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Congonhas tem barreira sanitária
para identificar cepa indiana

Prevenção de fraudes no e-commerce
é principal preocupação de empresas
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62,7% dos municípios relatam
aumento de casos de Covid-19

Brasil tem bons indicadores,
mas ainda é foco de
exploração infantil

www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,03
Venda:       5,03

Turismo
Compra:   5,03
Venda:       5,20

Compra:   6,12
Venda:       6,12

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

14º C

Sábado: Dia de
sol com aumento
de nuvens a partir
da tarde. Não cho-
ve.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

27º C

14º C

Domingo: Sol
com algumas nu-
vens. Não chove.

Manhã Tarde Noite

26º C

16º C

Segunda: Sol e
muitas nuvens à
tarde. À noite
ocorrem pancadas
de chuva.
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Brincar, estudar, ter direi-
to à saúde e à dignidade são di-
reitos constitucionais garanti-
dos às crianças brasileiras.
Apesar de fundamentais, esses

direitos esbarram muitas vezes
em condições socioeconômi-
cas que encurtam o trajeto de
amadurecimento natural das
crianças e apressam responsa-

bilidades - o que gera experi-
ências que se refletem em um
futuro incerto e, por muitas
vezes, traumático e limitador.

Página 4

Bolsonaro
defende mais
parcerias do
Brasil com
Eurásia em

evento
O presidente Jair Bolsona-

ro defendeu a ampliação das
parcerias do Brasil com países
da região da Eurásia em parti-
cipação na sexta-feira (4) no
Fórum Econômico Internacio-
nal de São Petesburgo, evento
sediado pelