas 24.619 diag-
nósticos positivos. No domingo,
o total de casos confirmados
pelas autoridades de saúde era
14.754.910.

Ainda há no país 1.034.431
casos em acompanhamento. O
termo é empregado para as pes-
soas infectadas e com casos ati-
vos de contaminação pelo novo
coronavírus.

As informações do balanço
do Ministério da Saúde são di-
vulgadas a cada dia no início da
noite, a partir dos dados envia-
dos pelas secretarias estaduais
de Saúde sobre novos casos e
mortes registrados no dia.

Ainda conforme a atualiza-

ção, o Brasil tem 13.336.476
pessoas que se recuperaram da
covid-19 desde o início da pan-
demia. Isso equivale a 90,2% do
total de pessoas que foram in-
fectadas com o vírus.

Os números são em geral
mais baixos aos domingos e
segundas-feiras em razão da
menor quantidade de funcio-
nários das equipes de saúde
para realizar a alimentação
dos dados. Já às terças-feiras,
os resultados tendem a ser
maiores pelo envio dos dados
acumulados.

Estados
O ranking de estados com

mais mortes pela covid-19 é li-
derado por São Paulo (97.172),

seguido do Rio de Janeiro
(44.897), Minas Gerais
(34.313), Rio Grande do Sul
(25.165) e Paraná (22.674).
Já na parte de baixo da lista,
com menos vidas perdidas para
a pandemia, estão Roraima
(1.513), Acre (1.522), Amapá
(1.561), Tocantins (2.587) e Ala-
goas (4.275).

Vacinação
Até o momento, foram dis-

tribuídos a estados e municípi-
os 70,7 milhões de doses de va-
cinas contra a covid-19. Deste
total, foram aplicadas 43,5 mi-
lhões de doses, sendo 29,6 mi-
lhões da primeira dose e 13,9
milhões da segunda dose. (Agen-
cia Brasil)
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Dólar fica praticamente estável
e fecha vendido a R$ 5,41

Em um dia marcado por os-
cilações no mercado, o dólar
fechou praticamente estável,
mas reduziu o ritmo de queda e
permaneceu acima de R$ 5,40.
A bolsa de valores chegou a su-
bir quase 1% durante a manhã,
mas perdeu impulso e terminou
com leve alta.

O dólar comercial fechou a
segunda-feira (3) vendido a R$
5,419, com recuo de R$ 0,013
(-0,24%). A divisa começou a
sessão em alta, chegando a R$
5,45 por volta das 10h30, mas
inverteu o movimento e passou
a cair, atingindo R$ 5,37 na mí-
nima do dia, por volta das
12h30. Durante a tarde, o recuo
diminuiu, até a cotação encerrar
próxima da estabilidade.

Na bolsa de valores, o dia foi
parecido. O Ibovespa, índice da
B3, encerrou o dia aos 119.209,
com alta de 0,27%. Depois de
operar em alta em boa parte da
manhã, o indicador passou a cair,
sob influência do mercado ex-
terno, até recuperar-se perto do
fim das negociações.

O dólar e a bolsa foram pres-
sionados pelo mercado interna-
cional, com os investidores
receosos com o aumento de
casos de covid-19 na Índia.
Além disso, houve um movi-
mento global de realização de
lucros, com investidores ven-
dendo ações para embolsar gan-
hos dos últimos dias.

A pressão no mercado exter-
no foi aliviada pelo resultado da

balança comercial, que teve su-
perávit recorde em abril. Além
disso, o mercado doméstico
aguarda avanços nas reformas

tributária e administrativa, anun-
ciados recentemente pelo presi-
dente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL). (Agencia Brasil)



TERÇA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2021 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO 
Nº 0004759-13.2019.8.26.0011 O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr. Fabio Eduardo Basso, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a CARLITO SANTOS DA SILVA FILHO, 
Brasileiro, Solteiro, Técnico em Eletrônica, RG 23.728.675-0, 
CPF 183.014.598-32, pai Carlito Santos Silva, mãe Cleuza 
Maria Santos Silva,Nascido/Nascida 22/06/1975,de cor Bran-
co, natural de Jequitai - MG, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de sentença requerida por Renata dos Santos 
Brito,constando da inicial que o débito,a título de pensão ali-
mentícia, importa em R$ 8.653,03, referentes ao período de 
03/2019 até o mês de01/2021. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO,por 
edital,para que,no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
importância mencionada (devidamente atualizada e acrescida 
das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou 
comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade 
de efetuá-lo, SOB PENA DE PRISÃO, nos termos do artigo 
528, caput e § 7º do Código de Processo Civil. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado no local de costume e publicado pela 
imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2021.                  [04,05] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1005492-14.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a(o) NILTON DE OLIVEIRA VIEIRA, 
Brasileiro, Casado, Empresário, RG 32.318.285-9, CPF 
308.764.848-52, que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de Unileste Centro de Educacao Ltda - Me, alegando 
em síntese: A requerente é credora do requerido, portanto, 
das mensalidades devidas em razão da prestação de serviços 
educacionais prestados aos alunos LUCAS OLIVEIRA 
KOSTECKI e PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA KOSTECKI, a 
qual demonstra o débito atualizado até 01/03/2018 no importe 
de R$ 19.522,01 (dezenove mil, quinhentos e vinte e dois 
reais e um centavo). Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 
da quantia devida, bem como o pagamento de honorários 
advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 
causa, hipótese em que ficará isento(a) do pagamento de 
custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob 
pena de, decorrido o prazo, que fluirá a partir do prazo deste 
edital, ser constituído em título executivo judicial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 10 de fevereiro de 2021.                                                [04,05] 

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 19759 nos dias 08 de maio
às 13 h e 11 de maio às 19 h.
www.gmleiloes.com.br  -  SP/SP
(11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com
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2015   2014 2 NINJA 400:  2020  2019 2020 12 ONIX:  2019   2019  2019 2020  2019 2020  2018 2019  2014 2015   2015  2016 2017   2019   2013  2019 2020  2019 2020 7
PALIO:  2016  2002 2003  2009 2010   1996   2008   2011  2011 2012 PARATI 2008 2009 3 POLO: 2010 2011  2017 2018  2009 2010 3 PRISMA:  2019   2007   2013 3 PUNTO: 2012
2013  2012 2013   2013 QUANTUM  1986 3 RANGER:  2011  2015 2016  2011 2012 REBOQUE  2017 RENEGADE 2017 2018 2 S10: 2009 2010  2012 2013 SANDERO 2011 2012
SANTA FE 2010 2011 SANTANA  2001 2 SAVEIRO: 2019 2020  2012 2013 SENTRA  2019 4 SIENA:  2008   2015  2002 2003  2009 2010 3 SONIC SEDAN:  2014   2012  2013 2014
SPACEFOX  2012 6 STRADA: 2014 2015  2009 2010  2012 2013  2011 2012  2015 2016   2018 STRALIS 2012 2013 SUPER  2009 TORO 2019 2020 8 UNO: 2010 2011  2005 2006
2013  2011 2012   1991   1990   1993  2013 2014 VECTRA HATCH  2011 VERSA 2012 2013 VERSAILLES 1994 1995 VIRTUS 2018 2019 VOYAGE 2014 2015 WEB  2005 XJ6 2013
2013 YARIS 2019 2020 YBR 125  2007 Z1000 2016 2017  ROUBO/FURTO:  BONGO  2011 C4 PALLAS 2009 2010 EN125 2008 2009 VELOSTER 2012 2013

Nº dos Chassis:  1C246659 Recortado 1j234618 Normal 1T148515 Recortado 22328250 Normal 2C159024 Normal 2T008144 Recortado 2T068850 Recortado 2t138251 Recortado 2T169454
Recortado 32185965 Recortado 33064060 Avariado 3B345366 Normal 42341363 Recortado 4C420145 Normal 4J331488 Normal 4J511082 Normal 4R035643 Recortado 4Z112244
Normal 4Z113984 Normal 54012945 Normal 5B026362 Recortado 5B504498 Normal 5C159511 Normal 5R044668 Recortado 5Z106039 Normal 6B508743 Normal 6J693994 Normal
73252825 Normal 73327482 Normal 78056645 Normal 80238061 Recortado 85063845 Normal 88705080 Recortado 8B053008 Normal 8B059145 Normal 8G174422 Recortado 8H011263
Normal 8j125856 Normal 8J162466 Normal 8J186817 Normal 8R127365 Recortado 8r194032 Recortado 8R339824 Recortado 8R605906 Recortado 98409348 Normal 9B251274 Normal
9G179078 Normal 9J225751 Normal 9R012119 Recortado 9R944387 Normal 9S622927 Normal 9T258768 Normal A2047520 Normal A3514538 Normal A7174038 Normal AJ265355
Normal AJ461180 Normal AJ513152 Normal AM000944 Recortado AR005719 Normal B5153164 Normal BB014830 Normal BD011169 Normal BG252048 Normal BJ511707 Normal
BJ682368 Normal BJ767857 Normal BK053402 Normal BL692899 Normal C7441792 Normal C8243441 Normal CB229872 Normal CG067356 Normal CG083395 Normal CG087394
Normal CG193266 Normal CG255973 Normal CJ127029 Normal CJ196342 Normal CL147188 Normal CM024704 Recortado CP035794 Normal CR483827 Normal CR503729 Recortado
CZ105521 Normal D0362066 Normal D1234481 Normal D2018218 Normal D4052167 Normal D6895133 Normal D7690883 Normal da531389 Normal DB031686 Normal DB248015
Normal DC488937 Normal DG012765 Normal DG275772 Normal dj336939 Normal DJ711554 Normal DL804970 Normal DM603005 Recortado DR042306 Normal DS563641 Normal
DS570336 Normal DU493923 Normal DZ100335 Normal DZ215955 Normal DZ224507 Recortado E8008516 Recortado E8019592 Normal EB007305 Normal EB185541 Normal EJ177618
Normal EJ363380 Normal EP006569 Normal EP092292 Normal EP199838 Normal EP215367 Normal EVT82517 Normal F0051928 Recortado F8259073 Normal FB148863 Normal
FB166754 Normal FB174754 Normal FB202542 Normal FB214124 Normal FB803764 Normal FB820790 Normal FG355533 Recortado FJ262274 Normal FJ682884 Recortado FJ780792
Normal FP116917 Normal FP126954 Normal FR598959 Normal FZ123392 Normal FZ131950 Normal FZ211969 Recortado G0762284 Normal G5144050 Normal GB027028 Normal
GCG31257 Normal GP015169 Normal gz103723 Normal H0096291 Normal H0344303 Recortado H0345165 Normal HB192943 Normal HJ613256 Normal HK105666 Normal HR439127
Normal HZ206605 Normal J0131837 Normal J0346901 Normal J4038768 Normal J8014658 Normal J8152655 Normal J8470564 Normal JA022318 Normal JB020122 Normal jb077909
Normal JB137780 Normal JKJ13838 Normal JR113791 Normal JT101364 Normal JYH56260 Normal JYH88499 Normal K3373815 Normal KA031665 Normal KB109855 Normal
KC427349 Normal KG119048 Normal KG472630 Normal KJ417812 Recortado KKC15026 Normal KKJ43533 Normal KP081865 Normal KR006971 Normal KR110625 Normal KT018939
Normal KY304820 Normal L1633577 Recortado L2094456 Normal L4005520 Normal LA002287 Normal LB501780 Normal LJ019080 Normal lkc98168 Normal LP021869 Normal
LP035484 Normal LR000147 Normal LYK36067 Normal M4006700 Normal MC325683 Recortado MK341975 Normal MP091107 Recortado PB305995 Recortado PB362445 Recortado
PT121269 Recortado PT154983 Recortado RB563310 Recortado SP012201 Recortado SPJ00736 Recortado TC904044 Recortado TJ045375 Recortado TM311321 Recortado VC684728
Normal VT084289 Recortado VT199675 Recortado VV079886 Recortado WB598975 Recortado XT073748 Recortado Y2107722 Recortado YB315166 Recortado YP021389 Recortado
YT123343 Recortado YT237875 Recortado

222 veículos

LEILÃO dia 04/05/2021

TERÇA-FEIRA
Leilão 14:00hs

COLISÃO - ROUBO/FURTO
ENCHENTE E

VEÍCULOS EM FIM
DE VIDA ÚTIL

LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR
11 3651-8800

www.donhaleiloes.com

Lucas Eduardo
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 20/319L - Jucepar

ONLINE

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)

S e n h o r e s  A c io n i s t a s ,  A A d m in i s t r a ç ã o  d a  N O VA D IR E T R I Z  E M P R E E N D I M E N T O S  S /A , C N P J  n ° .  11 . 1 3 4 .0 7 1 / 0 0 0 1 - 0 1 ,  e m  c o n f o r m id a d e  c o m  a s
d i s p o s i ç õ e s  l e g a i s  e  e s t a tu t á r i a s ,  s u b m e te  à  a p r e c i a ç ã o  d e  V. S a s .  a s  D e m o n s t r a ç õ e s  C o n tá b e i s ,  r e l a t i v a s  a o  e x e r c í c io  f i n d o  e m  3 1  d e  d e z e m b r o  d e
2 0 2 0 .  A  S o c ie d a d e  t e m  p o r  o b j e to  a  p a r t i c ip a ç ã o  n o  c a p i t a l  d e  o u t r a s  s o c i e d a d e s  c o m o  a c io n i s t a s  o u  q u o t i s t a s .  N o  e x e r c í c io  f o i  r e g i s t r a d o  l u c r o
l íq u id o  d e  R $  4 . 0 2 9  m i l .  F in a l i z a n d o ,  a g r a d e c e m o s  a  c o n f i a n ç a  e  o  a p o io  d o s  S e n h o r e s  A c io n i s t a s ,  b e m  c o m o  a  d e d ic a ç ã o  e  o  e m p e n h o  d e  t o d o s ,
c o lo c a nd o -no s  à  d i spo s i çã o  p ara  os  e sc l a r ec im en to s q u e  s e  fi z e re m  n ec e s sá r ios .  C u ri t i ba /P R, 2 9 d e  m a rço  d e 2 0 21 .  D IR E TO R IA .

 ATIVO  Nota 2020 2019
 CIRCULANTE
    C a ixa  e  Eq u iv a le n t e  d e  C aix a 1 . 3 5 9  5 1 2
    I m p o s to  a  R e c u p e r a r 1 0  7
    I m ó v e i s  p a r a  Ve n d a  -  1 9 0

 1.369  709
 NÃO CIRCULANTE
    P a rt e s  R e la cio n ad a s  3  3 . 9 9 0  2 . 0 5 6
    A t iv o  B io ló g ic o  1 7 2  1 3
    I n v e s t im e n to s  4  1 5 . 6 1 0  1 5 . 8 4 5
    Im o b i l i z a d o  5  6 . 3 2 7  6 . 5 0 4

 26.099  24.418
 TOTAL DO ATIVO  27.468  25.127

 PA SS IV O  N ota 2020 2019
 CIRCULANTE
    F o r n e c e d o r e s 1 1 5  -
    E m p r é s t im o s  e  F in a n c i a m e n to s 3 1 4  3 9 5
    O b r ig aç õ e s  F i s c ai s  e  T r ib utá r i a s 5 3  -
    P a r t e s  R e l a c i o n a d a s  3  3 . 8 0 7  1 . 5 6 1

 4. 289  1. 956
 PA T R IMÔ N IO  L ÍQ U ID O
    C a p i t a l  R e a l i z a d o  6 a  1 7 . 3 9 8  1 7 . 3 9 8
    R e s e r v a  L e g a l  6 b  1 . 6 5 8  1 . 4 5 7
    A j u s t e  d e  A v a l i a ç ã o  P a t r i m o n i a l
          e m  C o n t r o l a d a  6 c  4 . 1 2 3  4 . 3 1 6

 23.179  23.171
 T O T A L  D O  PA SSIV O  +
PA TR IMÔN IO  L ÍQ UID O  27.468  25.127

Lucros à
Disposição A juste de

 Capital Reserva dos Avaliação Lucros Patrimônio
Social Legal acionistas Patrimonial Acumulados Líquido

S A L D O  E M  3 1 /1 2 /2 01 8  1 7 . 3 9 8  1 .3 9 6  -  4 .3 1 6  -  2 3 . 1 1 0
R e s u l t a d o  L í q u i d o  d o  E x e r c í c i o  -  -  -  -  1 . 2 1 9  1 . 2 1 9
C o n s t i t u i ç ã o  d e  R e s e r v a  -  6 1  -  -  ( 6 1 )  -
D i v i d e n d o s  D i s t r i b u í d o s  -  -  -  -  ( 1 . 1 5 8 )  ( 1 . 1 5 8 )
S A L D O  E M  3 1 /1 2 /2 01 9  1 7 . 3 9 8  1 .4 5 7  -  4 .3 1 6  -  2 3 . 1 7 1
R e s u l t a d o  L í q u i d o  d o  E x e r c í c i o  -  -  -  -  4 . 0 2 9  4 . 0 2 9
C o n s t i t u i ç ã o  d e  R e s e r v a  -  2 0 1  -  -  ( 2 0 1 )  -
A j u s t e  d e  A v a l i a ç ã o  P a t r i m o n i a l  -  -  -  ( 4 4 5 )  -  ( 4 4 5 )
A j u s t e  d e  E x e r c í c i o s  A n t e r i o r e s  -  -  -  2 5 1  -  2 5 1
L u c r o s  à  D i s p o s i ç ã o  d a  A s s e m b l e i a  -  -  3 . 8 2 8  -  ( 3 . 8 2 8 )  -
D i v i d e n d o s  D i s t r i b u í d o s  -  -  ( 3 . 8 2 8 )  -  -  ( 3 . 8 2 8 )
S A L D O  E M  3 1 /1 2 /2 02 0  1 7 . 3 9 8  1 .6 5 8  -  4 .1 2 2  -  2 3 . 1 7 9

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS  DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 BALANÇOS PATRIMONIAIS  DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31  DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

 DEMONSTRAÇÕES   DO   RESULTADO   ABRANGENTE   DOS
EXERCÍCIOS   FINDOS   EM   31   DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

2020 2019
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  4.029  1.219
       Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa  (445)  -
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL  3.584  1.219

Aos Administradores e Acionistas da NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/ACuritiba/
PR. Opinião com Ressalva - Examinamos as Demonstrações Contábeis da NOVA DIRETRIZ
EMPREENDIMENTOS S/A, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de
2020, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos
fluxos de caixa e dos resultados abrangentes para o exercício findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, exceto
quanto aos possíveis efeitos decorrentes do mencionado no parágrafo Base para Opinião com
Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis, as Demonstrações Contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho
de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis. Sobre as
Demonstrações Contábeis da NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A: Redução ao Valor
Recuperável dos Ativos: A Empresa não realizou o teste de recuperabilidade previsto no CPC 01 -
Redução ao Valor Recuperável dos Ativos, não sendo possível mensurar o valor de eventuais
efeitos nas Demonstrações Contábeis. Decorrente de eventual efeito, por equivalência patrimonial
reflexa, dos investimentos mantidos pela Investida Passaúra Participações S/A, mencionados na
Nota Explicativa nº. "4", de aspectos constantes nas opiniões modificadas emitidas para suas
Investidas: Irmãos Passaúra Locações S.A., Irmãos Passaúra S.A., e Passaúra & Fernandes
Agronegócios S/A: a) Não foram recebidas as respostas das confirmações de saldos, notadamente
quanto aos consultores jurídicos. Não foi possível a mensuração de eventuais efeitos sobre os
saldos contábeis em decorrência das informações não recebidas. b) Consta no ativo da investida
Irmãos Passaúra S.A., o Saldo de R$ 2.870 mil a receber do fornecedor PSN, registrado como
Outros Créditos. Não foram obtidas evidências de realização e não foi constituída provisão para
perdas. c) O inventário físico dos Estoques (saldo de R$ 14.103 mil) da investida Irmãos Passaúra
S.A., efetuado para a data base 31/12/2020, não foi acompanhado por auditoria, não sendo
possível a aplicação de procedimentos alternativos de validação do saldo. d) O ativo biológico da
investida Passaúra & Fernandes Agronegócios S/A, totaliza saldo de R$ 8.034 mil e sobre o
mesmo não foram aplicados os procedimentos de atualização previstos no CPC nº. 29. Não foi
possível a mensuração do efeito da atualização em 2020. A auditoria foi conduzida de acordo
com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. Nossas responsabilidades, em

conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do Auditor pela
Auditoria das Demonstrações Contábeis". Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outras Informações que
Acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor . A Administração da
Empresa é responsável por essas e outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em
conexão com a Auditoria das Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com
as Demonstrações Contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da Governança pelas
Demonstrações Contábeis. A Administração da NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A, é
responsável pela elaboração das Demonstrações Contábeis e pelos controles internos, que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das Demonstrações
Contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Contábeis, a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações
Contábeis. Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis. Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas em conjunto,
estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
Relatório de Auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de

Auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Contábeis. Como parte da auditoria
realizada, de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:   Identificamos
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;   Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Empresa;   Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;  
Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso Relatório de Auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações
Contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em
continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos. Curitiba (PR), 29 de março de 2021. PSW BRASIL
AUDITORES INDEPENDENTES - CRC-PR nº. 5.196/O-2 - CVM nº. 9458. EDER
ALEXANDRE SOUZA - CRC-PR-056.265/O-7. EDER ALEXANDRE SOUZA -
Contador - CRC-PR-056.265/O-7

 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
 As  n otas  e x pl ic at iv as  s ã o pa rt e in t eg ra nte da s  D em on st ra çõ e s Co ntáb ei s

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

2 02 0 2 01 9
Resultado Antes do IRPJ e CSLL  4 .0 90  1 .2 21
 Ajustes para Conciliar o Lucro às Disponibilidades:
     Depreciação e Amortização  1 77  2 02
     Resultado na Alienação de Imobilizado  (1 70 )  -
     Resultado da Avaliação de Investimentos  (4 .2 00 )  (1 .5 43 )
 Resultado Ajustado  (103)  (120)
 IRPJ e CSLL Pagos  (61 )  ( 2)
Variações nos Ativos e Passivos
 Tributos a Recuperar  ( 3)  -
 Outros Ativos  1 90  -
 Fornec edores  1 15  -
 Obrigações Fiscais e Tributárias  5 3  -
 Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais  191  (122)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
 Investimentos - Condomínio Florestal  (1 59 )  -
 Imobilizado  1 70  ( 78 )
 Dividendos Recebidos  2 .0 56  1 .7 40
Disponibilidades Geradas nas Atividades de Investimentos  2.067  1.662
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Empréstimos de Terceiros  ( 81 )  (1 03 )
 Dividendos P agos  (1 .3 30 )  (1 .1 54 )
Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos  (1.411)  (1.257)
Disponibilidades Totais Líquidas das Atividades  8 47  2 83
Demonstração da Variação nas Disponibilidades
  Saldo Inicial das Disponibilidades  5 12  2 29
  Saldo Final das Disponibilidades  1 .3 59  5 12
Aumento / Redução nas Disponibilidades  8 47  2 83

 A s n o ta s  ex p l i ca t i va s  s ão  p ar t e  i n t e gr a n te  d as  D e mo n s tr a ç õ es  C on tá be i s

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em Milhares de Reais)

 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

1 . I N F O R M A Ç Õ E S  G E R A I S  - A  S o c i e d a d e  t e m  p o r  o b j e t o  a
p a r t i c ip a ç ã o  n o  c a p i t a l  s o c i a l  d e  o u t r a s  s o c i e d a d e s  c o m o  a c io n i s t a s
ou quot ista s.2.RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS -
A s  p r i n c i p a i s  p o l í t i c a s  c o n t á b e i s  a p l i c a d a s  n a  p r e p a r a ç ã o  d e s t a s
D e m o n s t r a ç õ e s  C o n t á b e i s  e s t ã o  d e f i n i d a s  a b a i x o :  a )  B a s e  d e
Preparação - A s  D e m o n s t r a ç õ e s  C o n tá b e i s ,  p a r a  o  e x e r c í c io  f i n d o  e m
3 1  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 2 0 ,  f o r a m  e l a b o r a d a s  e  a p r e s e n t a d a s  d e
a c o r d o  c o m  a  L e i  n º .  6 . 4 0 4 / 7 6 ,  e  s u a s  a l t e r a ç õ e s ,  b e m  c o m o  a s
p r á t i c a s  c o n t á b e i s  a d o ta d a s  n o  B r a s i l .  b )  C l as s i f ic a ç ã o  d e  I te n s
C ir culant es e N ão C ir culant es  - N o  B a la n ç o  P a t r im o n ia l ,  d i r e i t o s  e
o b r ig a ç õ e s  v in c e n d a s  o u  c o m  e x p e c t a t i v a  d e  r e a l i z a ç ã o  a t é  o  t é r m in o
d o  e x e r c í c i o  s e g u i n t e ,  s ã o  c l a s s i f i c a d o s  c o m o  i t e n s  c i r c u l a n t e s  e
a q u e le s  c o m  v e n c i m e n to  o u  c o m  e x p e c t a t i v a  d e  r e a l i z a ç ã o  a p ó s  o
t é r m i n o  d o  e x e r c í c i o  s e g u i n t e ,  s ã o  c l a s s i f i c a d o s  c o m o  i t e n s  n ã o
c i r c u l a n t e s .  c) C aixa e E quivalentes de C aixa  -  C a ix a  e  E q u iv a l e n t e s
d e  C a ix a  i n c l u e m  o  c a ix a ,  d e p ó s i t o s  b a n c á r i o s  à  v i s t a  e  a p l i c a ç õ e s
f i n a n c e i r a s  r e a l i z á v e i s  e m  a t é  n o v e n t a  d i a s  d a  d a t a  d a  a p l i c a ç ã o  o u
c o n s id e r a d o s  d e  l i q u id e z  im e d ia t a ,  o u  c o n v e r s ív e i s  e m  u m  m o n ta n te
c o n h e c id o  d e  c a i x a  e  q u e  e s t ã o  s u j e i t o s  a  u m  i n s i g n i f i c a n t e  r i s c o  d e
m u d a n ç a  d e  v a l o r ,  o s  q u a i s  s ã o  r e g i s t r a d o s  p e l o s  v a lo r e s  d e  c u s t o
a c r e s c id o s  d o s  r e n d im e n to s  a u f e r id o s  a t é  a s  d a t a s  d o s  B a la n ç o s ,  q u e
n ã o  e x c e d e m  o  s e u  v a l o r  d e  m e r c a d o  o u  d e  r e a l i z a ç ã o .  d )
Investim entos  - O s  I n v e s t im e n to s  e m  c o n t r o l a d a s  e s t ã o  a v a l i a d o s  p e lo
m é to d o  d e  e q u i v a l ê n c i a  p a t r im o n i a l ,  c o n f o r m e  d iv u lg a d o s  n a  N o ta
E x p l i c a t i v a  n º.  "4 " .   e)  Im obil izado - O  I m o b i l i z a d o  é  m e n s u r a d o  p e lo
s e u  c u s t o  h i s t ó r i c o ,  m e n o s  d e p r e c i a ç ã o  a c u m u l a d a .  O  c u s t o
h i s t ó r i c o  i n c l u i  o s  g a s t o s  d i r e t a m e n t e  a t r i b u í v e i s  à  a q u i s i ç ã o  d o s
i t e n s .   O  c u s to  h i s tó r i c o  t a m b é m  i n c lu i  o s  c u s t o s  d e  f i n a n c i a m e n t o
r e l a c i o n a d o s  c o m  a  a q u i s i ç ã o  d e  a t i v o s  q u a l i f i c a d o r e s  q u a n d o
a p l i c á v e i s ,  c o n f o r m e  d i v u l g a d o s  n a  N o t a  E x p l i c a t i v a  n º .  " 5 " .  f )
D em ai s A tivos  e Passi vos  - O s  d e m a i s  A t iv o s  e  P a s s i v o s  C i r c u l a n t e s
s ã o  d e m o n s t r a d o s  a o s  v a lo r e s  c o n h e c i d o s  o u  c a l c u l á v e i s ,  q u a n d o
a p l i c á v e l  a t u a l i z a ç ã o  e m  d a t a  " p r o - r a t a  d i e " .  g )  A p u r a ç ã o  d o
R esultado e Reconhecim ento da R eceita   - O  R e s u l t a d o  é a p u r a d o  p e lo
r e g im e  d e  c o m p e tê n c i a .  O s  r e n d i m e n t o s  e  e n c a r g o s  i n c id e n te s  s o b re
o s  A t iv o s  e  P a s s iv o s  C i r c u l a n t e s  e s t ã o  r e c o n h e c id o s  n o  r e s u l t a d o .
3.  PAR TE S R EL AC ION AD AS - N o  c u r s o  h a b i tua l  d a s a t i v id a d e s  e  e m
c o n d i ç õ e s  d e  m e r c a d o ,  s ã o  m a n t id o s  p e l a  S o c i e d a d e  o p e r a ç õ e s  c o m
p a r t e s  r e l a c i o n a d a s ,  t a i s  c o m o  c o n ta s  a  r e c e b e r  d e  n e g o c i a ç õ e s
c o m e rc i a i s  e  c o n t r a t o s  d e  m ú t u o  e n t r e  a s  p a r t e s .  O  d e m o n s t r a t i v o
a b a ix o  a p r e s e n t a ,  d i s c r im in a d o  p o r  m o d a l i d a d e ,  t a i s  o p e r a ç õ e s  c o m
e s t a s  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s :   O s  s a ld o s  e s t ã o  a s s im  c o m p o s to s :

2020 2019
ATIVO
NÃO CIRCULANTE
D i v i d e n d o s  a  R e c e b e r  3 . 9 9 0  2 . 0 5 6
T ot al  d o A t ivo N ão C irc ulan te  3.990  2.056
PASSIV O
CIRCULANTE
D i v i d e n d o s  a  P a g a r  3 . 8 0 7  1 . 5 6 1
T o t a l  d o  P a s s i v o  C i r c u l a n t e  3 . 8 0 7  1 . 5 6 1
V alores Líquidos entre A tivos e Passivos  183  495

4. INVESTIMENTOS A  s e gu ir ,  a p re se n ta m os  o s  i n ve st ime n to s i nf lue nte s e
r el e va nte s a va li a do s  p e lo  m é to d o d e eq u iv a lê nc i a p at r im on ial :

Investimento - Passaúra Participações S/A 2 0 2 0 2 0 1 9
N úm e ro  de  Aç õ e s d e C ap i ta l 3 0 . 0 6 0 . 0 0 0 3 0 .0 6 0
Va lo r  d o  P a t r im ô n io  L íq u id o A ju s t a d o 8 2 .1 6 0 8 3 .3 9 7
Informações Sobre o Investimento
Pe rc en tu al  d e Pa rt ic ip aç ão 1 9 % 1 9 %
N ú m e r o d e  A ç õ e s  P os s u í d a s 5 . 7 1 1 5 . 7 1 1
Valores Contábeis do Investimento
S a ld o  n o  I n í c io  d o  E x e r c í c io  1 5 .8 4 5  1 5 .7 6 8
R es ul ta do  d e Eq uiva l ên ci a Pa tr im on ia l  4 .2 0 0  1 .5 4 3
Ajus te  d e Av al ia çã o Pa tr im on ia l  ( 4 4 5 )  -
D iv id e n d o s  P r o p o s to s  ( 3 . 9 9 0 )  ( 1 . 4 6 6 )
Saldo no Final do Exercício  15 .6 10  1 5. 84 5

A  In vest ida Passa úra Part icipa ções  S/A., CN PJ n º. 11 .143 .952 /0001 -80,  pos sui
os seguintes investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial:

A Inv estida Pas saú ra Part icipaç ões  S/A , C NPJ  nº. 1 1.14 3.9 52/000 1-8 0, p oss ui
os seguintes investimentos, avaliados pelo método da equivalência patrimonial:

5. IMOBILIZADO A compos ição dos saldos está assim demo nstrada:
2020 2019

(%) Taxa Custo Depreciação Valor Valor
Imobilizado Depreciação Aquisição Acumulada Residual Residual
Edifícios e Construções 4% 2.982  (1.194) 1.788 1.908
Móveis e Utensílios 10% 8  (8)  - 1
Veículos 20% 284  (227) 57 113
Terrenos Rurais 4.482  - 4.482 4.482

7.756  (1.429) 6.327 6.504

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 17.398
(Dezessete milhões e trezentos e noventa e oito mil reais), representado por 17.398
(dezessete milhões e trezentos e noventa e oito mil) ações ordinárias nominativas,
com valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada, pertencentes inteiramente a acionistas
domiciliados no país. b) Reservas Reserva Legal  A Reserva Legal é calculada na
base de 5% do Lucro Líquido do Exercício, antes de qualquer destinação e não
excederá a 20% do Capital Social, nos termos da Lei nº. 6.404/76. c) Ajustes de
Avaliação Patrimonial em Controlada Os ajustes de avaliação patrimonial em
controlada estão sendo realizados em contrapartida da Conta de Lucros ou Prejuízos
Acumulados na proporção da depreciaçã o dos bens avaliados nas controladas.
Curitiba (PR), 31 de dezembro de 2020.

            SALESIO PASSAÚRA  - Diretor Presidente
ALEXANDRINA DE FATIMA ARRUDA PASSAÚRA- Diretora sem Designação Especial

CRISTIANE VERNIZE
Contadora - CRC/PR 046.136/O-6

2020 2019
VENDA DE IMÓVEIS  190  -
DEDUÇÕES DA RECEITA  ( 7 )  -
CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS  (190)  -
(DESPESA S) RECEITAS OPER ACIONAIS
   D e s p e s a s  G e r a i s  e  A d m i n i s t r a t i v a s  ( 2 4 7 )  ( 2 7 6 )
   D e s p e s a s  T r i b u t á r i a s  ( 4 4 )  ( 3 9 )
   R e s u l t a d o  d e  A v a l i a ç ã o  d e  I n v e s t i m e n t o s   4 . 2 0 0  1 . 5 4 3
   ( D e s p e s a s )  R e c e i t a s  F i n a n c e i r a s  L í q u id a s  1 8  ( 7 )
   R e s u l t a d o  n a  A l i e n a ç ã o  d e  I m o b i l i z a d o  1 7 0  -

 4.090  1.221
  ( - )  I R P J  e  C S L L  ( 6 1 )  ( 2 )
 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  4.029  1.219

NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A. - CNPJ: 11.134.071/0001-01

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0013121-57.2021.8.26.0100
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Perdas e Danos Exequente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE
HARAMON Executado: Materiais para Construção 14 Bis Ltda - ME Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo
nº 0013121-57.2021.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível da Capital –
SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MA TERIAIS PARA  CONSTRUÇÃO 14 BIS LTDA (CNPJ 74.436.593/0001-
70) e VANDERLEI FERRO DE VARGAS (RG nº 30.293.012-35 e CPF nº 430.059.340-0) que lhe foi proposta uma
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA por
parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE HARAMON ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-
se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue
o pagamento do débito de R$ 1.475,28, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-
os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de
advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2021.

Bari Securitizadora S.A.
CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35.3.003633591

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de 
Recebíveis Imobiliários da Série 52ª da 1ª Emissão da Bari Securitizadora S.A. 

(Nova Denominação da Barigui Securitizadora S.A.)
Bari Securitizadora S.A. (nova denominação da Barigui Securitizadora S.A.), na qualidade de Securitizadora dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários (“CRI”) da Série 52ª da 1ª Emissão da Bari Securitizadora S.A., nova denominação da Barigui Securitizadora S.A. (“Emissora”),
nos termos da cláusula 13ª do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da Série 52ª da
1ª Emissão da Emissora (“TS”) firmado em 24 de fevereiro de 2017, entre a Emissora e a Pentágono S.A.. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), considerando que até o presente momento os titulares dos CRI não posicionaram a Emissora a respeito
das providências a serem tomadas diante da ocorrência das hipóteses de Recompra Compulsória não automática conforme lhes foi
direcionado, a Emissora convoca os titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”) a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”),
a realizar-se, em primeira convocação, no dia 24/05/2021, às 15:00h, de modo exclusivamente digital, inclusive para fins de voto,
através da plataforma eletrônica Google Meet, de conexão via internet nos termos da Instrução CVM nº 625 datada de 14 de maio de 2020
(“ICVM 625”), sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (I) pela decretação ou não, da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários 5, observado
o disposto na cláusula 6.1.1. (a) e (g) do Quinto Contrato de Cessão, diante dos seguintes eventos: (I.I) inadimplemento pecuniário previsto
nas cláusulas 10.5.1 e 11.4 do TS, tendo em vista o não pagamento: (a) da quarta e quinta parcelas de Remuneração dos serviços de Agente
Fiduciário e Agente Custodiante, que somam, nesta data, o montante total, na data de publicação deste Edital, de R$ 42.222,12 (quarenta e
dois mil duzentos e vinte e dois reais e doze centavos) (“Remuneração Pentágono”), conforme notificações enviadas pelo Agente Fiduciário
em 22/04/2020 e em 15/04/2021; (b) das parcelas da taxa de administração referente ao período de abril/2017 à abril/2021, devida à
Emissora, o qual nesta data soma o valor bruto, na data de publicação deste Edital, de R$ 64.754,26 (sessenta e quatro mil setecentos e
cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) (“Remuneração Emissora”); (I.II) de hipótese de vencimento antecipado do Compromisso
de Compra e Venda conforme disposto na cláusula 5.1. “(e)” do referido instrumento, ante a publicação do Fato Relevante divulgado pela
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.489.568/0001-95
(“Administradora”) noticiando a liquidação e encerramento do fundo de investimento Cedente da Emissão, CIDADE NOVA FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.862.591/0001-83 (“Cedente”); (II) pelo aporte de recursos pelos
Titulares dos CRI para o pagamento da Remuneração Pentágono e da Remuneração Emissora, além do valor de R$ 10.507,94 (dez mil
quinhentos e sete reais e noventa e quatro centavos) para o reembolso das despesas já realizadas pela Emissora para fins de auditoria do
Patrimônio Separado referente aos exercícios de 2019 e 2020, conforme comprovantes que serão apresentados no dia da realização da
AGT; (III) pela criação de um Fundo de Despesas para fazer frente às despesas indicadas na cláusula 14.1 do TS, inclusive as referente aos
custos recorrentes devidos ao Agente Fiduciário e à Emissora, além dos custos de auditoria do Patrimônio Separado do exercício de 2021
em diante, bem como a realização de aporte de recursos, pelos Titulares dos CRI, referido fundo; e (IV) autorizar a Emissora, em conjunto
ao Agente Fiduciário, a celebrar todos os documentos que se façam necessários à efetivação do aprovado nos termos da Ordem do Dia.
Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o significado que lhes é conferido no TS, salvo se conceituado de
forma diversa no presente Edital, que poderá ser consultado na página da Emissora na rede mundial de computadores: www.bariguisec.com.br,
acessar “Emissões”, procurar na coluna “Série” a Série 52, acessar “Maiores Informações”, “Documentos”. A Emissora esclarece que optou
pela realização desta AGT de forma não presencial em decorrência das recomendações da Organização Mundial da Saúde e orientações
de isolamento social do Governo e Município do Estado de São Paulo por conta da expansão da COVID-19. A AGT será realizada
exclusivamente por meio da plataforma eletrônica Google Meet, inclusive para fins de voto que serão aceitos somente se proferidos na
assembleia, conforme artigo 3º, inciso II da ICVM 625, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por
correio eletrônico para pos-emissão@bariguisec.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br os documentos de representação,
preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas da AGT, sendo aceito até o horário de início da AGT, conforme ICVM 625. Para os fins acima,
serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Titular
dos CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com firma reconhecida, abono bancário ou
assinatura eletrônica, ou; (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular dos CRI; e b) demais participantes 
- cópia digitalizada do Estatuto Social ou Contrato Social ou documento equivalente, conforme aplicável, acompanhado de documento
societário que comprove a representação legal do Titular dos CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal;
ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura
eletrônica, ou; (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular dos CRI. São Paulo, 30 de abril de 2021.
Bari Securitizadora S.A. Evaldo Leandro Perussolo - Diretor de Relações com Investidores.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 21ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. (“EMISSÃO”)

A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de 
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), 
a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, 
no dia 20 de maio de 2021, às 16hs de forma exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por 
videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, para deliberar sobre a 
aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão, que foram emitidas sem ressalvas, nos 
termos da Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o 
quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações fi nanceiras se dará de 
forma automática. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online, 
na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso 
a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para 
juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 
(dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de 
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação 
do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua 
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido 
o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da 
Emissora https://gaiasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da 
plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá 
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços 
eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou 
plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da 
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos 
Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão 
realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA 
presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou 
plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. São Paulo, 29 de abril de 2021. Gaia Securitizadora S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 13ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)

A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de 
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), 
a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, no dia 
20 de maio de 2021, às 15hs de forma exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por 
videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, para deliberar sobre a 
aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão, que foram emitidas sem ressalvas, nos 
termos da Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018.  Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o 
quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações fi nanceiras se dará de 
forma automática.  Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online, 
na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a 
ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para 
juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 
(dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de 
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do 
Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua 
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o 
envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da 
Emissora https://gaiasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da 
plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá 
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços 
eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou 
plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da 
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos 
Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão 
realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA 
presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou 
plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. São Paulo, 29 de abril de 2021. Gaia Securitizadora S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 16ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)

A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de 
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), 
a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, no dia 
20 de maio de 2021, às 15h30min de forma exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por 
videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, para deliberar sobre a 
aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão, que foram emitidas sem ressalvas, nos 
termos da Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o 
quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações fi nanceiras se dará de 
forma automática. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online, 
na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a 
ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para 
juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 
(dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de 
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do 
Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua 
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o 
envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da 
Emissora https://gaiasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da 
plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá 
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços 
eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou 
plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da 
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos 
Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão 
realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA 
presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou 
plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. São Paulo, 29 de abril de 2021. Gaia Securitizadora S.A.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 2ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nº 611/613 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171-6070 / 71 / 73 - São Paulo-SP - E-mail: sp2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de
INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0041450-16.2020.8.26.0100.  A
MMª Juíza  de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dra. FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLORISMAR
FERREIRA SILVA, CPF 016.704.325-05, que nos autos de CUMPRIMENTO DE SEN-
TENÇA movido por ICOMON TECNOLOGIA LTDA. foi efetuado o bloqueio de valor
existente em sua conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal, no montan-
te de R$3.053,97. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL nos termos e para os fins do disposto no
artigo 854, § 3º do Código de Processo Civil, razão pela qual expede-se o presente,
com o prazo de 20 dias, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de abril de 2021.

04 e  05/05

 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1001131-62.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 
41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER a RUY CESAR DA SILVA, CPF 020.379.418-46, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO 
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, objetivando a cobrança de R$ 15.627,15 
(31/12/2014), referente ao não cumprimento das obrigações relativas ao Instrumento de Confissão de 
Dívida firmado entre as partes em 28/08/2007. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2020. 

8ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL CÍVEL  
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
LUCY JUCÁ BANDEIRA, REQUERIDO POR MARCIA BANDEIRA VILLELA MELIS - PROCESSO Nº 
1132177-72.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Erica Regina Colmenero Coimbra, na forma da Lei, etc. FAZ 

SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
09/09/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de LUCY JUCÁ BANDEIRA, CPF 257.186.147-68, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Marcia Bandeira Villela Melis, CPF 
374.704.007-10. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2020. 
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Hamilton vence o GP de Portugal
e vai a 97 vitórias na F-1

PÁGINA 6 TERÇA-FEIRA, 4  DE MAIO DE 2021

Por Tiago Mendonça

Lewis Hamilton conquistou a
97ª vitória de sua carreira na Fór-
mula 1. No domingo, ele triun-
fou no Grande Prêmio de Portu-
gal, colocando a Mercedes no
lugar mais alto do pódio mais
uma vez (assim como fizera nes-
ta mesma corrida no ano passa-
do). O britânico completou as 66
voltas no circuito de Portimão
em 1h34min31s421.

Atrás dele, vieram Max Vers-
tappen, da Red Bull, em segun-
do, e Valtteri Bottas, parceiro de
Mercedes, em terceiro, comple-
tando o pódio. O finlandês tam-
bém levou o ponto extra pela
melhor volta. Na verdade, Vers-
tappen chegou a cravar a melhor
volta, mas teve o tempo deleta-
do por exceder os limites de pis-
ta na curva 14.

A largada foi limpa, sem to-
ques entre carros e manutenção
das posições entre os primeiros
colocados. A única alteração foi
a ultrapassagem de Carlos Sainz
sobre Sergio Pérez, colocando a
Ferrari em quarto. Sainz estava de
pneus macios e Pérez, de médi-
os (mais resistentes, mas mais
lentos). O trio Bottas-Hamilton-
Verstappen se manteve no top 3.

Na segunda volta, a primeira

Lewis  Hamilton

desistência. Kimi Räikkönen ba-
teu na traseira do carro de seu
parceiro Antonio Giovinazzi e
perdeu parte da asa dianteira,
sem conseguir seguir na prova.
O safety car foi acionado. Na
relargada, Verstappen foi bem
e passou por Hamilton, assu-
mindo o segundo lugar. Lando
Norris também se destacou, pu-
lando para quarto.

Quando parecia que Max
pressionaria Bottas pela lide-
rança, Lewis deu o bote em
cima dele e aproveitou a aber-
tura da asa para recuperar o se-
gundo lugar, na volta 11. Aos

poucos, o heptacampeão foi se
aproximando do parceiro de
Mercedes e, no início da volta
20, conseguiu a ultrapassagem
para assumir a ponta. Depois
dos pit stops, Max também su-
perou Valtteri.

Após as paradas de Hamil-
ton, Bottas e Verstappen, quem
ficou na ponta por algumas vol-
tas foi Pérez. Ele sustentou um
longo período com os mesmos
pneus e, ao perder rendimen-
to, foi ultrapassado por Lewis,
antes mesmo de ir aos boxes.
Depois da parada do mexicano,
que o recolocou em quarto, as

posições voltaram ao normal,
com Verstappen em segundo, e
Bottas na terceira posição,
além da liderança tranquila de
Hamilton.

Com o resultado, Hamilton
consegue abrir uma vantagem
de oito pontos sobre Versta-
ppen no Mundial de Pilotos. O
heptacampeão foi a 69, contra
61 do holandês. Bottas subiu
para 32, mas ainda está atrás de
Lando Norris. O britânico da
McLaren terminou em quinto
e foi a 37, mantendo o tercei-
ro lugar.

Entre os construtores, a
Mercedes se mantém na ponta,
agora com 101 pontos. Princi-
pal candidata a tentar furar o
domínio dos alemães, a Red
Bull tem 83. A Fórmula 1 não
terá descanso desta vez e já vol-
ta no próximo fim de semana,
com o Grande Prêmio da Espa-
nha, disputado em Barcelona.

A expectativa fica em torno
da possível 100ª pole position
de Lewis Hamilton, que não
pôde ser obtida em Portimão
porque o companheiro de equi-
pe Valtteri Bottas o superou por
míseros 0s007. Nesse duelo in-
terno, quem tem mais a lamentar
é Max Verstappen, que vê seu
domínio inicial se esvaindo.
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Jack Miller conquista
segunda vitória na MotoGP

Miller chora de emoção após vitória

Por Járcio Baldi

Jerez esteve vermelha. Uma
dobradinha da Ducati com Mil-
ler e Bagnaia fez a alegria dos
torcedores italianos. A Yamaha
era favorita e Fabio Quartararo
largando da pole precisou de três
voltas para retomar a posição de
largada, mas a 10 voltas do final,
começou a perder rendimento, o
que fez o piloto cruzar a linha de
chegada apenas em 13º. O fran-
cês teve um problema físico, de-
nominado “arm pump”, que cau-
sa bastante dor, deixando o ante-

braço duro e tenso, com dormên-
cia na mão e/ou cãibra dos mús-
culos e falta de força. “Eu não
tinha forças para frear a moto, o
que normalmente faço com ape-
nas um dedo eu precisava fazê-
lo com os quatro, além do que
eu não conseguia dar velocidade
total na reta”, afirmou.

Com o resultado, perdeu a li-
derança do campeonato. Ironica-
mente, o vencedor, Jack Miller,
sofria do mesmo problema e foi
operado há duas semanas, logo
após o GP de Portugal. A vitória
no último domingo foi a primei-

ra do piloto na Ducati e relança
Miller na luta pelo campeonato
mundial e, acima de tudo, dá-lhe
mais confiança após severas crí-
ticas.  Miller revelou que a es-
posa de seu amigo Cal Cru-
tchlow tem dado muito apoio.
“Passei por semanas difíceis. Eu
estava com raiva de mim mesmo,
frustrado e desanimado. Agora
tenho um novo “treinador de
vida”. Costumava ser minha mãe,
mas não funcionou bem. Então,
encontrei Lucy Crutchlow, espo-
sa de Cal que fez crescer a mi-
nha autoestima”. Seu companhei-
ro de equipe Peco Bagnaia, com
o segundo lugar, assumiu a lide-
rança do campeonato.

Franco Morbidelli foi o ter-
ceiro com uma Yamaha com es-
pecificações de 2019. “O cam-
peonato está mais difícil este
ano. O Ramon [chefe da equipe]
está conseguindo fazer algumas
mágicas e com isso conseguimos
algumas melhorias na moto”. Por
outro lado, seu companheiro de
equipe Valentino Rossi cruzou em
17º apenas. Apesar de Rossi ter
feito o mesmo tempo de prova que
o ano passado, que lhe valeu o ter-
ceiro posto em Jerez, o italiano
não consegue melhorar a aderên-
cia no pneu traseiro. “Experimen-
tamos o mesmo ajuste na moto
como no ano passado, teorica-
mente tinha de estar um pouco

melhor, mas por alguma razão
sofri mais. Os pneus do ano pas-
sado são mais ou menos os mes-
mos, mas não somos capazes de
encontrar a mesma aderência. As
coisas mudam muito rápido na
categoria”, afirmou.

Outro piloto que anda desa-
pontado é Pol Espargaró, recém
contratado da Honda para ser
companheiro de Marc Márquez.
O espanhol revelou que pelo
menos três variações da RC213V
foram utilizadas em Jerez: uma
para Marc Marquez, uma para
Takaaki Nakagami da equipe sa-
télite LCR, em particular, rodan-
do o chassi 2020 e depois um
para ele, algo que ele acredita
“estar prejudicando o grupo”.

Pedro Acosta, piloto da KTM
na categoria Moto3, está des-
lumbrando o mundo com sua pi-
lotagem. Venceu mais uma pro-
va e é o primeiro piloto na histó-
ria a obter quatro pódios nas qua-
tro primeiras corridas de estreia
no Mundial. Até o momento fo-
ram um 2º lugar na sua estreia e
três vitórias consecutivas sendo
que numa delas largou dos boxes.
O jovem de apenas 16 anos é
unanimidade no paddock.

Na MotoE o brasileiro Eric
Granado largou na pole, mas na
terceira volta caiu deixando a
vitória para o italiano Alessan-
dro Zaccone.
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Alison Santos, que fechou
os últimos 400 m com um
sprint sensacional para garan-
tir a medalha de prata ao reve-
zamento 4x400 m misto do
Brasil no Mundial de
Revezamentos da Silésia, na
cidade de Chorzow, Polônia,
não retornará ao Brasil antes de
competir nos Jogos Olímpicos
de Tóquio, de 23 de julho a 8
de agosto. Especialista nos
400 m com barreiras, Alison,
de 20 anos, a maior revelação
do atletismo brasileiro nos úl-
timos anos (campeão sul-ame-
ricano, pan-americano, da Uni-
versíade e finalista no Mundial
de Doha-2019, no Catar), co-
memorou a medalha até no
avião, a caminho dos Estados
Unidos, na segunda-feira (3/5).

Alison, atleta nascido em
São Joaquim da Barra (SP) e
que compete pelo Pinheiros,
curte a medalha de prata do
Brasil, conquistada no do-
mingo (2/5), a caminho de
Chula Vista, na Califórnia, no
condado de San Diego, onde
dará sequência no momento à
preparação para a Olimpíada
- segundo o seu treinador Fe-
lipe de Siqueira já tem com-
petição marcada para o dia 9/5,
nos 400 m com barreiras, o Mt.
Sac World Challenge, nos Es-
tados Unidos.

O Brasil ganhou a prata sob
um frio de 7 graus, com sensa-
ção térmica de 3, com Ander-
son Henriques, Tiffani Mari-
nho, Geisa Coutinho e Alison
Santos, em 3:17.54. A Itália fi-
cou com o ouro (3:16.60) e
a República Dominicana com o
bronze (3:17.58).

“Estou muito feliz pelo re-
sultado e pela medalha e muito
ansioso pelos Jogos Olímpi-
cos. Quero muito fazer essa
prova do revezamento na Olim-
píada”, disse Alison. O reveza-
mento 4x400 m misto é uma
prova nova no programa olím-
pico e será disputada pela pri-
meira vez nos Jogos de Tóquio.

O Brasil já estava qualifica-
do para a Olimpíada - foi fina-
lista no Mundial de Doha-2019
- mas ratificou essa condição
no Mundial de Revezamentos,
com o desempenho de Alison,
que pegou o bastão de Geisa na
quinta colocação e foi superan-
do os adversários até a linha de
chegada, com o segundo lugar.

“O resultado que a gente
fez, ainda mais nas condições
climáticas que encontramos,
com muito frio, foi bom e fico

Alison Santos comemora
medalha a caminho dos EUA
O atleta, que protagonizou o sprint para a conquista da
prata com o revezamento 4x400 m misto no Mundial de
Revezamentos, domingo, na Polônia, dá sequência aos
treinamentos para a Olimpíada de Tóquio
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Anderson Henriques e Tiffani Marinho

feliz. Por ser um revezamen-
to, uma prova de equipe, tem
muito sentimento e muita
energia envolvidos, o que dei-
xa a gente ainda mais eufóri-
co. E fiquei feliz também com
o meu desempenho individual,
por ter corrido bem e pela che-
gada. E agora é melhorar cada
vez mais o nosso individual
para que o revezamento melho-
re como um todo”, comentou
Alison.

Com o resultado, o Brasil
melhorou o sexto lugar no
Mundial de Yokohama, em
2019, e agora surge como uma
força para brigar por boa co-
locação nos Jogos de Tóquio.

“Somos o segundo melhor
do mundo hoje e estou muito
feliz. Também estou feliz com
o meu desempenho individual
e dos meus colegas de equipe.
E acho que em relação às
Olimpíadas temos boas expec-
tativas e a torcida é para que
cada um melhore o seu desem-
penho pessoal para que no
momento certo e hora certa
consiga fazer junto o que fize-
mos no Mundial”, disse Tiffa-
ni Marinho, carioca de Duque
de Caxias - completa 22 anos
neste dia 6 de maio -, e com-
pete pela Orcampi, foi a segun-
da na passagem do bastão em
Chorzow. Treina com Evandro
Lazari em Campinas (SP), tam-
bém treinador da equipe do
4x400 m misto no Mundial. 

Tiffani já embarcou para o
Brasil (3/5). E retornam ao
País também Anderson Henri-
ques e Geisa Coutinho, titula-
res, bem como Tabata
Carvalho e João Falcão, reser-
vas do 4x400 m misto que fo-
ram à Polônia para o Mundial.

Lorraine Martins, Rosan-
gela Santos, Ana Claudia Le-
mos, Ana Carolina Azevedo,
Anny de Bassi e Vida Aurora
Caetano, integrantes do 4x100
m que foi desqualificado nas
finais do Mundial, mas segue
buscando vaga olímpica (ainda
restam duas posições na prova
para Tóquio), também retornam
ao Brasil, assim como Erik Fe-
lipe Barbosa, reserva do 4x100
m. Já os titulares do 4x100 m
masculino, que foram desquali-
ficados na final - a equipe já es-
tava classificada para a Olimpí-
ada antes da competição da Po-
lônia -, retornam para Chula Vis-
ta, nos Estados Unidos: Rodri-
go Nascimento, Felipe Bardi,
Derick Souza e Paulo André Ca-
milo de Oliveira.

Felipe Fraga é anunciado como novo
piloto oficial da Mercedes-AMG

Logo após conquistar o pódio
na etapa de abertura do Mundial
de Endurance em Spa-Francor-
champs no último sábado, Felipe
Fraga já conseguiu outro feito
especial na sua carreira. O tocan-
tinense foi contratado para ser
piloto oficial de fábrica da Mer-
cedes nas principais competições
de carros de turismo do mundo.
Seu primeiro compromisso como
piloto oficial será no Interconti-
nental GT Challenge com a Mer-
cedes-AMG Team AKKA ASP.

“Estou muito feliz por ter re-
cebido esse convite da Merce-
des, uma das principais equipes
do automobilismo mundial. São
poucos pilotos no mundo que
são selecionados como piloto de
fábrica, ainda mais de uma equi-
pe com tanta história. Será uma
honra para mim, já fiz algumas
provas acelerando o Mercedes
no GT World Challenge Europe,
corri também no Intercontinen-
tal GT Challenge, então já tenho
uma boa experiência e bons re-

sultados com esses carros”, diz
Fraga, o mais jovem campeão da
Stock Car da história, em 2016,
com 21 anos de idade.

Após a temporada de 2019,
Fraga decidiu focar exclusiva-
mente em campeonatos interna-
cionais desde 2020. Para este
ano, já anunciou a participação
nos dois maiores campeonatos
do mundo de endurance, o
WEC (World Endurance Cham-
pionship), incluindo a tradici-
onal prova de 24 Horas de Le

Mans, e também o IMSA, nos
Estados Unidos.

“É um sonho poder viver do
automobilismo e representar o
Brasil nas principais competi-
ções do mundo de endurance e
de carros de turismo. Além de
competir no Intercontinental GT
Challenge, espero em breve adi-
cionar mais categorias ao meu
calendário, que também já inclui
WEC e IMSA. Com certeza te-
remos grandes novidades ainda
em 2021”, diz Fraga.
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As demonstrações financeiras na íntegra e parecer dos auditores independentes, encontram-se disponíveis na sede.

Demonstração dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades Controladora Consolidado
  operacionais 2020 2019 2020 2019
Lucro antes do IR e da CS 13.854 (3.932) 13.854 (3.494)
Ajustes para: Depreciação e amortização   636 348 671 348
Baixa de imobilizado/intangível 28 - 28 -
Receita com juros (872) (20) - -
Despesa com juros - - 728 53
Equivalência (1.472) (738) - -
Compra vantajosa - - - 563
Lucro/(Prejuízo) do período ajustado 12.175 (4) 15.282 (3)
(Aumento) redução: Contas a receber (34.952) (8.983) (57.952) (12.392)
Despesas antecipadas (204) (269) (165) (308)
Adiantamentos (103) (292) (102) (294)
Estoque (6.939) (2.799) (6.939) (2.799)
Impostos a recuperar (1.022) (947) (1.372) (1.401)
Depósito caução (4) 20 (175) 20

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 67.602 46.532 92.224 51.646
Caixa e equivalentes de caixa 19.375 25.073 25.936 28.354
Contas a receber de clientes 32.200 14.741 52.568 18.150
Despesas antecipadas 479 275 479 314
Adiantamentos 477 374 477 376
Estoque 9.795 2.856 9.795 2.856
Impostos a recuperar 2.165 1.143 2.969 1.597
Partes relacionadas 3.111 2.070 - -
Não circulante 71.859 5.121 74.393 3.665
Realizável a longo prazo 17.510 13 23.723 13
  Contas a receber 17.493 - 23.534 -
  Depósitos caução 17 13 188 13
  Investimentos 33.498 1.456 - -
  Imobilizado 6.378 3.510 6.618 3.510
  Intangível 14.472 142 44.052 142
otal do ativo 139.461 51.652 166.617 55.311

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Circulante 47.268 20.689 72.196 24.348
Empréstimos 3.100 - 3.100 -
Fornecedores 24.473 12.747 44.378 15.097
Arrendamentos a pagar 939 - 939 -
Obrigações trabalhistas e sociais 11.381 7.078 11.956 7.123
Obrigações tributárias 2.944 860 4.421 1.916
IR e contribuição social - - 1.190 208
Adiantamento de clientes 1.140 4 1.141 4
Outras contas a pagar - - 1.781 -
Dividendos a pagar 3.290 - 3.290 -
Não circulante 28.367 29.042
Empréstimos 26.400 - 26.400 -
Arrendamentos a pagar 1.967 - 1.967 -
IR e contribuição social diferidos - - 675 -
Patrim nio lí uido 63.826 30.963 65.379 30.963
Capital social 55.818 34.247 55.818 34.247
Reservas de lucros 7.227 (3.337) 7.227 (3.337)
Ajuste de conversão 781 53 781 53
Patrim nio lí uido atri uível
  aos controladores 63.826 30.963 63.826 30.963
Participação de não controladores - - 1.552 -
otal do passivo 139.461 51.652 166.617 55.311

Demonstração do resultado Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita operacional lí uida 119.458 82.416 162.569 90.108
Custo das vendas (62.203) (45.065) (96.722) (50.372)
Lucro ruto 57.255 37.350 65.846 39.735
Despesas gerais e administrativas (10.191) (12.945) (11.294) (13.542)
Despesas com pessoal (33.602) (29.701) (37.893) (30.081)
Despesas tributárias (724) (452) (744) (475)
Resultado antes das despesas (receitas)
 financeiras lí uidas e impostos 12.738 (5.747) 15.915 (4.363)
Receitas financeiras 3.108 1.761 2.608 2.124
Despesas financeiras (3.463) (683) (3.830) (1.255)
(Despesas) receitas financeiras
  lí uidas (356) 1.077 (1.222) 869
Participação nos lucros das empresas
  investidas por equivalência patrimonial 1.472 737 - -
Resultado antes dos impostos 13.854 (3.933) 14.694 (3.494)

Demonstração do resultado Controladora Consolidado
a rangente 2020 2019 2020 2019

Lucro lí uido (prejuízo) do ex ercício 13.854 (3.933) 13.854 (3.933)
Outros resultados abrangentes 781 53 781 53
Resultado a rangente do exercício 14.635 (3.880) 14.635 (3.880)
Resultado a rangente atri uível aos:
Acionistas controladores 14.635 (3.880)
Acionistas não controladores 543 -
Resultado a rangente total 15.178 (3.880)

Demonstração das mutaç es
no patrim nio lí uido

Reserva de lucros
Capital 
social

Reserva
legal

Reserva de
retenção de lucro

Ajuste de conversão 
acumulado otal

Participação de 
não controladores

otal Patrim nio 
lí uido

Saldos em 31 de dezem r o de 2018 250 32 282 282
Aumento de capital 55.547 - - - 55.547 - 55.547
Capital a integralizar (21.550) - - - (21.550) - (21.550)
ucro líquido do exercício - - (3.933) - (3.933) - (3.933)

Ajuste de conversão - - - 53 53 - 53
Absorção de prejuízos - (32) 32 - - - -
r ansações com partes relacionadas
  (aquisição de empresa) - - 563 - 563 - 563
Saldos em 31 de dezem r o de 2019 34.247 (3.337) 53 30.963 30.963
Aumento de capital 21.571 - - - 21.571 - 21.571
ucro líquido do exercício - - 13.854 - 13.854 - 13.854

Reserva legal - 693 (693) - - - -
Dividendos mínimos obrigatórios (25 ) - - (3.290) - (3.290) - (3.290)
Ajuste de conversão - - - 728 728 - 728
Participação de não controlador - - - - - 1.552 1.552
Saldos em 31 de dezem r o de 2020 55.818 693 6.534 781 63.826 1.552 65.379
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Fornecedores e outras contas a pagar 11.726 1.855 29.281 4.205
Obrigações trabalhistas e sociais 4.302 3.798 4.833 3.844
Obrigações tributárias 2.085 282 3.180 1.338
Adiantamento de clientes (1.136) (906) (1.136) (906)
Outras contas a pagar - - 1.781 -
IR e C  dif eridos - - 675 -
Outras contas a receber de partes
  relacionadas (169) - - -
Caixa proveniente das (aplicados 
  nas) atividades operacionais (14.240) (13) (12.809) (11)
Fluxo de caixa operacional  outros
uros pagos (388) - (388) -

IR e C  pagos - (690) 307 (921)
Fluxo de caixa lí uido aplicado nas
  atividades operacionais (14.628) (13.273) (12.890) (12.144)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (3.437) (3.013) (3.559) (3.013)
Intangível (14.402) - (14.341) -
Aumento de capital na investida (27.208) (102) (25.604) -
Empréstimo concedido a controlada - (2.050) - -

IR e C  - correntes - - (1.452) (439)
IR e C  - dif eridos - - 70 -
Lucro lí uido (prejuízo) do ex ercício 13.854 (3.933) 13.311 (3.933)
Resultado atri uído aos
Acionistas controladores 13.311 (3.933)
Acionistas não controladores 543 -
Lucro lí uido (prejuízo) do ex ercício 13.854 (3.933)

Fluxo de caixa utilizado nas
  atividades de investimento (45.046) (5.165) (43.504) (3.013)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos recebidos 29.500 - 29.500 -
Arrendamentos a pagar 2.906 - 2.906 -
Pagamento dos empréstimos obtidos - - - -
Debêntures - (2.756) - (2.756)
Dividendos pagos - (4.217) - (4.217)
Aumento de capital 21.571 33.997 21.571 33.997
Caixa lí uido pr oveniente das
  atividades de financiamento 53.977 27.024 53.977 27.024
Aumento (redução) no caixa
  e e uiv alentes de caixa (5.697) 8.586 (2.418) 11.867
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício 25.073 16.487 28.354 16.487
Caixa e equivalentes de caixa
  no final do exercício 19.375 25.073 25.936 28.354
Aumento (redução) no caixa
  e e uiv alentes de caixa (5.697) 8.586 (2.418) 11.867

Semantix Tecnologia de Sistema de Informação S.A.
C P  n  09.162.524/0001-53 - IRE 35.300.499.433

Demonstraç es Financeiras  xer cícios findos em 31 de dezem r o de 2020 e 2019  m mil ares de reais

Relatório de Administração: Em cumprimento às disposições da legislação societária e normas pertinentes, submetemos à apreciação dos senhores acionistas as Demonstrações Financeiras levantadas com base nos exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 da Bueninvest Representações Comerciais S/A –CNPJ 62.370.028/0001-78

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31.12.2020 e 2019 (Expresso em milhares de reais)

Raquel Btesh de Safdie - Diretora Aviva Mizrahi - Diretora

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações Patrimoniais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

Balanços Patrimoniais 2020 2019
ATIVO/Circulante  2.010  3.490
 Disponibilidades  2  2
 Aplicações fi nanceiras  99 1.567
 Despesas antecipadas  9  12
 Outros valores a receber  1.900 1.908
Nâo Circulante  72.744  72.827
Valores a Receber  45.160  44.978
 Devedores para cessão de crédito  10.647  10.647
 (-) Provisão para perdas-cessão crédito  (5.186) (4.663)
 Devedores para contrato de mútuo  5.804  5.804
 Tributos a compensar  139  131
 Imóveis destinados a venda  8.907  8.907
 Empresas ligadas  24.791  24.135
 Depósito para recursos federais 58  17
 Investimentos:  27.365  27.524
 Participação em controladas  27.365  27.524
Imobilizado – líquido  219  325
Total do Ativo  74.754  76.317
PASSIVO/Circulante  146  233
 Obrigações Tributárias  5  7
 Obrigações sociais  140  226
 Valores a pagar 1 -
Nâo Circulante  58.986  60.311
 Empréstimos: 54.144  55.559
 Empresa Ligadas  1.913  1.918
 Conta corrente sócios  31.449  32.859
 Empréstimo de terceiro  20.782  20.782
Mútuo-Excesso Dist. Dividendos  4.842 4.752
 Empresas ligadas 4.842 4.752
Patrimônio Líquido  15.622  15.774
 Capital  29.686  29.686
 Prejuízos acumulados  (14.064) (13.912)
Total do Passivo  74.754 76.317

Origens dos Recursos: 2020 2019
Lucro/ Prejuízo Ajustado do Período 106 (4.631)
 Prejuízo do período antes das provisões tributárias (151) (4.748)
Ajustes para Conciliar o Resultado as Disponibilidade 
 Geradas pelas Atividades Operacionais  257  4.393
 Depreciações e amortizações 106  117
 Equivalência patrimonial 151  4.276
Decréscimo(Acréscimo) em Ativos 485  2.913
 Contas a receber 531 (1.908)
 Tributos a recuperar (8)  3.300
 Outros créditos (41) 1.517
 Despesas antecipadas 3  4
(Decréscimo)Acréscimo em Passivos (86) 202
 Obrigações trabalhistas e tributárias  (87) 202
 Outros passivos 1 -
Caixa Proveniente das Operações  505  2.760
Caixa Líquido Proveniente 
 das Atividades Operacionais 505  2.760
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento -  -
 Acréscimo do imobilizado -  (183)
Caixa Líquido Proveniente 
 das Atividades de Investimento - (183)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
 Dividendos recebidos de controladas 8  75
Caixa Líquido Aplicados nas (Proveniente das) 
 Atividades de Investimento das Atividades 
  de Financiamento com Acionistas 8  75
 Decréscimo ( acréscimo) contas a 
  receber de partes relacionadas (657) (3.638)
 Acréscimo (decréscimo) contas a 
  pagar de partes relacionadas (1.325) 2.000
Caixa Líquido Utilizado pelas Atividades de 
 Financiamento com Acionistas (1.982) (1.638)
Aumento (Redução) Líquido de 
 Caixa e Equivalentes de Caixa (1.469)  1.015
Caixa e Equivalentes de Caixa
 No início do período 1.570  555
 No fi nal do período 101  1.570
Aumento (Redução) Líquido de 
 Caixa e Equivalentes de Caixa (1.469)  1.015

 Capital Social Prejuízos Acumulados Total
Saldo em 31.12.2018 29.686  (9.164) 20.522
Resultado do exercício - (4.748) (4.748)
Saldo em 31.12.2019 29.686  (13.912) 15.774
Resultado do exercício - (151) (151)
Saldo em 31.12.2020 29.686  (14.064) 15.622

1. Contexto Operacional: (A Companhia tem por objeto social -i) a repre-
sentação comercial em geral; ii) o comércio, importação e exportação, por 
conta própria ou de terceiros, de estudos e planejamentos comerciais; 
iii) a eventual aquisição de créditos que não estejam em liquidação; iv) a 
compra e venda de bens imóveis, o desenvolvimento de loteamentos e de 
eventuais empreendimentos imobiliarios; v) a administração de bens e ne-
gócios próprios; e vi) a participação em outras sociedades.
2. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado: O resulta-
do das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência de exercício. b) Disponibilidades: São representados por sal-
dos bancários em conta movimento. c) Devedores por cessão de crédito: 
São créditos adquiridos de instituição fi nanceira, que a Companhia partici-
pou como acionista e serão reconhecidos no resultado quando da sua efe-
tiva liquidação. d) (-) Provisão para perdas-cessão de crédito: São cessões 
de crédito passíveis de não recebimento para as quais foram constituídas 
provisões para perdas.

Demonstrações do Resultado 2020 2019
Receitas Operacionais 3.625  (1.725)
 Receita de aluguéis 2.433  2.403
 Resultado de equivalência patrimonial (151) (4.276)
 Outras receitas 1.343  148
Despesas Operacionais 4.382  3.605
 Despesas com prestação de serviços 676  781
 Despesas com honorários advocatícios 1.759  808
 Despesas administrativas 1.083  1.493
 Despesas com impostos e contribuições 69  2
 Despesas com depreciação e amortização 106  117
 Outras despesas operacionais 689  403
Receitas Financeiras (Despesas Financeiras) 596  570
 Receitas fi nanceiras 39  69
 Despesas fi nanceiras (23) (6)
 Juros sobre capital próprio 580  507
Outras Receitas (Despesas Operacionais) 10 11
Outras receitas (Despesas) operacionais 10  11
Resultado Operacional (151) (4.748)
Resultado antes do IR e Contribuição Social (151) (4.748)
Resultado do Exercício (151) (4.748)
Quantidade de Ações em Circulação - 
 (em Lote de 1000 Ações) 1.000  1.000
Prejuízo por Lote 1.000 Ações – R$ (151) (4.748)

3. Aplicações Financeiras 2020 2019
Aplicação fi nanceira referem-se a instituição 
 fi nanceira com liquidez imediata 99 1.567
4. Devedores / Cessão de Crédito: São créditos adquiridos de 
instituição fi nanceira, que a Companhia participou como Acionista, e 
encontram-se em processo de recuperação.
 2020 2019
Devedores por cessão de crédito 10.647 10.647
(-) Provisão para perdas-cessão de crédito (5.186) (4.663)
5. Tributos a Compensar: São tributos originários de retenções na fonte, 
para os quais já solicitamos restituições/compensações.
 2020 2019
Tributos a compensar 139 131
6. Imóveis Destinados a Venda: 2020 2019
São imóveis recuperados de cessões de créditos 8.907 8.907
7. Depósito Judicial: 2020 2019
Refere-se a depósito judicial referente 
 ação fi scal – Receita Federal 58 17
8. Investimentos: 2020 2019
Participação em controladas 27.365 27.524

9. Obrigações Tributárias / Sociais: Referem-se a tributos que serão 
pagos no próximo exercício como segue: 2020 2019
Tributárias 5 7
Sociais 140 225
 145 232
10. Imposto de Renda e Contribuição Social: Não foram constituídas 
as provisões para o Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Lí-
quido já que a Companhia apresenta prejuízos fi scais.
11. Capital Social: O Capital Social é de R$ 29.685.632,00 (Vinte e nove 
milhões seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais) 
representado por 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal.

Bueninvest Representações Comerciais S/A - CNPJ nº 62.370.028/0001-78

Gilberto Zanini - Contador - CRC 1SP 094985/O-1

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
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1. Data, Hora e Local: No dia 15.04.2021, às 11h, na sede social do Travessia Securitizadora 
de Créditos Financeiros XVI S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade de 
São Paulo/SP, na Rua Bandeira Paulista, n° 600, Conjunto 44, Sala 06, Itaim Bibi, CEP 04532-001. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 
nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em face da 
presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. 3. Mesa: Vinícius Bernardes Basile 
Silveira Stopa (Presidente); e Luis Philipe Camano Passos (Secretário). 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: (i) nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, a aprovação da 1ª 
emissão, pela Companhia (“Emissão”), de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 4 
séries, sendo 3 séries para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da espécie 
quirografária, com garantia adicional real, e 1 série para colocação privada, da espécie 
subordinada (“Debêntures”), no montante total de R$100.001.000,00, nos termos da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16.01.2009, conforme alterada (“Instrução CVM 
476”), da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.686, de 26.01.2000, conforme alterada 
(“Resolução 2.686”), da Lei nº 6.385, de 7.12.1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de 
Valores Mobiliários”), e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”), cujos termos e 
condições constarão do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão da 1ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 4 Séries, sendo 3 Séries para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional 
Real, e 1 Série para Colocação Privada, da Espécie Subordinada, da Travessia Securitizadora de 
Créditos Financeiros XVI S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e a Vórtx Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fi duciário, representando a comunhão 
dos titulares das Debêntures (“Escritura de Emissão”, “Agente Fiduciário” e 
“Debenturistas”, respectivamente); (ii) a outorga da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
(conforme abaixo defi nido); (iii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia, seus 
procuradores e/ou representantes, conforme o caso, pratiquem todos os atos e adotam todas as 
medidas necessárias à formalização, efetivação e implementação da Emissão e/ou da Oferta e 
das Garantias Reais; e (iv) a ratifi cação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da 
Companhia, seus procuradores e/ou representantes, conforme o caso, para a consecução da 
Emissão e/ou da Oferta, da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e relacionados às 
deliberações acima. 5. Deliberações: Por voto dos acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, que determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário nos 
termos do artigo 130, §1° da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes 
deliberações, sem ressalvas, conforme atribuições previstas nos termos do artigo 59 da Lei das 
Sociedades por Ações: (i) aprovação da Emissão de Debêntures da Companhia, com as seguintes 
características principais: Data de Emissão: Para todos os fi ns e efeitos legais, a data de emissão 
das Debêntures será defi nida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”). Valor Total da 
Emissão: O valor total da Emissão é de R$ 100.001.000,00, na Data de Emissão (conforme defi nido 
abaixo). Número de Séries: A Emissão será realizada em 4 séries, que serão totalmente 
independentes entre si, sendo 3 séries para distribuição pública com esforços restritos de 
distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 (“Primeira Série”, “Segunda Série” e 
“Terceira Série”, respectivamente) e 1 série para colocação privada (“Quarta Série”). 
Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 100.001 Debêntures, sendo: (i) 60.000 Debêntures da 
Primeira Série; (ii) 20.000 Debêntures da Segunda Série; (iii) 20.000 Debêntures da Terceira Série; 
e (iv) 1 (uma) Debênture da Quarta Série. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das 
Debêntures, na Data de Emissão (conforme defi nido abaixo), será de R$1.000,00 (“Valor 
Nominal Unitário”). Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis em ações da 
Emissora. Tipo, Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures para Colocação Pública: As 
Debêntures para Colocação Pública serão emitidas na forma nominativa e escritural, não havendo 
emissão de certifi cados representativos de debêntures. Para todos os fi ns de direito, a titularidade 
das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador, e, com 
relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será comprovada pelo 
extrato expedido pela B3 em nome do Debenturista. Tipo, Forma e Comprovação de Titularidade 
das Debêntures da Quarta Série: As Debêntures da Quarta Série serão emitidas na forma 
nominativa, não havendo emissão de certifi cados representativos de Debêntures. Para todos os 
fi ns de direito, a titularidade das Debêntures da Quarta Série será comprovada por meio da 
inscrição do nome dos Debenturistas da Terceira Série no “Livro de Registro de Debêntures 
Nominativas” da Emissora. Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto na Escritura de 
Emissão de Debêntures e ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate das 
Debêntures previstas na Escritura de Emissão de Debêntures: (i) o vencimento das Debêntures da 
Primeira Série ocorrerá ao fi nal de 84 meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, 
portanto, em 15.04.2028 (“Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série”); (ii) o 
vencimento das Debêntures da Segunda Série ocorrerá ao fi nal de 84 meses contados da Data de 
Emissão, vencendo-se, portanto, em 15.04.2028 (“Data de Vencimento das Debêntures da 
Segunda Série”); (iii) o prazo de vencimento das Debêntures da Terceira Série ocorrerá ao fi nal 
de 84 meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15.04.2028, observada a 
possibilidade de ocorrer, na Data de Vencimento das Debêntures da Terceira Série, ou Dação em 
Pagamento dos Direitos Creditórios, fora do âmbito da B3, nos termos da Escritura de Emissão, o 
que ocorrer primeiro (“Data de Vencimento das Debêntures da Terceira Série”); e (iv) o 
prazo de vencimento das Debêntures da Quarta Série ocorrerá ao fi nal de 84 meses contados da 
Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15.04.2028, observada a possibilidade de ocorrer, na 
Data de Vencimento das Debêntures da Quarta Série, ou Dação em Pagamento dos Direitos 
Creditórios, fora do âmbito da B3, nos termos da Escritura de Emissão, o que ocorrer primeiro 
(“Data de Vencimento das Debêntures da Quarta Série”, e, em conjunto com a Data de 
Vencimento das Debêntures da Primeira Série, a Data de Vencimento das Debêntures da Segunda 
Série e a Data de Vencimento das Debêntures da Terceira Série, “Data de Vencimento”). 
Colocação e Procedimento de Distribuição das Debêntures para Colocação Pública: As 
Debêntures para Colocação Pública serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos 
de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de melhores esforços de 
colocação, com a intermediação de instituição fi nanceira autorizada a operar no sistema de 
distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de 
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, em Regime de Melhores 
Esforços, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 4 Séries, sendo 3 Séries da 
Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, Para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Distribuição, e 1 (Uma) Série da Espécie Subordinada, para Colocação Privada, da 1ª 
Emissão da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVI S.A.”, a ser celebrado entre a 
Emissora e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). Colocação e Procedimento de 
Distribuição das Debêntures da Quarta Série: As Debêntures da Quarta Série serão objeto de 
colocação privada, sem intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores. Forma de Colocação, 
Subscrição e Integralização das Debêntures: As Debêntures para Colocação Pública serão 
subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, a partir da data de início de distribuição da Oferta 
Restrita, observado o disposto na Instrução CVM 476. As Debêntures da Quarta Série serão 
subscritas a qualquer tempo, a partir da data de início de distribuição da Oferta Restrita, de forma 
privada, por meio da assinatura de boletim de subscrição, bem como da inscrição de seu nome no 
Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Emissora (“Livro de Registro de Debêntures 
Nominativas”). As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, pelo 
seu Valor Nominal Unitário na primeira Data de Integralização, ou pelo Valor Nominal Unitário, 
acrescido da Remuneração desde a primeira Data de Integralização até a data da efetiva 
integralização das Debêntures (“Preço de Integralização”), de acordo com as normas de 
liquidação e procedimentos aplicáveis da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), 
admitindo ágio ou deságio sobre o Preço de Integralização, desde que aplicado de forma 
igualitária à totalidade das Debêntures de cada série em cada data de integralização (cada uma, 
“Data de Integralização”). As Debêntures da Quarta Série serão integralizadas pelo Preço de 
Integralização, fora do âmbito da B3, podendo ser integralizadas em moeda corrente nacional. Os 
titulares das Debêntures (“Debenturistas”) integralizarão as Debêntures, nas Datas de 
Integralização, em atendimento às comunicações encaminhadas pela Emissora, com cópia para o 
Agente Fiduciário e para o Coordenador Líder, enviadas fora do âmbito da B3 (“Chamadas de 
Capital”), na medida em que novos Direitos Creditórios sejam originados, dentro do prazo de até 
24 (vinte e quatro) meses contados da data do comunicado de início da Oferta Restrita, de forma 
que todas as integralizações das Debêntures deverão ser realizadas de forma que a 
proporcionalidade entre os Debenturistas de uma mesma série e a relação de proporção, 
considerando a quantidade de Debêntures emitidas por série, seja mantida. Considerando a 
possibilidade de oferta parcial, os investidores poderão condicionar sua adesão à subscrição e 
integralização das Debêntures, à colocação: (i) da totalidade das Debêntures; ou (ii) de uma 
proporção ou quantidade mínima das Debêntures. Em caso de distribuição parcial, as Debêntures 
não colocadas serão canceladas, conforme previsto na Escritura. Repactuação: As Debêntures 
não serão objeto de repactuação. Espécie: As Debêntures para Colocação Pública serão da 
espécie quirografária, com garantia adicional real representada pela Garantia, conforme defi nido 
abaixo, e as Debêntures da Quarta Série serão da espécie subordinada, de acordo com os termos 
do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. Garantia Real: Em garantia do fi el, pontual e 
integral cumprimento de todas: (i) as obrigações relativas ao fi el, pontual e integral pagamento, 
pela Emissora, das Debêntures e de todos os valores devidos no âmbito da Escritura de Emissão 
e documentos acessórios, incluindo a Cessão Fiduciária (conforme abaixo defi nida), se e quando 
devidos, seja na data de pagamento ou em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, 
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme previsto na 
Escritura de Emissão e no Contrato de Cessão Fiduciária; (ii) as obrigações relativas a quaisquer 
outras obrigações pecuniárias assumidas pela Emissora, nos termos da Escritura de Emissão e do 
Contrato de Cessão Fiduciária, incluindo obrigações de pagar honorários, despesas, custos, 
encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem como as obrigações relativas ao Agente de 
Liquidação, ao Escriturador, à B3, ao Agente Fiduciário e demais prestadores de serviços 
envolvidos na Emissão e na Cessão Fiduciária; e (iii) as obrigações de ressarcimento de toda e 
qualquer importância que o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas venham a desembolsar no 
âmbito da Emissão e/ou em virtude da constituição, manutenção e/ou realização da Cessão 
Fiduciária, bem como todos e quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou extrajudiciais 
incidentes sobre a excussão da Cessão Fiduciária, conforme aplicável (“Obrigações 
Garantidas”), a Emissora constituirá cessão fi duciária, conforme descrito abaixo (“Cessão 
Fiduciária” ou “Garantia”): (a) da totalidade dos Direitos Creditórios (atuais e futuros adquiridos 
pela Emissora com os recursos provenientes das Debêntures), observados os Critérios de 
Elegibilidade estabelecidos na Escritura, que será formalizada por meio do Contrato de Cessão 
Fiduciária, sendo certo que os recursos decorrentes da realização dos Direitos Creditórios deverão 
ser mantidos única e exclusivamente na Conta da Emissão (conforme abaixo defi nido); e (b) da 
Conta da Emissão e todos os recursos nelas existentes de tempos em tempos, incluindo eventuais 
frutos e rendimentos dos Investimentos Permitidos, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária. 
Atualização do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário não será atualizado 
monetariamente. Remuneração das Debêntures da Primeira Série: Sobre o Valor Nominal 
Unitário das Debêntures da Primeira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 
Primeira Série, conforme o caso, de cada uma das Debêntures da Primeira Série incidirão juros 
remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI 
- Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, 
com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas com base no 
informativo diário disponível na página da internet da B3 (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), 
com período de defasagem de 3 Dias Úteis (“Período de Defasagem”), observado que a Taxa 
DI conhecida após o Período de Defasagem será acumulada na próxima Data de Pagamento da 
Remuneração das Debêntures da Primeira Série, acrescida de uma sobretaxa (“Spread”) de 
6,00% (seis por cento) ao ano, com base em um ano de 252 Dias Úteis (“Remuneração das 
Debêntures da Primeira Série”). A Remuneração das Debêntures da Primeira Série será 
calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde 
a primeira Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série ou Data de Pagamento da 
Remuneração das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a 
data do seu efetivo pagamento, e paga ao fi nal de cada Período de Capitalização, de acordo com 
a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Remuneração das Debêntures da Segunda Série: 
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série ou saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, de cada uma das Debêntures da 
Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% 
das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra grupo”, 
expressa na forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 Dias Úteis, calculadas com 
base no informativo diário disponível na página na internet da B3 (http://www.b3.com.br) (“Taxa 
DI”), com período de defasagem de 3 Dias Úteis (“Período de Defasagem”), acrescida de um 
Spread de 7,50% ao ano, com base em um ano de 252 Dias Úteis (“Remuneração das 
Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração das Debêntures da 
Primeira Série, “Remuneração”). A Remuneração das Debêntures da Segunda Série será 
calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde 
a primeira Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série ou Data de Pagamento da 
Remuneração das Debêntures da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a 
data do seu efetivo pagamento, e paga ao fi nal de cada Período de Capitalização, de acordo com 
a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Pagamento da Remuneração: Ressalvadas as 
hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures, 
ou de resgate das Debêntures, conforme o caso, a Remuneração das Debêntures da Primeira 
Série e das Debêntures da Segunda Série será paga mensalmente, sempre no dia 15 de cada mês 
ou no Dia Útil subsequente, caso o dia 15 não seja Dia Útil, com carência de 24 meses contados 
da Data de Emissão (“Período de Carência”), sendo, portanto, a primeira data de pagamento 
da Remuneração em 15.04.2023 (inclusive) e a última na Data de Vencimento, conforme as datas 
indicadas na tabela de pagamento constante da Escritura de Emissão de Debêntures (cada uma 
das referidas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração”). Prêmio de Participação A: 
As Debêntures da Terceira Série e as Debêntures da Quarta Série farão jus a um prêmio de 
participação que será devido trimestralmente, correspondente ao montante existente na conta 
corrente de titularidade da Emissora, aberta e mantida exclusivamente para depósito dos 
recursos da Emissão (“Conta da Emissão”), após a observância da Ordem de Alocação dos 
Recursos da Emissão (conforme abaixo defi nido), (“Fluxo Disponível”), que será apurado e pago 
de acordo com os termos previstos na Escritura de Emissão (“Prêmio de Participação A”). 
Prêmio de Participação B: A Emissora deverá pagar, mensalmente, um prêmio de participação a 
ser deduzido do Fluxo Disponível, correspondente a 6% do valor total pago pelos devedores dos 
Direitos Creditórios em cada mês (“Devedores”), que será apurado e pago de acordo com os 

termos previstos na Escritura de Emissão (“Prêmio de Participação B” e, em conjunto com o 
Prêmio de Participação A, “Prêmios”), sendo: (i) 3% do Prêmio de Participação B destinados 
para pagamento, à Paketá, da comissão que lhe é devida nos termos do Contrato de Prestação de 
Serviços de Agente de Cobrança e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora e a Paketá 
(“Contrato de Cobrança” e “Comissão de Cobrança”); e (ii) 3% do Prêmio de Participação B 
devido aos titulares das Debêntures da Terceira Série, em cada Data de Pagamento da 
Remuneração, até a Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento do Prêmio de 
Participação B”). Apuração e Pagamento do Prêmio de Participação A: Observado o disposto na 
Escritura de Emissão, o Prêmio de Participação será pago trimestralmente, todo dia 15 dos meses 
de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, até a Data de Vencimento, ou no Dia Útil 
subsequente, caso o dia 15 não seja Dia Útil, na data de eventual vencimento antecipado ou 
resgate antecipado das Debêntures, conforme tabela constante da Escritura de Emissão (cada 
uma, uma “Data de Pagamento do Prêmio de Participação”), a ser apurado trimestralmente, 
a partir da Data de Emissão, no 5º Dia Útil dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano 
(“Data de Apuração do Prêmio de Participação A”) de acordo com o procedimento previsto 
na Escritura de Emissão. Apuração e Pagamento do Prêmio de Participação B: A Emissora deverá, 
mensalmente, a partir da Data de Emissão, no 7º Dia Útil de cada mês (“Data de Apuração do 
Prêmio de Participação B” e, em conjunto com a Data de Apuração do Prêmio de Participação 
A, “Datas de Apuração”), encaminhar ao Agente de Cobrança, com cópia para o Agente 
Fiduciário, o cálculo da somatória dos valores pagos pelos Devedores, identifi cando os valores a 
serem pagos à Paketá e aos titulares das Debêntures da Terceira Série. Amortização do Valor 
Nominal Unitário: O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e das 
Debêntures da Segunda Série será amortizado a partir do 24º mês contado da Data de Emissão 
(exclusive), na data de eventual vencimento antecipado, resgate antecipado das Debêntures ou 
amortização extraordinária das Debêntures, conforme aplicável, de acordo com a tabela de 
amortização prevista na Escritura de Emissão (cada uma das referidas datas, uma “Data de 
Amortização”). O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série será pago 
integralmente em uma única parcela, na Data de Vencimento, na data de eventual vencimento 
antecipado ou resgate antecipado, amortização extraordinária, das Debêntures, conforme 
aplicável e, em qualquer caso, após a amortização integral das Debêntures da Primeira Série e 
das Debêntures da Segunda Série, conforme Cascata de Pagamentos abaixo. O saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures da Quarta Série será pago integralmente em uma única parcela, 
na Data de Vencimento, na data de eventual vencimento antecipado ou resgate antecipado, 
amortização extraordinária, das Debêntures, conforme aplicável e, em qualquer caso, após a 
amortização integral das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série e das 
Debêntures da Terceira Série, conforme Cascata de Pagamentos abaixo. Cascata de Pagamentos 
e Ordem de Alocação dos Recursos Decorrentes da Realização dos Direitos Creditórios: 
Observado o disposto na Escritura de Emissão e nos termos do artigo 5º da Resolução 2.686, as 
obrigações da Emissora de efetuar o pagamento da amortização do Valor Nominal Unitário, o 
pagamento da Remuneração e o pagamento dos Prêmios estão condicionadas à realização dos 
Direitos Creditórios, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures. A partir da Data de 
Emissão e até a Data de Vencimento, sempre preservada a manutenção da boa ordem das 
funções de securitização inerentes ao objeto social da Emissora e os direitos, garantias e 
prerrogativas dos Debenturistas, os recursos existentes na Conta da Emissão serão alocados, até 
o 5º Dia Útil de cada mês, para pagamento dos custos ordinários (“Custos Ordinários”), na 
seguinte ordem: (a) pagamento, com recursos disponíveis na Conta da Emissão, das despesas de 
captação relativas às Debêntures, manutenção da Conta da Emissão, outros custos relacionados 
ao aperfeiçoamento da Garantia e às taxas e emolumentos referentes à Emissão, entre outras 
despesas devidamente comprovadas não listadas anteriormente; (b) pagamento das despesas de 
captação de recursos diretamente relacionados à realização dos Direitos Creditórios que 
lastreiam as Debêntures, nos termos do artigo 5º da Resolução 2.686; (c) pagamento dos tributos 
devidos pela Emissora; (d) pagamento do Prêmio de Participação B; e (e) composição e 
manutenção do Fundo de Reserva (conforme abaixo defi nido). Pagamentos aos Debenturistas. 
Durante o período de carência estabelecido na Escritura de Emissão e após a quitação dos Custos 
Ordinários, o saldo do Fluxo Disponível deverá ser utilizado na seguinte prioridade (“Ordem de 
Alocação dos Recursos durante o Período de Carência”): (a) pagamento do Prêmio de 
Participação, se houver, nas Datas de Pagamento do Prêmio de Participação; e (b) aquisição de 
novos Direitos Creditórios pela Emissora, que servirão de lastro às Debêntures, observados os 
Critérios de Elegibilidade. Após a quitação dos Custos Ordinários e uma vez decorrido o Período 
de Carência previsto na Escritura de Emissão, o saldo do Fluxo Disponível deverá ser utilizado na 
seguinte prioridade, em cada Data de Pagamento (“Ordem de Alocação dos Recursos”): (a) 
pagamento, aos titulares das Debêntures da Primeira Série, de quaisquer Encargos Moratórios; 
(b) pagamento, aos titulares das Debêntures da Primeira Série, de quaisquer valores referentes a 
Remuneração das Debêntures da Primeira Série, devidos e não pagos em Datas de Pagamento da 
Remuneração das Debêntures da Primeira Série anteriores; (c) pagamento, aos titulares das 
Debêntures da Primeira Série, da Remuneração das Debêntures da Primeira Série; (d) pagamento, 
aos titulares das Debêntures da Primeira Série, da parcela de amortização do Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série; (e) pagamento, aos 
titulares das Debêntures da Segunda Série, de quaisquer Encargos Moratórios; (f) pagamento, 
aos titulares das Debêntures da Segunda Série, de quaisquer valores referentes a Remuneração 
das Debêntures da Segunda Série devidos e não pagos em Datas de Pagamento da Remuneração 
das Debêntures da Segunda Série anteriores; (g) pagamento, aos titulares das Debêntures da 
Segunda Série, da Remuneração das Debêntures da Segunda Série; (h) pagamento, aos titulares 
das Debêntures da Segunda Série, da parcela de amortização do Valor Nominal Unitário ou saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série; (i) pagamento, aos titulares das 
Debêntures da Terceira Série, de quaisquer Encargos Moratórios e da parcela de amortização do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série, na Data de Vencimento; (j) pagamento, 
aos titulares das Debêntures da Quarta Série, da parcela de amortização do Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Quarta Série; e (k) pagamento dos 
Prêmios de Participação, nas Datas de Pagamento dos Prêmios de Participação (conforme 
defi nido na Escritura de Emissão). Dação em Pagamento dos Direitos Creditórios: Na hipótese de 
não realização dos Direitos Creditórios na Data de Vencimento ou ocorrência do vencimento 
antecipado das Debêntures, poderá ocorrer a dação em pagamento aos Debenturistas (ou a quem 
estes indicarem, desde que agindo em nome dos Debenturistas), de pleno direito e sem direito de 
regresso contra a Emissora, no limite e na proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios 
não realizados nos respectivos vencimentos, mesmo que a Emissora já tenha iniciado o processo 
de cobrança destes valores, sendo certo que o valor a ser pago aos Debenturistas neste caso 
tomará como base o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, 
na efetiva data de pagamento. Portanto, qualquer pagamento pecuniário das Debêntures está 
sujeito e condicionado à liquidação dos Direitos Creditórios a elas vinculados. Pagamento dos 
Direitos Creditórios pelos Devedores mediante Dação em Pagamento ou Consolidação de 
Propriedade em Virtude de Excussão da Garantia: Na hipótese de quaisquer dos Direitos 
Creditórios serem total ou parcialmente pagos à Emissora pelos devedores mediante dação em 
pagamento de bens, a Paketá Serviços Financeiros Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ nº 
32.180.518/0001-40, com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua David Pimentel, nº 1000, casa 
5, Fazenda Morumbi, CEP 05657-010 (“Paketá” ou “Agente de Cobrança”), na qualidade de 
mandatário da Emissora e nos termos do Contrato de Cobrança, procederá à venda extrajudicial 
desses bens, nos termos do Contrato de Cobrança, e os recursos dela decorrentes serão 
depositados na Conta da Emissão e alocados ao pagamento das Debêntures. Local e Horário de 
Pagamento: Os pagamentos a que fi zerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora por 
meio de depósito em conta corrente a ser indicado pela Debenturista, até as 16h00 horas do dia 
do pagamento. Pagamentos Condicionados: Observado o disposto na Escritura de Emissão de 
Debêntures e nos termos do artigo 5º da Resolução 2.686, o cumprimento das obrigações da 
Emissora de efetuar os pagamentos devidos às Debêntures está condicionado ao pagamento dos 
Direitos Creditórios, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures. Prorrogação dos Prazos: 
Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação 
relativa às Debêntures, pela Emissora, até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de 
vencimento da respectiva obrigação coincidir com dia que não seja Dia Útil, sem qualquer 
acréscimo aos valores a serem pagos. Para todos os fi ns da Escritura de Emissão de Debêntures, 
considera-se “Dia Útil” (ou “Dias Úteis”), todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado 
declarado nacional na República Federativa do Brasil. Encargos Moratórios: Sem prejuízo do 
pagamento da Remuneração e do Prêmio, ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer 
obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão 
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% 
sobre o valor devido, independentemente de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial (“Encargos Moratórios”). Os Encargos Moratórios serão devidos se, ainda que 
existam recursos disponíveis na Conta da Emissão, após a quitação dos Custos Ordinários, a 
Emissora não realize os pagamentos devidos aos Debenturistas nas respectivas Datas de 
Pagamento. Decadência dos Direitos dos Acréscimos: O não comparecimento do Debenturista 
para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora, nas 
datas previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, ou em comunicado publicado pela 
Emissora na forma prevista na Escritura de Emissão, não lhe dará direito ao recebimento de 
Encargos Moratórios do período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, 
assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento ou da disponibilidade do 
pagamento, no caso de impontualidade no pagamento. Liquidez e Estabilização: Não será 
constituído fundo de manutenção de liquidez ou fi rmado contrato de garantia de liquidez ou 
estabilização de preço para as Debêntures. Fundo de Reserva: Emissora constituirá um fundo de 
reserva, com a fi nalidade de garantir os pagamentos dos Custos Ordinários, desde que respeitada 
a cascata de pagamentos prevista na Escritura de Emissão (“Fundo de Reserva”). O Fundo de 
Reserva terá o valor mínimo correspondente à R$30.000,00, até a Data de Vencimento (“Valor 
Mínimo do Fundo de Reserva”). Aquisição Facultativa: A Emissora, na presente Escritura de 
Emissão de Debêntures, renuncia expressamente à faculdade prevista no artigo 55, §3º, da Lei 
das Sociedades por Ações, sendo vedada a aquisição facultativa das Debêntures pela Emissora. 
Amortização Extraordinária Facultativa: Na hipótese em que, após a observância da Ordem de 
Alocação de Recursos prevista na Escritura de Emissão, houver saldo do Fluxo Disponível, a 
Emissora poderá realizar, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, a amortização extraordinária 
facultativa das Debêntures, limitada sempre a 99% do Valor Nominal Unitário, que deverá 
abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures (“Amortização Extraordinária 
Facultativa”). Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora não poderá realizar o resgate 
antecipado facultativo (“Resgate Antecipado Facultativo”) das Debêntures, salvo mediante 
apresentação de proposta de Resgate Antecipado Facultativo da totalidade das Debêntures que 
seja aprovada pelos Debenturistas em Assembleia Geral. Vencimento Antecipado: Todas as 
obrigações constantes na Escritura de Emissão serão declaradas antecipadamente vencidas, pelo 
que se exigirá da Emissora o pagamento integral, com relação a todas as Debêntures, do Valor 
Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, conforme aplicável, na ocorrência das hipóteses a 
serem previstas na Escritura de Emissão. Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio 
da presente Emissão serão destinados para a aquisição de direitos creditórios advindos de linha 
de crédito concedidas pela Paketá aos funcionários da Verzani & Sandrini S.A., CNPJ/ME nº 
57.559.387/0001-38 ou de suas sociedades controladas (“Grupo V&S”) na modalidade de 
empréstimo consignado privado, enquadrados no artigo 1º da Resolução 2.686 (“Direitos 
Creditórios” e “Operações de Crédito”, respectivamente), de acordo com os termos e 
condições previstos no “Acordo de Parceria Comercial e Outras Avenças”, celebrado entre a 
Paketá, a Travessia Holding, o Grupo V&S e outros (“Acordo de Parceria”). Critérios de 
Elegibilidade: Fica desde já acordado entre as Partes que os Direitos Creditórios a serem 
adquiridos deverão atender aos seguintes critérios de elegibilidade (“Critérios de 
Elegibilidade”), a serem verifi cados pela Emissora: (a) as CCBs devem ser emitidas, 
individualmente, com uma taxa interna de retorno (“TIR”) implícita acima de 2,0% ao mês; (b) as 
CCBs deverão ser remuneradas por taxas de juros distintas, que em agregado deverão gerar 
fl uxos fi nanceiros com uma TIR acima de 3,0% ao mês (“TIR Média Alvo”); (c) as CCBs deverão 
ter prazo máximo de 60 meses; (d) as CCBs deverão ser emitidas por funcionários que integrem o 
quadro de colaboradores do Grupo V&S há pelo menos 03 meses (“Tomadores”); (e) as CCBs não 
poderão estar vencidas em sua data de aquisição; (f) o vencimento das CCBs deverá ocorrer em, 
no máximo, 30 dias antes da Data de Vencimento das Debêntures; (g) as CCBs não poderão ter 
qualquer saldo vencido e não pago na data de aquisição; e (h) as CCBs não podem ser emitidas 
por Tomadores que estejam inadimplentes com suas obrigações perante a Emissora, por prazo 
superior a 5 Dias Úteis. Demais características da Emissão: as demais características e condições 
das Debêntures, da Emissão e da Oferta serão descritas na Escritura de Emissão e nos demais 
documentos envolvidos na Emissão e na Oferta. (ii) aprovação da outorga da Garantia, em 
garantia ao fi el, pontual e integral pagamento das Obrigações Garantidas no âmbito da Emissão; 
(iii) aprovação da autorização à Diretoria da Companhia, seus procuradores e/ou representantes, 
conforme o caso, a: (a) celebrar todos os documentos da Oferta, da Emissão das Debêntures, 
incluindo, sem limitação, a Escritura de Emissão, o Contrato de Garantia e seus respectivos e 
eventuais aditamentos, podendo praticar todos os atos necessários para a sua perfeita efi cácia; 
(b) contratar instituição(ões) fi nanceira(s) integrante(s) do sistema de distribuição de valores 
mobiliários para coordenar a Oferta, o Agente Fiduciário, o Agente de Liquidação, o Escriturador 
e todos os demais prestadores de serviço para a Oferta, tais como assessores legais, B3, entre 
outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos; (c) a prática de 
quaisquer outros atos necessários à realização da Emissão das Debêntures e Oferta; e (iv) 
aprovação da ratifi cação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, procuradores 
e/ou representantes, conforme o caso, para a consecução da Emissão e/ou da Oferta, das 
Garantias Reais e relacionados às deliberações acima. Neste ato, os Acionistas da Companhia 
aprovam a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 4 séries, sendo 3 
séries para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da espécie quirografária, 
com garantia adicional real, e 1 série para colocação privada, da espécie subordinada, da 
Companhia, nos termos da Instrução CVM 476 e demais legislações aplicáveis. 6. Encerramento, 
Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos 
presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas 
presentes, conforme o disposto no artigo 130, §2º da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, 
achada conforme e assinada em livro próprio por todos os acionistas presentes, que assinam este 
documento que confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Vinicius Bernardes Basile 
Silveira Stopa (Presidente), Luis Philipe Camano Passos (Secretário). São Paulo, 15.04.2021. 
Certifi co que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. Vinicius B. Basile 
Silveira Stopa - Presidente; Luis Philipe Camano Passos - Secretário.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XVI S.A. - CNPJ/ME nº 38.419.815/0001-82 - NIRE 35.300.556.038 - Companhia de Capital Fechado
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Abril de 2021

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 102384023845-7

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso de
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL: RUA WILLIS
ROBER TO BANKS, Nº 549, APARTAMENTO 93, NO 9º ANDAR E ESPAÇO
ESTACIONAMENTO SOB Nº 20 DE TAMANHO GRANDE, LOCALIZADO NO BOLSÃO
DE ESTACIONAMENTO 2, EDIFÍCIO BUENOS AIRES, BLOCO C, RESIDENCIAL
AMERICA, 31º SUBDISTRIT O PIRITUBA,SAO PAULO/SP.

Primeiro público leilão: 26/05/2021  a partir das 10:00 as 10:15 horas
Segundo público leilão:  16/06/2021  a partir das 10:00 as 10:15 horas

Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 – RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Mutuário(s):
MARCELO RIBEIRO MARTIN, BRASILEIRO, INSPETOR DE SEGURO, RG:
18.651.419-0, CPF: 103.656.498-30, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a)
estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão.

Informações nos telefones 11-97334-6595 e 11-2791-2274. ENDEREÇO DO LEILOEIRO:
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail:
fabianasilva@afdsp.com.br .

São Paulo, 30 de Abril de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
SED: 10347/2018

30/04, 01/05 e 04/05/2021
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Edital de 1° e 2° Praças de bem imóvel e de intimação dos executados ROYAL SAUDE LTDA (CNPJ nº
01.993.475/0001-99), na pessoa de seu representate legal, JOSÉ JESUINO PEREGRINO SANTOS  (CPF
nº 168.305.048-72), e SHEIGI ONO (CPF nº 195.214.488-49). A Dra. Laura de Mattos Almeida, MM Juíza
de Direito da 29ª  Vara Civel do Foro Central/SP, na forma da Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de
1° e 2° Praças do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, que, por esse r. Juízo
processam-se os autos da Ação Execução, ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO PASTEUR, Processo nº
1073939- 60.2018.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras
expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e a praça será realizada por meio
eletrônico, com fulcro no artigo 879 do Código de Processo Civil e regulamentada pelo Provimento CSM
1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br.
A 1ª Praça terá início no dia 07/06/2021 às 14:00 horas e término dia 10/06/2021 às 14:00 horas onde serão
aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo
lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1º Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o
dia 10/06/2021 às 14:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 02/07/2021, às
14:00 horas. Em segunda praça, se for o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado
à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda do bem
corresponderá a 60% (sessenta por cento), não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com
o art. 891, § único do Novo CPC. As praças serão conduzidas pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa
dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances
poderão ser ofertados pela lnternet, através do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por
conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as
despesas com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários
gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130
do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no
prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento das praças/ciência da liberação do lance
condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo
pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação. Caso não sejam
efetuados os depósitos, o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços
imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da
aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor
Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço
de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/
32, por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF.073.919.578-60, Banco
Bradesco, Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por
determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas.
Bem: Apartamento nº 04, localizado no 2º andar ou 3º pavimento, composto por 7 salas sob nº 208, 209, 210,
211, 212, 213 e 214 do Edificio Pasteur, situado na rua Marconi nº 94, no 7º subdistrito, Consolação,
respectivamente com as áreas de 14,10m², 14,60m², 16,425m², 15,695m², 14,00m², 14,00m² e 15,40m²,
contribuinte 006.024.0007-4, objeto da matricula 82.645 do 5º CRI/SP. Consta do laudo de avaliação que a
referida unidade possui uma área util de 104,52m², composta de 07 salas e 02 banheiros. Avaliação R$
366.792,36 (julho/2020), valor que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização
monetária do TJ/SP. Consta do Av.03/82.645, certidão de penhora perante a 46ª Vara do Trabaho       da Capital,
extraida dos autos nº 2718/1991, ação de Execução trabalhista, movida por José Eduardo Modesto Cippolini,
em face de Royal Saúde Ltda, para garantia da divida no valor de R$ 218.868,95, em maio 2013. Consta do
Av.04/82.645, penhora exquenda. Consta do Av.05/82.645, indisponibilidade de bens, processo nº
02326006820035020046, execução trabalhista, em 28/07/2020. Do Pagamento Parcelado - Os interessados
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art.
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de
atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação
- Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento), conforme art. 7º, § 3º
Resolução 236/2016 CNJ. Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do
Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data
e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição
fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal
finalidade o uso do protocolo integrado. A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações
pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento.
Consta débito junto a Prefeitura Municipal de São Paulo na ordem de R$ 241,58, e débito exequendo de R$
76.921,95 (em 08/209). Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. SP, 06 de abril
de 2021. Laura de Mattos Almeida – Juiza de Diteito

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Março de 2021

Data, Horário e Local: No dia 30 de março de 2021, às 10h, na sede da Mitre Realty Empreendimentos e Participações
S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 700, 5º Andar,
Jardim Paulista, CEP 01418-002. Convocação: Dispensada a convocação em face da presença de todos os membros
do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único do artigo 17 do Estatuto Social da
Companhia. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (a) Jorge
Mitre, (b) Fabrício Mitre, (c) Burkhard Otto Cordes, (d) Guilherme Affonso Ferreira, (e) Pedro Barros Mercadante
Oliva, e (f) Rodrigo Coelho Cagali (“Conselheiros”), os quais participaram via videoconferência, conforme facultado
pelo caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Os Conselheiros elegeram o Sr. Rodrigo Coelho
Cagali como Presidente da Mesa e o Sr. Pedro Barros Mercadante Oliva como secretário. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras da
Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da
Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“E&Y”),
e a submissão de referidos documentos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada
em 30 de abril de 2021, às 10h00min, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft
Teams, conforme prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”) e disciplinada na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“ICVM 481/09”) (“AGO”); (ii) a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020, e a sua submissão à apreciação da AGO; (iii) a proposta da administração para
a utilização do saldo integral da “Reserva Estatutária de Lucros” da Companhia para a distribuição de dividendos,
e a sua submissão à apreciação da AGO; (iv) a proposta da administração para o número de membros que comporão
o Conselho de Administração da Companhia, e a sua submissão à apreciação da AGO; (v) a proposta da administração
de eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos pelo prazo de mandato
unificado de 2 (dois) anos, conforme estabelecido no Estatuto Social, e a sua submissão à apreciação da AGO;
(vi) a proposta da administração de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para
o exercício social de 2021, e a sua submissão à apreciação da AGO; (vii) a convocação da AGO para discutir,
apreciar e deliberar sobre as matérias tratadas nas matérias “i” a “vi” acima; (viii) a proposta da administração para
reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2021, às 11h00min, de modo exclusivamente digital,
por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, conforme prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei das
S.A. e disciplinada na ICVM 481/09 (“AGE” e, em conjunto com a AGO, as “Assembleias”); e (ix) a convocação da
AGE para discutir, apreciar e deliberar sobre as matérias tratadas no item “viii” acima. Deliberações: Após análise
das matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração decidiram por aprovar, de
forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: (i) as contas dos administradores, bem
como as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2020, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes apresentado pela
E&Y, devendo tais documentos serem submetidos ao exame, discussão e apreciação da AGO, nos termos da
legislação aplicável, tendo o Comitê de Auditoria também se manifestado favoravelmente ao encaminhamento de
tais documentos para a aprovação dos acionistas; (ii) a destinação do resultado relativo ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, nos termos da proposta da administração da Companhia, a ser submetida à apreciação
da AGO; (iii) a utilização do saldo integral da “Reserva Estatutária de Lucros” da Companhia para sua distribuição
a título de dividendos, nos termos da proposta da administração da Companhia, a ser submetida à apreciação da
AGO; (iv) a composição do Conselho de Administração da Companhia por 6 (seis) membros, todos com prazo de
mandato unificado de 2 (dois) anos, conforme estabelecido no Estatuto Social, nos termos da proposta da administração
da Companhia, a ser submetida à apreciação da AGO;  (v) a proposta, a ser submetida à AGO, de reeleição dos
atuais membros do Conselho de Administração da Companhia com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos,
nos termos da Proposta da Administração da Companhia, com a indicação dos respectivos Presidente e Vice-
Presidente do Conselho de Administração, a saber: (a) Sr. Jorge Mitre, brasileiro, casado, médico, portador da
Cédula de Identidade RG número 5.304.256 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o número 636.068.368-72, residente
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, 700, 5º andar, Jardim
Paulista, CEP 01418-002, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (b) Sr. Fabrício
Mitre, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG número 26.360.230-8 (SSP/SP),
inscrito no CPF/ME sob o número 325.730.098-07, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Alameda Santos, 700, 5º andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002, para o cargo de Vice-
Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (c) Sr. Pedro Barros Mercadante Oliva, brasileiro, casado, 
economista, portador da Cédula de Identidade RG número 44.858.640 (SSP/SP); inscrito no CPF/ME sob o número 
313.339.278-60, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda
Santos, 700, 5º andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002, para o cargo de membro do Conselho de Administração
da Companhia; (d) Sr. Rodrigo Coelho Cagali, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula
de Identidade RG número 25.701.169-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o número 296.217.678-06, residente
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, 700, 5º andar, Jardim
Paulista, CEP 01418-002, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (e) Sr. Burkhard
Otto Cordes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG número
13.255.194-9; inscrito no CPF/ME sob o número 286.074.808-39, residente na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, 700, 5º andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002, para o
cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e (f) Sr. Guilherme Affonso Ferreira,
brasileiro, separado judicialmente, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG número 4.405.163-3,
inscrito no CPF/ME sob o número 762.604.298-00, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Alameda Santos, 700, 5º andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002, para o cargo de membro
independente do Conselho de Administração da Companhia. Fica consignado que os conselheiros se manifestaram 
favoravelmente ao enquadramento dos candidatos listados acima nos critérios de independência estabelecidos no
Regulamento do Novo Mercado. (vi) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia
para o exercício social de 2021, nos termos da Proposta da Administração da Companhia, a ser submetida à AGO;
(vii) a convocação da AGO para discutir, apreciar e deliberar sobre as matérias tratadas nas matérias dos itens “i”
a “vi” acima, nos termos do artigo 132 e 142, inciso IV, da Lei das S.A.; (viii) a proposta, a ser submetida à AGE,
sobre as seguintes alterações do Estatuto Social e, em sendo tais alterações aprovadas, a consolidação do Estatuto
Social, nos termos da proposta da administração da Companhia: (a) alterar o artigo 10; artigo 14, parágrafo único;
artigo 15, parágrafo 4º; artigo 16; artigo 17; artigo 19, parágrafo 1º; e artigo 25, parágrafo 6º do Estatuto Social da
Companhia, com o objetivo de revisar as regras de governança da Companhia, para adequação das referidas
disposições do Estatuto Social às orientações da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e ao disposto no Regulamento do
Novo Mercado; (b) alterar o artigo 21, alíneas (t) e (u); artigo 26, alínea (h); e artigo 26, parágrafo 1º, alíneas (j) e
(n) do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de revisar regras adicionais de governança da Companhia,
para melhor esclarecimento sobre os limites de alçada aplicáveis à contratação de operações imobiliárias, conforme
práticas da Companhia e sua representação perante terceiros; (c) alterar o artigo 11, alínea (k); artigo 21, alínea
(p); artigo 31, Parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de conferir maior dinamismo ao processo
de distribuição de dividendos pela Companhia, permitindo a antecipação de dividendos mediante deliberação do
Conselho de Administração, conforme autorizado pela Lei das S.A.; e (d) alterar o artigo 22 do Estatuto Social da
Companhia, com o objetivo de aumentar o número de membros que compõem a Diretoria da Companhia, de modo
que a Diretoria deixe de ser composta por, no máximo, 4 (quatro) membros, e passe a ser composta por, no máximo,
8 (oito) membros, sem alteração do número mínimo de 2 (dois) membros. (ix) a convocação da AGE para discutir,
apreciar e deliberar sobre a matéria do item “viii” acima, nos termos dos artigos 135 e 142 da Lei das S.A.. Fica
consignado que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, as informações e os documentos
relacionados às matérias a serem deliberadas nas Assembleias serão oportunamente divulgadas aos acionistas
da Companhia, observado o prazo legal. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião,
lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os conselheiros presentes 
assinada. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Coelho Cagali - Presidente; Pedro Barros Mercadante Oliva - Secretário. 
Conselheiros Presentes: Jorge Mitre, Fabrício Mitre, Burkhard Otto Cordes, Guilherme Affonso Ferreira, Rodrigo
Coelho Cagali e Pedro Barros Mercadante Oliva. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. São
Paulo/SP, 30 de março de 2021. Mesa: Rodrigo Coelho Cagali - Presidente. Pedro Barros Mercadante Oliva - Secretário.
JUCESP nº 189.492/21-1 em 27/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE PROCLAMAS

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

ELSON SOUZA BATISTA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 27/06/1992, LAVADOR DE
AUTOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE WASHINGTON SOUZA BATISTA E DE ELIANA SANTOS RIBEIRO; E CAMILA LEOPOLDINO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/11/1984, OPERADORA DE CAIXA, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANA ROSA LEOPOLDINO.

ELIAS DA MOTA PAES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/06/1986, MOTOBOY, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE FRANCISCO DA
MOTA PAES E DE MARLI DE SOUZA PAES; E DÉBORA APARECIDA DA SILVA,  BRASILEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDA AOS 13/03/1986, RECEPCIONISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JORGE CAETANO DA SILVA E DE BEATRIZ PINHEIRO
DA ROCHA SILVA.

LEONARDO DOUGLAS DA CRUZ SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/12/1994,
ANALISTA DE SISTEMAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE CICERO MANOEL DA SILVA E DE SUELI DE FATIMA DA CRUZ; E AMANDA
MARQUES DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/01/1997, AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, NATURAL  DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE DEUSDETE MOREIRA DOS SANTOS E DE NEUSA MARIA MARQUES.

LEANDRO ROBERTO DOS SANTOS,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 03/02/1991,
AÇOUGUEIRO, NATURAL DE IPIAÚ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE DIONISIO ROBERTO DOS SANTOS E DE MAURINA MOREIRA SANTOS; E IANA SOUZA ALMEIDA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 26/11/1993, DO LAR, NATURAL DE BARRA DO ROCHA - BA,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ADMARÃES PAULO SANTOS DE
ALMEIDA E DE MARIA RIBEIRO DE SOUZA ALMEIDA.

WILSON BELLINI JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/08/1980, MOTORISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE WILSON
BELLINI E DE DORALICE ROLDI VAGO BELLINI; E NATALÍCIA MOREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 25/12/1989, AUXILIAR DE LIMPEZA, NATURAL DE IBIRATAIA - BA, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO MOREIRA DOS SANTOS E DE DIANA IZIDORA
DOS SANTOS.

IDAIDES LIMA DE MATOS,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/12/1975, AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, NATURAL DE TREMEDAL - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE ALMIRANTE SANTOS DE MATOS E DE MARIA IDALIA DE LIMA; E JUCIRLEI MARIA
SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 03/01/1977, DO LAR, NATURAL DE TERESINA - PI,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE MARIA DO LIVRAMENTO SILVA.

VICTOR SANTOS DO NASCIMENTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 31/03/1998,
MOTORISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MARCELO VIANA DO NASCIMENTO E DE JACQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS; E
VANDERLÉIA FERREIRA SILVA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 16/08/1999, ESTOQUISTA,
NATURAL DE CORURIPE - AL, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE LUIZ
EUVANY BRASILIANO E DE VALDIANA FERREIRA DOS SANTOS.

EVERTON MARTINS DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 14/02/1989, COORDENADOR
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE VIÇOSA - MG, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ILDA MARTINS DA SILVA; E RAQUEL GOMES MOREIRA, BRASILEIRA, DIVORCIADA,
NASCIDA AOS 20/05/1990, DO LAR, NATURAL DE VIÇOSA - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO - SP, FILHA DE HILÁRIO CONSOLAÇÃO MOREIRA E DE ARLETE AUGUSTA GOMES
MOREIRA.

RONY MIRANDA DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/02/1988, PEDREIRO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE OZIAS
ARCHANJO DE OLIVEIRA E DE DIVA ALVES MIRANDA; E TACIANA APARECIDA DA SILVA, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA AOS 09/02/1991, OPERADORA DE CAIXA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO BATISTA DA SILVA E DE MARIA
APARECIDA DA SILVA.
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RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
Companhia aberta - CNPJ nº 21.976.484/0001-89 - NIRE: 3530047627-1 

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª (QUINTA) 
EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE SUBORDINADA, EM 

SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. 
(NOVA DENOMINAÇÃO DA GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.)

A RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (nova denominação da GERU SECURITIZADORA DE 
CRÉDITOS FINANCEIROS S.A), companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal 
Arcoverde nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 21.976.484/0001-89, neste ato repre-
sentada na forma de seu estatuto social, vem convocar os senhores titulares das da 5ª (quinta) emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, para colocação privada, da Ruge Securitiza-
dora de Créditos Financeiros S.A. (nova denominação da GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.), 
(“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), nos termos do artigo 71 da Lei 6.404/76, de 
15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.As.”), e da cláusula 4 do “Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emis-
são de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, para Colocação Priva-
da, da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (nova denominação da GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FI-
NANCEIROS S.A.)” (“Escritura”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a se realizar em primeira con-
vocação no dia 17 de maio de 2021, às 10:00, na sede da Companhia localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 
7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia” e/ou “AGD”), a fi m 
de discutir e deliberar sobre o aditamento à Escritura, e aos demais documentos da Emissão que se fi zerem necessários, 
com o especial fi m de: (i) alterar o Prazo de Vigência e a Data de Vencimento das Debêntures, de 23 de maio de 2021 
para 23 de maio de 2022 e, consequentemente, a cláusula 3.15.1.1 da Escritura, (ii) alterar a previsão de Amortização 
Extraordinária Obrigatória prevista na cláusula 3.16.1 da Escritura para que esta seja realizada de acordo com a seguin-
te ordem de alocação, observado o disposto na cláusula 3.19, a ser alterada, (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures 
até que o Saldo do Valor Nominal Unitário represente 2% (dois por cento) do Valor Nominal Unitário, conforme atuali-
zado monetariamente; (b) após referido de amortização do Valor Nominal Unitário, o Valor Recebido das CCB será dire-
cionado à composição de um fundo de reserva equivalente a 2% (dois por cento) do Valor Nominal Unitário, conforme 
atualizado monetariamente (“Fundo de Reserva”); (c) após a composição do Fundo de Reserva, o Valor Recebido das 
CCB será direcionado como Prêmio de Reembolso; (iii) alterar a previsão de pagamento de Prêmio de Reembolso, alte-
rando consequentemente a cláusula 3.17.1 da Escritura; (iv) inclusão da previsão de Resgate Antecipado Total das De-
bêntures, caso seja encontrado um comprador para a totalidade das CCB vinculadas às Debêntures, fornecendo quita-
ção integral da Emissão independentemente do efetivo pagamento de seu Valor Nominal Unitário ou de Prêmio de 
Reembolso e, consequentemente, alterar a cláusula 3.19 da Escritura; e (v) alterar a pactuação sobre a dação das CCB 
em Pagamento, prevista na cláusula 3.20 da Escritura. Informações Gerais: Os Debenturistas poderão se fazer represen-
tar na Assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com reconhecimento de fi rma, acom-
panhada de cópia de documento de identidade do outorgado. Com o objetivo de dar celeridade ao processo, o instru-
mento de mandato com poderes para representação na referida assembleia poderá, a exclusivo critério do Debenturis-
ta, ser depositado na sede da Companhia, preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da Assembleia. 
Sem prejuízo e, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua re-
presentação para o e-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br. Na data de realização da Assembleia, os represen-
tantes dos Debenturistas deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo docu-
mento de identidade, bem como dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 30 de abril de 2021. Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1020540-19.2018.8.26. 
0100 ( U-360 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Agda 
Aparecida de Lima,EDGAR JOSÉ DE LIMA JUNIOR, EDMAR JOSE DE LIMA e EDNEY FERNANDO DE LIMA ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Giovanni Nasco,n º115,apartamento 22 A,Edifício 
Praias das Conchas, Sapopemba-São Paulo/SP,com área útil de 40,56m²,área comum de 4,42m²,área total de 44,98 m² e a fração 
ideal de 41,82 m², ou seja, 1,6667% da totalidade do terreno, contribuintenº 154.237.0136-7, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei   [04,05] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1085649-77.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) Marcio José Ribeiro Extintores ME CNPJ 18.369.576/0001-96, que Mauricio Novelli ajuizou ação comum, 
objetivando seja julgada procedente, com a sustação definitiva do protesto do título 01603007201840, tipo DMI - Nº 0104 - 3º 
TPLT-Capital, condenando a ré ao pagamento de indenização, bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários 
advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado,expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o 
feito,sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se 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 22 de julho de 2020.     [04,05] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE DANIEL BERESIN 
SCHLEDER FERREIRA, REQUERIDA POR RUTH BERESIN, PROCESSO Nº 1102284-02.2019.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Homero Maion, 
na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por sentença 
proferida em 25 de março de 2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de DANIEL BERESIN SCHLEDER FERREIRA, 
brasileiro, nascido aos 06/04/1992, portador da carteira de identidade RG nº 53.437.419-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 415.253.448-62, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada 
como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, sua genitora, RUTH BERESIN, brasileira, separada judicialmente, RG nº 
6.868.016-8 SSP/SP,CPF/MF sob o nº 038.870.758-54. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 
dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de abril de 2021. [04] 

GAIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 21ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. 

Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em cir-
culação da 1ª e 2ª séries da 21ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos ter-
mos do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio Diversifi cados da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão de Certi-
fi cados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Securitizadora S.A.”, celebrado entre a Emissora e a Vórtx Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) em 04 de novembro de 2020 (“Termo de Securitização”), a 
se reunirem em 2ª (segunda) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 27 de maio 
de 2021, às 15 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 
(“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre a seguinte matéria constante na Or-
dem do Dia: a anuência, nos termos do item 14.13. do Termo de Securitização, à substituição da Participante PURO 
GRÃO INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE ARROZ E SOJA LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 07.287.096/0001-60, 
pela Participante MODARC AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 16.640.876/0001-32. A Emisso-
ra ressalta que a Assembleia, em segunda convocação, será instalada com a presença de Titulares de CRA que repre-
sentem, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação, sendo que, para a aprovação da ma-
téria acima, serão necessários votos favoráveis de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) mais um dos Titulares dos CRA em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRA. Em conformidade 
com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que 
enviarem um correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, com os documentos 
de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns de verifi cação da regular represen-
tação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de iden-
tidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respecti-
va procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como 
do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto; (ii) demais participantes: a) cópia do esta-
tuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a represen-
tação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com 
foto e assinatura; e b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documen-
to de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorga-
do, contendo sua assinatura e foto. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto 
previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.
br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a ins-
trução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos 
juridico@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos docu-
mentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. 
Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformidade 
com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da As-
sembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. A emissora, o Agente 
Fiduciário e a Cedente permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da 
presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 03 de maio de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.

05 e 06/05

Sequoia Logística e Transportes S.A.
(Companhia Aberta)

CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93 - NIRE nº 35.300.501.497
Edital de Segunda Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os Senhores Acionistas da Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia”) para a Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 12 de maio de 2021, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, nos
termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 
481/09”), por meio da plataforma digital Ten Meetings (“Plataforma Digital”) para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia (“Assembleia” ou 
“AGE”): 1. Deliberar sobre a mudança do Estatuto Social da Companhia mediante a: (i) alteração do artigo 5º, caput, para refletir as variações 
do capital social da Companhia e do número de ações em que se encontra dividido até a data da Assembleia, nos termos descritos na
proposta da administração, e (ii) exclusão do parágrafo 1º do artigo 52 e do artigo 59, ante a conclusão da oferta pública inicial de distribuição 
de ações de emissão da Companhia realizada em 05 de outubro de 2020; e 2. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Procedimentos
para participação: Com a finalidade de atender as recomendações relacionadas à pandemia da COVID-19, sobretudo considerando as
restrições atualmente existentes à circulação e reunião de pessoas, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, nos termos
da ICVM 481/09 e em conformidade com as instruções detalhadas no Manual e Proposta da Administração para a Assembleia divulgada pela 
Companhia (“Proposta da Administração”). Por meio desta decisão, a Companhia reitera seu compromisso com a adoção das medidas de
combate à pandemia da COVID-19 e com a segurança de seus acionistas e colaboradores e das comunidades das regiões onde atua. Nos
termos do artigo 21-X, inciso I e parágrafo único, da ICVM 481/09, esclarecemos que as instruções de voto recebidas por meio do respectivo
boletim de voto a distância (“Boletim”) para a Assembleia Geral Extraordinária que seria realizada em primeira convocação no dia 26 de abril
de 2021 (“AGE - 1ª Convocação”) serão consideradas normalmente. Dessa forma, os acionistas participarão: (i) por meio dos Boletins já
enviados para a AGE - 1ª Convocação; ou (ii) via Plataforma Digital, caso em que o poderão: (ii.1) simplesmente participar da Assembleia, 
tenham ou não enviado o Boletim; ou (ii.2) participar e votar na Assembleia, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o
Boletim e, caso queira, vote na Assembleia via Plataforma Digital, todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim serão
desconsideradas pela mesa, nos termos do artigo 21-W, §5º, da ICVM 481/09. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), o acionista pode participar ou ser representado
na Assembleia: (i) se pessoa natural, por procurador constituído há menos de 1 (um) ano (que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou instituição financeira), (ii) se pessoa jurídica, por seus
representantes legais ou por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos, (iii) se fundo de investimento, pelo seu administrador
e/ou gestor ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e, em qualquer caso, de acordo com as regras da
legislação aplicável. O acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar a sua participação na Assembleia, deverão acessar o site
da Companhia, no endereço https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=5AA2C4CA910, preencher o seu cadastro e anexar
todos os documentos necessários para sua habilitação para participação e/ou voto na Assembleia descritos na Proposta da Administração,
com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização da Assembleia, ou seja, até o dia 10 de maio de 2021.
Após a aprovação do cadastro pela Companhia, o acionista receberá seu login e senha individual para acessar a plataforma por meio do
e-mail utilizado para o cadastro. Encontram-se à disposição dos acionistas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia,
na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Isaltino Victor de Moraes, nº 437, Térreo, Módulo D, Bloco 100, Vila Bonfim,
CEP 06806-400 e nos websites da Companhia (https://ri.sequoialog.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br) toda
documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da ICVM 481.
Embu das Artes-SP, 04 de maio de 2021. Gregory Louis Reider - Presidente do Conselho de Administração.
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

ALEX RENAN ALMEIDA GODOY E SABRINA RAINHA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/03/1998, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO NASCIMENTO GODOY FILHO E DE IVONE DE
ALMEIDA SANTANA GODOY. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/05/1998, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE E DE
VANDERLÉIA RAINHA DA SILVA.

MARCELO AUGUSTO DA SILVA COSTA E LETICIA REGINA ALFREDO DOS SANTOS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/
12/1993, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE E DE EDUWIRGW DA SILVA COSTA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 29/08/1998, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS OLIVEIRA DOS
SANTOS E DE MONICA REGINA ALFREDO.

EDILSON JOSÉ MARQUES E ELIANE NOGUEIRA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM RECIFE, PE, NO DIA 15/09/1962, RESIDENTE E DOMICILIADO
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ INÁCIO MARQUES E DE TEREZA CONCEIÇÃO MARQUES. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DOMÉSTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM GOIANA, PE, NO DIA 01/
05/1966, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JONAS NOGUEIRA DA SILVA E DE
SEVERINA NOGUEIRA DA SILVA.

IGOR SOUSA SANTANA  E BEATRIZ DA SILVA SANTANA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PORTEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/06/1995, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM ITAPEVI, SP, FILHO DE UMBELINO MENDES SANTANA E DE LEILA MARIA DE
SOUSA MENDES SANTANA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, MONITORA ESCOLAR,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/10/1997, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MARCELO DE SANTANA PINTO E DE BARBARA CRISTINA DA SILVA SANTANA
PINTO.

WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA E RUDNEIA DA SILVA AGUIAR. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRO, NASCIDO EM PRIMAVERA, PE, NO DIA 24/05/1993,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE GEREMIAS DE OLIVEIRA SILVA E DE
ROSILENE MARIA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP, NO DIA 10/04/1994, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE RUBEM FERNANDES AGUIAR E DE MARIA HELENA DA SILVA AGUIAR.

EDUARDO SANTOS BEZERRA E DENISE MIEKO YOKOI. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ADVOGADO, DIVORCIADO, NASCIDO EM MOGI DAS CRUZES, SP, NO DIA 26/10/1974, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE RUITER BEZERRA FILHO E DE VERA SANTOS BEZERRA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ADVOGADA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 24/07/1974, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE TADASHIGUE YOKOI E
DE JEANETE YOKOI.

THIAGO CAPOZZI CERRATO E DAIANE PEREIRA  ALVES SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, TÉCNICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/12/1996, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS HENRIQUE CERRATO E DE LUCIANA
APARECIDA CAPOZZI. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/06/1996, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO
ALVES DA SILVA FILHO E DE MARIA SONIA PEREIRA SILVA.

FLÁVIO RICARDO DO CARMO E REGIANE ROCHA GOMES. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
LÍDER DE MERCEARIA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/09/1986, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE DO CARMO E DE LUCI RICARDO DO CARMO.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, FISCAL DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 08/06/1987, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURO LINO
GOMES E DE GERALDA DA ROCHA GOMES.

MARCELO COSTA BARATTI E KATIA JAQUELINE SIMIONI REIS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, METALURGICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM LAVRAS, MG, NO DIA 23/02/1988, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADERBAL SEBASTIÃO BARATTI E DE MARIA TEREZINHA
COSTA BARATTI. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMA, DIVORCIADA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/07/1989, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
GERALDO DA PAIXÃO REIS E DE MARTA SIMIONI MIGUEL REIS.
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 ML PARTICIPAÇÕES S/A. - CNPJ: 11.165.218/0001-12

Senhores Acionistas, A Administração da ML Participações S/A, CNPJ n°. 11.165.218/0001-12, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à
apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. A Sociedade tem por objetivo a participação no capital de outras
Sociedades como acionistas ou quotistas, gestão e administração da propriedade imobiliária, aluguel,  compra e venda de imóveis próprios. No exercício foi registrado lucro
líquido de R$  4.081 m il. Final izando, agradece mos a co nfiança e o apoio dos Se nhores A cionista s, bem c omo a de dicação e o emp e nho de t odos, co locando-nos à
disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Curitiba/PR, 23 de março de 2021. DIRETORIA

   ATIVO  Nota 2020 2019
 CIRCULANTE
    C a ixa  e  Eq u iv a le n t e  d e  C aix a 2 9 9  2 0
    T r ib u to s  a  R e c u p e r a r  6  6
    I m ó v e i s  p a r a  R e v e n d a  -  8 . 5 2 2
    A d ian t a m e n to  p a r a  Ac io n i s t a 3 2 5  -

 630  8.548
 NÃO CIRCULANTE
 P ar te s  R ela cio na da s  3  4 . 3 4 9  2 . 3 7 2
    I n v e s t im e n to s  4  2 4 . 1 3 2  1 5 . 8 4 5
    I m o b i l i z a d o  5  6 7 4  6 5 7

 29.155  18.874
 TOTAL DO ATIVO 29.785  27.422

 PASSIVO  Nota 2020 2019
 CIRCULANTE
    F o rn e c e d o r e s  6  5
    P a rt e s  R e la cio n ad a s  3  3 . 7 5 4  1 . 4 3 4
    O b r ig a çõ e s  F i s c a i s  5  -
    Ad ia n t a m e nto  d e  C l ie n t e s 2 6  -

 3.791  1.439
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
    Ca pi ta l Re al iz ad o  6 a  1 7 . 7 7 6  1 7 . 7 7 6
    R e s e r v a  L e g a l  6 b  1 . 6 5 2  1 . 4 4 8
    L ucros a Disposiçã o dos Acio nistas  6 b  2 . 4 4 4  2 . 4 4 3
    Ajuste de Avaliação Patrimonial em Controlada  6 c  4 . 1 2 2  4 . 3 1 6

 25.994  25.983
  TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO  29.785  27.422

Lucros à
Disposição A juste de

 Capital Reserva dos Avaliação Lucros Patrimônio
Social Legal acionistas Patrimonial Acumulados Líquido

S A L D O  E M  3 1 /1 2 /2 01 8  1 7 . 7 7 6  1 .3 8 0  2 .4 4 3  4 .3 1 6  -  2 5 . 9 1 5
R e s u l t a d o  L í q u i d o  d o  E x e r c í c i o  -  -  -  -  1 . 3 5 7  1 . 3 5 7
C o n s t i t u i ç ã o  d e  R e s e r v a  L e g a l  -  6 8  -  -  ( 6 8 )  -
D i v i d e n d o s  D i s t r i b u í d o s  -  -  -  -  ( 1 . 2 8 9 )  ( 1 . 2 8 9 )
S A L D O  E M  3 1 /1 2 /2 01 9  1 7 . 7 7 6  1 .4 4 8  2 .4 4 3  4 .3 1 6  -  2 5 . 9 8 3
R e s u l t a d o  L í q u i d o  d o  E x e r c í c i o  -  -  -  -  4 . 0 8 1  4 . 0 8 1
C o n s t i t u i ç ã o  d e  R e s e r v a  L e g a l  -  2 0 4  -  -  ( 2 0 4 )  -
A j u s t e  d e  A v a l i a ç ã o  P a t r i m o n i a l  -  -  -  ( 4 4 5 )  -  ( 4 4 5 )
A j u s t e  d e  E x e r c í c i o s  A n t e r i o r e s  -  -  -  2 5 2  -  2 5 2
L u c r o s  à  D i s p o s i ç ã o  d a  A s s e m b l e i a  -  -  3 . 8 7 7  -  ( 3 . 8 7 7 )  -
D i v i d e n d o s  D i s t r i b u í d o s  -  -  ( 3 . 8 7 7 )  -  -  ( 3 . 8 7 7 )
S A L D O  E M  3 1 /1 2 /2 02 0  1 7 . 7 7 6  1 .6 5 2  2 .4 4 3  4 .1 2 3  -  2 5 . 9 9 4

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS  DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 BALANÇOS PATRIMONIAIS  DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31  DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

 DEMONSTRAÇÕES   DO   RESULTADO   ABRANGENTE   DOS
EXERCÍCIOS   FINDOS   EM   31   DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

2020 2019
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  4.081  1.357
    Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa  (445)  -
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL  3.636  1.357

Aos Administradores e Acionistas da ML PARTICIPAÇÕES S/A, Curitiba/PR. Opinião
com  R essalva - Examinamos as Demonstrações Contábeis da ML PARTICIPAÇÕES S/
A , que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e
dos Resultados Abrangentes para o exercício findo naquela data, assim como o Resumo
das Principais Práticas Contábeis e demais Notas Explicativas. Em nossa opinião, exceto
quanto aos possíveis efeitos decorrentes do mencionado no parágrafo Base para Opinião
com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis, as Demonstrações Contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da ML PARTICIPAÇÕES S/A, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de
suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações
Contábeis Sobre as Demonstrações Contábeis da ML PARTICIPAÇÕES S/A: Redução
ao Valor Recuperável dos Ativos: A Empresa não realizou o teste de recuperabilidade
previsto no CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável dos Ativos, não sendo possível
mensurar o valor de eventuais efeitos nas Demonstrações Contábeis. Decorrente de eventual
efeito, por equivalência patrimonial reflexa, dos investimentos mantidos pela Investida
Passaúra Participações S/A, mencionados na Nota Explicativa nº. 4, de aspectos constantes
nas opiniões modificadas emitidas para suas Investidas: Irmãos Passaúra Locações S.A.,
Irmãos Passaúra S.A., e Passaúra & Fernandes Agronegócios S/A: a) Não foram recebidas
as respostas das confirmações de saldos, notadamente quanto aos consultores jurídicos.
Não foi possível a mensuração de eventuais efeitos sobre os saldos contábeis em decorrência
das informações não recebidas. b) Consta no ativo da investida Irmãos Passaúra S.A., o
Saldo de R$ 2.870 mil a receber do fornecedor PSN, registrado como Outros Créditos.
Não foram obtidas evidências de realização e não foi constituída provisão para perdas. c)
O inventário físico dos estoques (saldo de R$ 14.103 mil) da investida Irmãos Passaúra
S.A., efetuado para a data base 31/12/2020, não foi acompanhado por auditoria, não sendo
possível a aplicação de procedimentos alternativos de validação do saldo. d) O ativo biológico

da investida Passaúra & Fernandes Agronegócios S/A, totaliza saldo de R$ 8.034 mil e sobre
o mesmo não foram aplicados os procedimentos de atualização previstos no CPC nº. 29. Não
foi possível a mensuração do efeito da atualização em 2020. A auditoria foi conduzida de
acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do
Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis". Somos independentes em relação à
Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião com ressalva. Outras Informações que Acompanham as Demonstrações
Contábeis e o Relatório do Auditor A Administração da Empresa é responsável por essas e
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
Demonstrações Contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a Auditoria das
Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as Demonstrações
Contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da
Governança pelas Demonstrações Contábeis A administração da ML PARTICIPAÇÕES S/
A, é  responsável pela elaboração das Demonstrações Contábeis e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
Demonstrações Contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações
Contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das Demonstrações Contábeis. Responsabilidades do Auditor
pela Auditoria das Demonstrações Contábeis Nossos  objetivos são obter segurança
razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir Relatório de Auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada, de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais
de Auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações
Contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as Normas Brasileiras e
Internacionais de Auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas Demonstrações Contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;  Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa;  Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela Administração;  Concluímos sobre a adequação do
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso Relatório de Auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações
Contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais
se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Curitiba (PR), 29 de
Março de 2021.  PSW BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - CRC-PR nº.
5.196/O-2. CVM nº. 9458.  EDER ALEXANDRE SOUZA - CRC-PR-056.265/O-7.

 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

2020 2019
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Resultado Antes do IRPJ e CSLL  4 .0 86  1 .3 58
Ajustes para Conciliar o Lucro às Disponibilidades:
 Depreciação e Amortização  1 2  1 0
 Resultado da Avaliação de Investimentos  (4 .2 01 )  (1 .5 43 )
Resultado Ajustado  (103)  (175)
 IRPJ e CSLL Devidos  (5)  ( 1)
Variações nos Ativos e Passivos

 Adiantamento para Acionista  (3 25 )  -
 Fornecedores a Pagar  1  (10 )
 Obrigações Fiscais  5  -
 Adiantamento de Clientes  2 6  -
Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais  (401)  (186)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
 Imobilizado  (29 )  ( 5)
 Dividendos Recebidos  2 .0 15  2 .0 69
Disponibilidades Geradas nas Atividades de Investimentos  1.986  2.064
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Dividendos P agos  (1 .3 06 )  (2 .0 87 )
Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos  (1.306)  (2.087)
Disponibilidades Totais Líquidas das Atividades  279  (209)
Demonstração da Variação nas Disponibilidades
 Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período  2 0  2 29
 Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período  2 99  2 0
Aumento / Redução nas Disponibilidades  279  (209)

 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em Milhares de Reais)

 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

1.  INFORMAÇÕE S GERAIS - A Sociedade tem por objetivo a participação no
capital de outras Sociedades como acionistas ou quotistas, gestão e administração
da prop rieda de imobil iária , aluguel , co mpra e ve nda d e imó veis  próp rios .  2.
RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS - As principais políticas
co ntábe is ap lic ada s na pre pa raç ão de sta s D em ons tra çõ es Con tá bei s e st ão
definidas abaixo: a) Base de Preparação- As Demonstrações Contábeis, para o
exerc ício find o em 31 d e dezembro de 2020, foram el aboradas e apresen tadas
de  ac ordo com  a  Le i n º.  6.404 /7 6, e s ua s a lte ra çõe s, be m c omo  a s p rát ic as
co ntá beis  ad ota das  no  Bra sil . b) Classificação de Itens Circulantes e N ão
Circulantes - No Balanço Patrimonial, direitos e obrigações vincendas ou com
expectativa de realização até o término do exercício seguinte, são classificados
como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização
após o término do exercício seguinte, são classificados como itens não circulantes.
c)Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e Equivalentes de Caixa incluem o caixa,
depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até noventa
dias da data da aplicação, ou considerados de liquidez imediata, ou conversíveis
em um mon tante conhe cido d e caix a, e q ue es tão su jeitos  a um  insig nifica nte
ri sco  d e m uda nç a d e v alor,  os  qu ai s s ão re gis tra dos  p elo s v alore s d e cus to
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem
o seu valor  de mercado ou de re alização. d) Investimentos - Os Inves timentos
em  c ont rol ad as est ão  av al iad os pe lo métod o d e e qu iva lê nci a p at rim onial  e
in vest imen tos  em imóv eis , co nforme divu lga dos na n ota  exp lica tiv a nº. "4 ".
e)Imobilizado - O Imobilizado é  mensurado pelo seu custo his tórico, menos a
depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis
à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento
re la cio nad os  co m a  a qui si ção  de  a tiv os qu ali fic ad ore s qua ndo  a pli cáv ei s,
conforme divulgados na nota explicativa nº. "5". f) Demais Ativos e Passivos - Os
Demais Ativos e Passivos circulantes são demonstrados aos valores conhecidos
ou calculáveis, quando aplicável em data "pro-rata die". g) Apuração do Resultado
e Reconhecimento da Receita - O resultado é apurado pelo regime de competência.
Os r endimentos e en cargos incidentes sobre os Ativos e P assivos  Circula ntes
estão reconhecidos no resultado. 3. PARTES RELACIONADAS - No curso habitual
da s a ti vid ade s e e m c on diç ões  d e m erc ad o s ão ma ntidos  p ela  So ci eda de
operações com partes relacionadas, tai s como contas a receber de negociações
comerciais e contratos de mútuo entre as partes. O demonstrativo abaixo apresenta
discriminado por modalidade, tais operações com estas partes relacionadas.  Os
saldos estão assim compostos:

2020 2019
AT IV O
N ÃO  C IR CU LA NT E
D i v i d e n d o s  a  R e c e b e r  4 . 3 4 9  2 . 3 7 2
T o t a l  d o  A t i v o  N ã o  C i r c u l a n t e  4 .3 4 9  2 .3 7 2
PASSIVO
CIRCULANTE
Dividendos a Pagar  3.754  1.434
Total  do Passivo Circulante  3.754  1.434
Valores Líquidos entre Ativos e Passivos  5 95  9 38

4. INVESTIMENTOS Os investimentos estão assim compostos:
Composição 2020 2019
Investimentos em Imóveis  8.522  -
Investimentos em Participação Societária  15.610  15.845
Total  24.132  15.845
Os investimentos influentes e relevantes, avaliados pelo método de equivalência patrimonial,
estão assim demonstrados:
Investimento - Passaúra Participações S/A 2020 2019
Núme ro de Ações de Cap ital 3 0 .0 6 0 3 0 .0 6 0
Va lo r d o Pat rimôn io  Líqu ido  A jus ta do 8 2 .1 6 0 8 3 .3 9 7
Informações Sobre o Investimento
Percentual de Participação 19% 19%
Nú mer o de Açõ es  Po ssu íd as 5 . 7 1 1 5 . 7 1 1
Valores Contábeis do Investimento
Sa ld o n o Iní cio do Ex erc íc io  1 5.8 4 5  1 5.7 6 8
Resultado de Equiva lência Patrimonial  4 .2 0 0  1 .5 4 3
Ajuste de Avaliação Patrimonial  ( 44 5 )  -
D iv ide nd o s P ro po s to s  ( 3 .9 9 0 )  ( 1 .4 6 6 )
Saldo no Final do Exercício  15.610  15.845
A investida Passaúra Participações S/A, CNPJ nº. 11.143.952/0001- 80, possui os
seguintes investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial:

5. IMOBILIZADO A composição dos saldos está assim demonstrada:
2020 2019

(%) Taxa Custo Depreciação Valor Valor
Imobilizado Depreciação Aquisição Acumulada Residual Residual
Máquinas e Equipamentos 10%  18  (18)  -  -
Móveis e Utensílios 10%  85  (78)  7  14
Veículos 20%  47  (15)  32  6
Terrenos Rurais 635  -  635  635
Equipamentos Agrícolas 10%  -  -  -  2

785  ( 11 1 )  6 7 4  6 5 7

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO -   a)Capital Social O Capital Social totalmente subscrito
e integralizado é de R$ 17.776 (Dezessete milhões e setecentos e setenta e seis mil
reais), representado por 17.776 (dezessete milhões e setecentos e setenta e seis mil)
ações  ordinár ias nominativas,  com valor nomin al de R$  1,00 (U m real) cada,
pertencentes inteiramente a acionistas domiciliados no país. b)Reservas Lucros à
Disposição dos Acionistas.  Correspondem aos saldos dos lucros obtidos em cada
ex erc ício d edu zid os os div ide ndo s propo sto s, est and o o  re fer ido  sa ldo  à
disposição dos acionistas ou da Assembleia para deliberações e destinações. Reserva
Legal A Reserva Legal é calculada na base de 5% do Lucro Líquido do Exercício,
antes de qualquer destinação e não excederá a 20% do Capital Social, nos termos
da Lei nº. 6.404/76. c)A justes de Avaliação Patrimonial em C ontrolada Os
Ajus tes de A valiação  Patrimo nial em Controla da estão  sendo r ealizado s em
contr apartida  da conta de Luc ros ou P rejuízos  Acumula dos, na proporçã o da
depreciação dos bens avaliados nas controladas.Curitiba (PR), 31 de dezembro de 2020.
                          MANOEL SEBASTIÃO PASSAÚRA - Diretor Presidente

LEONILDA VIEIRA PASSAÚRA - Diretora sem Designação Especial
   CRISTIANE VERNIZE

     Contadora - CRC/PR 046.136/O-6

2020 2019
ALUGUEL DE IMÓVEIS  58  -
DEDUÇÕES DA RECEITA  (2)  -
CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS  -  -
(DESPESAS) E RECEITAS OPERACIONAIS
   De sp esa s G er ais  e Ad min ist ra tiv as  ( 1 3 3 )  ( 1 4 9 )
   D es pe sa s Tr ib utár ia s  ( 3 7 )  ( 4 0 )
   Re su lt ad o de  A va li aç ão  d e In ve st im en to s  4 . 2 0 1  1 . 5 4 3
   Re s ul ta d o Fin an ce i ro  L íqu id o  ( 1 )  4

 4.030  1.358
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL  4.086  1.358
(- ) IR PJ e CS LL   ( 5 )  ( 1 )
 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  4.081  1.357

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS  DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Edital de Citação Processo nº 1020229-23.2021.8.26.0100 - Prazo de 30 dias -. A Dra. CLAUDIA CAPUTO
BEVILACQUA VIEIRA, Juíza de Direito da 11ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital/
SP. FAZ saber a eventuais terceiros e interessados, que foi proposta uma ação de outros procedimentos de
Jurisdição Voluntaria por parte de JESSE HAROLDO DE NIGRO CORPA e KATIE KIYOMI TAKASHIMA
CORPA, alegando em síntese, tratar-se de ação para alteração de regime de bens no casamento. As partes
são casadas desde 10/06/2005 sob regime da comunhão parcial de bens. Alegando que pretendem de livre
e espontânea vontade alterar o regime do casamento de Comunhão Parcial de Bens para Separação
Total de Bens. Foi deferida a Citação por Edital, para a publicidade do presente. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20
de Abril de 2021. CLAUDIA CAPUTO BEVILACQUA VIEIRA - Juíza de Direito
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0021807-72.2020.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior,
Juiz de Direito da 43ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a X6 Industria e
Comércio de Confecções Ltda EPP CNPJ: 11.599.316/0001-68 (na pessoa de seu representante legal), que
Colégio Santa Teresa Ltda EPP CNPJ: 09.483.594/0001-03 ajuizou Ação Monitória, sendo julgada procedente
e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 28.037,30 (Abril/2020), ora em fase de Cumprimento de
Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser
acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão
penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer 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 18 de janeiro de 2021. 03 e 04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026714-95.2019.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO
MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KARINA MARIA DE LIMA, Brasileira,
RG 60875865-6, CPF 084.503.804-48, com endereço à Rua Floriano Peixoto, 288, Centro, CEP 56250-000,
Trindade - PE, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de S.i. Educação
Moderna Ltda Me, alegando em síntese: objetivando o recebimento de R$ 10.699,40 (Novembro/2019), referente
ao inadimplemento de 02 contratos de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes em 28 de
fevereiro de 2018. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021. 03 e 04/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004503-91.2020.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ ROBERTO ARTACHO
ALTENFELDER SILVA, Brasileiro, Separado judicialmente, Empresário, RG 17.907.650-4, CPF 114.862.578-
01, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Ensino Colégio Amorim
Ltda. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 8.998,45, devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021. 03 e 04/05

7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1019656-25.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
ALEXANDRE FERREIRA MARÇAL, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG
nº 24.256.202-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 259.912.558-81, que lhe foi proposta uma AÇÃO DE
COBRANÇA, por parte de JOSUÉ CABRAL DO AMARAL, objetivando seja a mesma julgada procedente,
condenando o Réu ao pagamento das parcelas referentes ao empréstimo a ele concedido, observando nas
prestações vencidas os juros, multa e correç&ot ilde;es estabelecidos em contrato; bem como ao pagamento
das custas processuais e verbas sucumbenciais. Estando o Réu em lugar ignorado, expediuse o edital de
citação para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, conteste a ação sob pena de presumiremse verdadeiros
os fatos articulados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J - 03 e 04/05

VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em 
AGE realizada no dia 14/05/21, em 1ª convocação às 11h e em 2ª às 11h30, na sede social da 
Companhia, na R. Joaquim Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) renúncia do Sr. Andrés Gutierrez Fernandez do cargo de membro do 
Conselho de Administração; (ii) eleição do Sr. Alejandro Manuel Sanchez Zenteno como membro 
do Conselho de Administração; e (iii) outros assuntos de interesse dos acionistas presentes e 
da Companhia. SP, 29/04/21. Alberto Alfredo Arellano García - Conselho de Administração. 
A Administração da Vigor Alimentos S.A.                                                              (01, 04 e 05/05/21)

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 102354128009-5

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso de
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL: AVENIDA
RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, Nº 1652 (ATUAL Nº 1.720 NÃO OFICIAL),
APARTAMENT O Nº 14, TIPO B, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO SAFIRA,
BLOCO 14 DO CONDOMÍNIO ESPECIAL “PROJETO BANDEIRANTE”, 31º
SUBDISTRITO-PIRITUBA, SÃO PAULO/SP.

Primeiro público leilão foi realizado em 10/03/2020
Segundo público leilão: 31/05/2021 a partir das 10:00 as 10:15 horas

Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 – RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Mutuário(s):
ANT ONIO EDUARDO SAMPAIO, BRASILEIRO, CASADO, PROFESSOR, RG.
7.649.601-SP, CPF: 010.343.118-75.

Informações nos telefones 11-97334-6595 e 11-2791-2274. ENDEREÇO DO LEILOEIRO:
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail:
fabianasilva@afdsp.com.br .

São Paulo, 30 de Abril de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
SED: 611

30/04, 01/05 e 04/05/2021
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006256-21.2021.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Est ado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)Patrícia Gomes dos Santos Silva
165.876.098-05 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por MOSTEIRO
SÃO GERALDO DE SÃO PAULO, CNPJ 61.697.678/0001-60. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 74.812,72 (referente a fevereiro/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Antes de
esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud, Renajud,
etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2021. 03 e 04/05

Companhia Müller de Bebidas 
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

(i) -
 (ii) 
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PIMENTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/11/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE MANOEL FRANCISCO MACHADO PIMENTA E DE LUZIA BORGES DE OLIVEIRA PIMENTA.
WANDA MISHEL MARIN CASTILLO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE,
NASCIDA EM BOLÍVIA NO DIA (01/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOSE LUIS MARIN FERNANDEZ E DE LIZ KARINA CASTILLO ESPINDOLA.

FLÁVIO HENRIQUE MORAIS ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE
INFRAESTRUTURA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE FLÁVIO CESAR ALVES E DE EUFLAUZINA MARIA MORAIS ALVES.
ISABELA ALMEIDA MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDIMENTO AO CLIENTE,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE WILSON ROBERTO MARQUES E DE JACINTA ALMEIDA MARQUES.

LEONARDO HENRIQUE VIEIRA LEANDRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/04/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE RUBENS LEANDRO E DE SILVIA VIEIRA LEANDRO. BEATRIZ
SPOSITO AZEVEDO DOMINGOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/02/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ALEXANDRE JOSE DOMINGOS E DE CINTIA SPOSITO AZEVEDO.

JULIO LERIANO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR AMBULANTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/01/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE FRANCISCO LERIANO DE SOUZA E DE MARIA LETICIA DE SOUZA. ELIANA DA SILVA
CRUZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BOLEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO NO DIA (21/
04/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VICENTE SANTOS DA CRUZ
E DE RUTH DA SILVA CRUZ.

MANOEL ALVES BATISTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
MONTES CLAROS, MG NO DIA (21/07/1958), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ROZENDO BATISTA E DE MARIA ALVES DOS SANTOS. MARIA DA GLÓRIA SANTANA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM BERIZAL, MG NO DIA (13/07/
1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CORINO SANTANA E DE MARIA
DE LOURDES PEREIRA.

ANDRE DUARTE PINTO MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ANTONIO DE PADUA PINTO MOREIRA NETO E DE ADRIANA DUARTE TEIXEIRA  PINTO
MOREIRA. JULIANA CARVALHO SILVA DE SÁ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA,
NASCIDA EM VITÓRIA, ES NO DIA (13/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ANTONIO SALLES DE SÁ E DE MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SILVA DE SÁ.

FREDERICO JOSÉ PIOVESAN ROSENSTOCK,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO
ADMINISTRADOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/11/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE FERRY EUGEN DE FARIA PACHECO RONSENSTOCK E DE MARIA
CRISTINA PIOVESAN ROSENSTOCK. MARIANA BARBOSA DA SILVA GONÇALVES, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/05/1985),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ ALBERTO GONÇALVES E DE
JOSEFA BARBOSA DA SILVA.

LEANDRO MIRANDA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE
TREINAMENTO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/07/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTÔNIO CRISPIM SANTOS E DE VERA LÚCIA MIRANDA SANTOS.
LUCAS RODRIGUES FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EVERILDO FERREIRA DA SILVA E DE MARIA ELENICE RODRIGUES
DA SILVA.

IGOR GABRIEL DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE LAERCIO GABRIEL DA SILVA E DE RITA SILVANA DA SILVA. GABRIELA CORTINOVE, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/09/1986),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DIRÇO JOSÉ CORTINOVE E DE ANTONIA
DE FÁTIMA FRANÇA CORTINOVE.

THIAGO ROQUE COUTINHO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE DP,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/08/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CLAUDIO COUTINHO DA SILVA E DE DILZA MARIA ROQUE COUTINHO. FERNANDA
LUIZA DA  SILVA NASCIMENT O, ESTADO CIVIL SOL TEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO APARECIDO NASCIMENTO E DE MARIA DA CONSOLAÇÃO DA
SILVA.

ABDUL KAREIM ISA EL ASSAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DIRET OR COMERCIAL,
NASCIDO EM CURITIBA, PR NO DIA (07/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ISA ALI EL ASSAL E DE CHARIF ESMAEL ESMAIL EL ASSAL. LAURA VICTORIA VELEZ
GIRALDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE INVESTIMENTOS, NASCIDA EM
COLOMBIA NO DIA (23/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS
EDUARDO VELEZ FRANCO E DE FLOR ELBA GIRALDO MEJIA.

WANDERSON CRIZOSTOMO HILARIO GOMES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (11/11/1998), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE DEVANI APARECIDO DA SILVA E DE SIMONE GOMES
DA SILVA. AULEGRAH EDUARDA DA SILVA FREITAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/01/2003), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE RICARDO RODRIGUES DE FREITAS E DE MARIA MARTA DA SILVA FREITAS.

JOSÉ FABIO DA SILVA BARROS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE ESCRITORIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/12/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARIA DO CARMO DA SILVA BARROS. ANA PAULA MARIA DE JESUS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/06/1989), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JARDIVINA MARIA DE JESUS.

JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO POLICIAL MILITAR, NASCIDO
EM LINS, SP NO DIA (05/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ
JESUS DE OLIVEIRA E DE SUELI DE FÁTIMA VIANA. FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/02/1995),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ FERNANDO ALVES E DE PATRICIA
DE OLIVEIRA.

FERNANDO FELIX DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO SERRALHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/01/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
IVALDO FELIX DA SILVA E DE ARACI FELIX DA SILVA. ILZA GAMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM QUEIMADAS, BA NO DIA (19/05/1958), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GENESIO GAMA E DE DJANIRA FERREIRA DE GAMA.

ERIKSON BERNARDO DE CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AÇOUGUEIRO,
NASCIDO EM ITAÍBA, PE NO DIA (11/05/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE EDILSON LEÃO DE CARVALHO E DE MACIANA BERNARDO DA SILVA. DANIELY ELIAS
DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM ITAÍBA, PE NO DIA (11/
06/2002), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PANCRACIO ELIAS DOS SANTOS
E DE QUITÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS.

MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFISSIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/07/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ABRAÃO MEDEIROS DE ARAUJO E DE MARIA DA GUIA DE ARAUJO.
BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/01/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
WALDIR PEREIRA DOS SANTOS E DE ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS.

PAULO CEZAR FERREIRA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO EM
AFERIÇÃO, NASCIDO EM POTIRAGUÁ, BA NO DIA (24/03/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VIRGILIO ALVES DE SOUZA E DE EDELZUITA DE JESUS FERREIRA.
MARIA DO ROSÁRIO SANTOS PORTELA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA,
NASCIDA EM CANAVIEIRAS, BA NO DIA (08/10/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MAURICIO PORTELA NASCIMENT O E DE CRISPINIANA ALVES DOS SANTOS.

MARIO YOHALMO ROBLES CRUZ, TAMBÉM CONHECIDO POR MARIO YOHALMO ROBLES, ESTADO
CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MARKETING, NASCIDO EM EL SALVADOR NO DIA (15/06/1987),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIO ALBINO ROBLES E DE ALBA
MARINA CRUZ. CAROLINA TUNES DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDSON FELICIANO DOS SANTOS E DE JUÇARA MARTINS TUNES DOS
SANTOS.

THIAGO OLIVEIRA BATISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE INOVAÇÃO
DIGITAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/03/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SERGIO CAMORCIO BATISTA E DE TANIA ANDRADE DE OLIVEIRA. THALITA
TREVELATO VILLANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESPECIALISTA DE COMUNICAÇÃO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE LUIS CAETANO VILLANI E DE GISELE APARECIDA TREVELATO VILLANI.

HUGO LEONARDO VOLPATO DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO POLICIAL
MILITAR, NASCIDO EM CIANORTE, PR NO DIA (26/01/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE NILTON SANTOS DE ALMEIDA E DE LUCELIA VOLPADO DE ALMEIDA. ANA
PAULA VICENTE SCHMIDT, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE SUPORTE,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE EDUARDO TADEI SCHMIDT E DE CLAUDIA MARIA VICENTE SCHMIDT.



Produção de vacinas da Fiocruz
deverá beneficiar outros países

PÁGINA 10 Nacional
Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 4  DE MAIO DE 2021

Lembre sempre de lavar as mãos

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) trabalha para que sua
produção de vacinas contra co-
vid-19 possa atender futuramen-
te a demanda de outros países,
além do Brasil. A instituição ci-
entífica vinculada ao Ministério
da Saúde é responsável pela fa-
bricação da Covishield, um dos
imunizantes que já estão sendo
aplicados em massa na popula-
ção brasileira, seguindo os cri-
térios do Programa Nacional de
Imunização (PNI). Pesquisas
que já estão em andamento po-
dem levar ao desenvolvimento
de outras quatro vacinas.

“Além de atender o nosso
país, teremos certamente a ca-
pacidade para apoiar o esforço
global com relação à proteção de
todos frente à pandemia. Este
deve ser um objetivo a ser per-
seguido naturalmente após aten-
der as necessidades do nosso
país”, disse  na segunda-feira (3)
a presidente da Fiocruz, Nísia
Trindade Lima, durante a abertu-
ra do 5º Simpósio Internacional
de Imunobiológicos. Organiza-
do pela instituição, o evento ter-
mina na quarta-feira (5) em uma
edição totalmente virtual.

A representante da Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde

(Opas) e da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) no Brasil,
Socorro Gross, também partici-
pou da mesa de abertura e reite-
rou a importância de um olhar
global. “A união entre os países,
a cooperação técnica, o trabalho
em parceria não é apenas a coi-
sa certa a se fazer. É a coisa mais
inteligente a se fazer, porque o
vírus não se importa com fron-
teiras, barreiras geográficas,
crenças ou ideologias políticas.
Enquanto todas as pessoas não
estiverem seguras, nossos países
não estarão seguros”.

Nísia celebrou ainda a apro-
vação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
para que a Fiocruz produza o In-
grediente Farmacêutico Ativo
(IFA) da Covishield. Trata-se de
um insumo fundamental na for-
mulação da vacina porque traz a
informação que faz com que o
organismo comece a preparar
suas defesas contra o vírus inva-
sor. O aval para sua produção foi
concedido na última sexta-feira
(30). “Nos permitirá nacionali-
zar a vacina. Não é um fato qual-
quer”, disse a presidente da ins-
tituição.

A Covishield foi desenvolvi-
da através de uma parceria entre

a Universidade de Oxford e a far-
macêutica inglesa Astrazeneca.
Elas firmaram com a Fiocruz, no
ano passado, um acordo para
transferência de tecnologia. O
imunizante está sendo usado no
país desde janeiro, embora os
primeiros lotes tenham sido im-
portados da Índia.

A fabricação em larga escala
no Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos da Fiocruz
(Bio-Manguinhos) teve início
em março. O IFA, no entanto,
ainda precisa ser exportado. De
acordo com o diretor de Bio-
Manguinhos, Mauricio Zuma,
até o fim de abril foram entre-
gues 26,5 milhões de doses ao
PNI para distribuição aos esta-
dos e municípios. “Esta semana
devemos chegar a marca de 30
milhões”, afirmou.

Tão logo o IFA passe a ser
produzido pela instituição, a
Covishield estará 100% nacio-
nalizada. A produção do insumo
ocorrerá em uma nova planta in-
dustrial. Ao longo da última se-
mana, a Anvisa vistoriou.

Outras vacinas
Testes pré-clínicos estão

sendo realizados pela Fiocruz
para o desenvolvimento de qua-

tro imunizantes nacionais. “São
projetos em andamento com ou
sem parcerias externas. São duas
vacinas sintéticas, uma em subu-
nidade e outra em tecnologia de
RNA. Essa última está em vias
de começar o estudo clínico”,
destacou Zuma.

O diretor de Bio-Mangui-
nhos afirmou ainda que a cons-
trução do Complexo Industri-
al de Biotecnologia em Saú-
de (CIBS), cujo edital de fi-
nanciamento e construção
foi publicado em fevereiro,
ampliará significativamente
a capacidade de produção de
Bio-Manguinhos. O empre-
endimento que ficará locali-
zado em Santa Cruz, na zona
oeste do Rio de Janeiro, deverá
iniciar sua operação comercial
em 2025.

“Será o maior centro de pro-
dução de produtos biológicos da
América Latina e que está sen-
do concebido a partir de avança-
das tecnologias. A nova planta
permitirá ao país aumentar o for-
necimento de vacinas e biofár-
macos de alta qualidade para o
Sistema Único de Saúde e terá
capacidade de suprir também
necessidades de outro países”.
(Agencia Brasil)

Em crianças, covid-19 pode apresentar
sintomas diferentes, diz USP

Pesquisadores da Faculdade
de Medicina da Universidade de
São Paulo (FM-USP) e do Insti-
tuto Adolfo Lutz constataram
que crianças e adolescentes in-
fectadas com covid-19 podem
apresentar sintomas clínicos di-
ferentes dos tradicionais, ou
seja, distintos dos sintomas ha-
bitualmente causados pela doen-
ça respiratória aguda, como fe-
bre, tosse e desconforto respi-
ratório, causadas por lesões se-
veras causadas pelo SARS-CoV-
2 nos alvéolos pulmonares.

Segundo a pesquisa, crianças
saudáveis, infectadas pela covid-
19, podem apresentar lesões in-
flamatórias extrapulmonares,
como miocardite no coração e
colite – inflamação do cólon in-
testinal. A forma atípica de co-
vid-19 é chamada Síndrome In-
flamatória Multissistêmica Pe-

diátrica (SIM-P).
Os resultados do estudo,

apoiado pela Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp), foram publica-
dos em artigo na revista ECli-
nicalMedicine, do grupo Lan-
cet. Os pesquisadores realiza-
ram a autópsia de cinco crian-
ças que faleceram em decor-
rência da covid-19 em São Pau-
lo, sendo um menino e quatro
meninas, com idade entre 7
meses e 15 anos.

“É importante que os pedia-
tras atentem para essas possíveis
manifestações clínicas diferen-
tes de covid-19 em crianças e
adolescentes para que a infec-
ção seja diagnosticada e a SIM-
P tratada mais rapidamente”,
disse à Agência Fapesp, a pes-
quisadora Marisa Dolhnikoff,
professora da FM-USP e coor-

denadora do projeto.

A pesquisa
De acordo com a Agência

Fapesp, os pesquisadores reali-
zaram a autópsia das cinco crian-
ças que faleceram em decorrência
da covid-19: duas crianças tinham
doenças graves antes da infecção
pelo SARS-CoV-2 – uma tinha cân-
cer e outra uma síndrome genética
congênita – e as outras três eram
saudáveis e desenvolveram a SIM-
P. Uma delas apresentou inflama-
ção cardíaca (miocardite), outra
inflamação intestinal (colite) e
a terceira encefalopatia aguda,
que desencadeou convulsões.

Segundo a pesquisa, a SIM-
P nas crianças pode ocorrer al-
guns dias ou semanas após a in-
fecção pelo SARS-CoV-2 e, até
agora, pensava-se que essa rea-
ção inflamatória exagerada

acontecia independentemente
de o vírus ainda estar presente
no organismo, como resultado
de uma reação imune.

As constatações feitas por
meio do estudo, no entanto, tra-
zem evidências de que as mani-
festações da SIM-P são desen-
cadeadas também pela ação di-
reta do novo coronavírus nas
células dos órgãos infectados.

“Não estamos dizendo que o
que está descrito até agora so-
bre a síndrome inflamatória mul-
tissistêmica pediátrica está er-
rado, mas acrescentamos a cons-
tatação de que a própria lesão
causada nos tecidos pelo vírus
está relacionada e, muito prova-
velmente, é um componente im-
portante para a indução dessa
resposta inflamatória exagerada
em crianças”, ressalta Dolhniko-
ff. (Agencia Brasil)

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) lançou três pesqui-
sas para melhorar o acesso dos
cidadãos aos sites da Justiça
Eleitoral. Segundo o tribunal,
o levantamento vai ajudar a
colher sugestões de eleitores,
servidores, advogados e jorna-
listas para aprimorar a navega-
ção nas páginas dos 27 tribu-
nais regionais eleitorais e do

TSE lança pesquisas
para aprimorar sites
da Justiça Eleitoral

próprio TSE.
Quem tiver interesse pode

acessar o site do TSE e preen-
cher os formulários eletrôni-
cos sobre publicações de con-
teúdo, acessibilidade para pes-
soas com deficiência e diver-
sos aspectos.

As pesquisas estão dispo-
níveis no site do TSE até 12 de
maio. (Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ricardo
Lewandowski decidiu  na segun-
da-feira (3) suspender a decisão
do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJ-RJ) que manteve o
decreto estadual incluindo pro-
fissionais das forças de seguran-
ça e da educação no grupo prio-
ritário para vacinação contra a
covid-19. Com a decisão, deve-
rá ser seguida a ordem de vaci-
nação estabelecida pelo Minis-
tério da Saúde.

Lewandowski atendeu ao pe-
dido de liminar feito pela De-
fensoria Pública do  Rio, que ale-
gou que o decreto não teve mo-
tivações técnicas para antecipar
em sete posições a vacinação
das categorias em relação ao pla-
no de imunização.

Na decisão, o ministro enten-
deu que as autoridades locais só
podem fazer alterações no plano
de vacinação se estiverem ampa-
radas em critérios técnicos.

“As autoridades governa-
mentais, acaso decidam promo-
ver adequações do plano às suas
realidades locais, além da neces-
sária publicidade das suas deci-

Lewandowski
suspende antecipação
de vacina de policiais

e professores
sões, precisarão, na motivação
do ato, explicitar quantitativa-
mente e qualitativamente as pes-
soas que serão preteridas, esti-
mando o prazo em que serão,
afinal, imunizadas”, disse.

O ministro do STF também
alertou que os gestores podem
ser responsabilizados no caso de
falta da segunda dose da vacina
em função de mudanças feitas
no calendário de vacinação.

“Isso sem prejuízo do escru-
puloso respeito ao prazo estabe-
lecido pelos fabricantes das va-
cinas - e aprovado pela Anvisa -
para a aplicação da segunda dose
do imunizante naquelas pessoas
que já receberam a primeira, sob
pena de frustrar-se a legítima
confiança daqueles que aguar-
dam a complementação da imu-
nização, em sua maioria idosos
e portadores de comorbidades,
como também de ficar caracte-
rizada, em tese, a improbidade
administrativa dos gestores da
saúde pública local, caso sejam
desperdiçados os recursos ma-
teriais e humanos já investidos
na campanha de vacinação inici-
al”, afirmou. (Agencia Brasil)

A secretária de Relações In-
ternacionais da prefeitura de São
Paulo, Marta Suplicy, manteve
contato com representantes do
consulado cubano e iniciou con-
versas sobre uma possível aqui-
sição de vacinas que estão sen-
do desenvolvidas em Cuba. Se-
gundo o município, o objetivo é
tomar conhecimento sobre as
vacinas.

“A SMS, Secretaria Munici-
pal da Saúde reforça que o im-
portante, no momento, é ‘abrir
o leque’ de conversações com os
laboratórios para que a pasta es-
teja pronta para fazer as compras
no momento que for possível
adquirir as vacinas, com recur-
sos já separados por parte da ad-
ministração municipal”, divul-
gou a prefeitura em nota.

A prefeitura informa que, por
meio da Secretaria da Saúde,
mantém conversas com labora-
tórios e com alguns deles ma-
nifestou intenção de compra
de vacinas, como nos casos da
Janssen, da Pfizer e da Astra-
Zeneca, que já vêm sendo usa-
das no Programa Nacional de
Imunizações (PNI).

A secretaria diz que está cui-
dando da documentação neces-
sária para que, na hora que for
possível fazer a aquisição das
vacinas, todo o processo esteja
adiantado. Segundo o município,
os contatos com os laboratóri-
os ocorreram após autorização
da Câmara dos Deputados, do
Senado e do prefeito Bruno Co-

Prefeitura de São
Paulo inicia contato

para compra de
vacinas de Cuba

vas.
O encarregado de Negócios

da República de Cuba no Brasil,
embaixador Rolando Gómez
González, confirmou o contato
da prefeitura paulistana. “A pre-
feitura de São Paulo demonstrou
interesse em explorar a possibi-
lidade de adquirir vacinas cuba-
nas para enfrentar a pandemia de
coronavírus. Nós passamos to-
das as coordenadas das insti-
tuições cubanas – Instituto
Finlay e Centro de Engenha-
ria Genética e Biotecnologia
de Cuba – para que estabele-
cessem um contato de manei-
ra direta”, disse.

O diplomata ressaltou que
este foi um contato inicial, já
que as vacinas ainda não estão
aprovadas pelo órgão de regu-
lação cubano. Rolando Gómez
González disse que os testes
com duas vacinas estão bem
avançados no país e estão já na
Fase 3 e lembrou que atualmen-
te é grande a demanda por vaci-
nas contra a covid-19.

Uma vez aprovadas as vaci-
nas cubanas, será possível dar
alguns passos concretos para a
compra delas, acrescentou o di-
plomata. “Isso passa pela auto-
rização da Anvisa, Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária,
para que sejam utilizadas, distri-
buídas ou produzidas aqui no
Brasil. Ou seja, neste momento
é um projeto, uma intenção, uma
fase muito inicial ainda”, afir-
mou. (Agencia Brasil)

Sobrecarga na rede elétrica causa
mais de 50% dos incêndios domésticos

Mais de 50% dos incêndios
ocorridos em casas ou aparta-
mentos, no ano passado, resul-
taram de sobrecarga no sistema
elétrico. Segundo a Associação
Brasileira de Conscientização
dos Perigos da Eletricidade
(Abracopel), em 2020, fo-
ram registrados no país 583
incêndios por sobrecarga,
com 26 mortes. Desse total,
309 incêndios ocorreram em
casas e apartamentos, resultan-
do em 23 mortes.

O diretor executivo da Abra-
copel, Edson Martinho, disse na
segunda-feira (3) à Agência Bra-
sil que uma das ações para redu-
zir o número de incêndios é efe-
tuar uma revisão completa das
instalações elétricas, porque a
maioria dos incêndios é gerada
por sobrecarga e curto-circuito.
“A sobrecarga nada mais é do que
colocar mais carga no circuito,
ou seja, mais equipamentos em
uma tomada do que ela suporta.”

Martinho explicou que, por
uma regra geral, haveria dispo-
sitivos, como disjuntor e fu-
sível, que teriam a função de
controle. “Quando se ultrapas-
sa essa carga, eles desligam.
Mas, por algum motivo, isso
é modificado, e esse disposi-
tivo é alterado, não atua, e co-
meça a aumentar a carga que
resulta em aquecimento dos
fios. E, aquecendo os fios, se
aquece o ambiente e provoca-
se incêndio, dependendo do que
tiver por perto, como cortinas,
que propagam as chamas e cau-
sam incêndios até de grandes
proporções”.

Martinho citou os casos do

Museu Nacional e do Ninho do
Urubu, do Clube do Flamengo,
ambos no Rio de Janeiro.

Falta de atenção
De acordo com Martinho,

normalmente, o curto-circuito
começa com a sobrecarga e é
resultado da perda de isolamen-
to dos fios. Com a temperatura
muito elevada, o incêndio é mui-
to mais rápido.

Ele destacou muitos incên-
dios em casas e apartamentos
ocorrem porque os moradores
saem da residência e costumam
deixar equipamentos ligados,
por falta de atenção ou de cui-
dado. Agora, com a pandemia do
novo coronavírus, as pessoas
estão mais em casa e desligam
os aparelhos se percebem que
estão ligados há muito tempo.

Martinho recomenda, tanto
para residências quanto para
empresas de qualquer porte, a
contratação de um profissional
habilitado e atualizado para fa-
zer uma verificação completa
das instalações elétricas, que
devem estar adequadas às exi-
gências da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas
(ABNT). Tais normas vão de-
finir exatamente os dispositi-
vos necessários para uma pro-
teção adequada. “Esta é a re-
gra principal para uma instala-
ção segura.”

A partir daí, a cada cinco
anos, para residências, e a cada
três anos, para empresas de pe-
queno porte, deve ser feita
uma revisão. “É a manutenção.
E se tem sempre a instalação
adequada.” Para empresas mai-

ores, a revisão deve ser feita
anualmente.

O diretor da Abracopel con-
sidera crítica a situação dos hos-
pitais porque há muitas pesso-
as, o que ocasiona problemas
de locomoção. “Qualquer fa-
lha no contexto, haverá proble-
mas como incêndio. É um lo-
cal crítico.” Ele disse que isso
ocorre também com teatros e
cinemas, cuja verificação tem
de ser anual.

Condomínios
A sobrecarga elétrica é uma

preocupação constante para os
condomínios. Segundo o co-
ordenador síndico da Cipa,
uma das maiores administra-
doras de condomínios do país,
Bruno Gouveia, os condomí-
nios têm que ficar cada vez
mais atentos às exigências de
autorizações e vistorias para
evitar problemas que colo-
quem em risco a vida e o patri-
mônio dos moradores.

Gouveia informou que, até
março, o Corpo de Bombeiros
do Rio registrou mais de mil in-
cêndios em residências em todo
o estado. “O síndico precisa es-
tar atento às normas, que não são
meramente burocráticas. São
exigências que ajudam a minimi-
zar o risco de incêndios em mo-
radias”, ressaltou.

Bruno Gouveia alertou que
os prédios mais antigos preci-
sam de mais atenção ainda por-
que, quando foram construídos,
não havia tantos aparelhos elé-
tricos plugados nas tomadas. “A
quantidade de aparelhos dispo-
níveis atualmente exige uma car-

ga bem maior”, disse ele, lem-
brando que, agora, por causa da
pandemia de covid-19, muita
gente trabalha em casa, o que
implica maior número de apare-
lhos ligados.

Números
Dos 583 incêndios por so-

brecarga havidos no país no ano
passado, 344 foram provocados
por instalações elétricas inter-
nas, com 15 mortes, número que
mostra redução, quando compa-
rado ao de 2019 (363 incêndios
por sobrecarga em instalações
elétricas internas, com 22 mor-
tes). Em seguida, aparecem ven-
tiladores e aparelhos de ar con-
dicionado, com 99 incêndios e
nove óbitos. No ano anterior,
foram 119 incêndios gerados
por ventilador e ar-condiciona-
do, com 27 óbitos.

Por regiões, o Sudeste regis-
trou o maior número de incên-
dios por sobrecarga em 2020:
181, com seis mortes. Em se-
guida, aparecem as regiões Sul,
com 150 sinistros e cinco mor-
tes; e o Nordeste, com 114 in-
cêndios e sete mortes.

Na série histórica que com-
preende o período de 2013 a
2020, o ano com maior número
de incêndios por sobrecarga de
energia foi 2019, com 656 aci-
dentes e 74 mortes. Em segun-
do lugar, ficou 2020, com 583
incêndios, seguido por 2018,
com 537). Em termos de mor-
tes em incêndios por sobrecar-
ga e curto-circuito, entretanto,
o ano passado registrou o tercei-
ro menor número da série: 26.
(Agencia Brasil)


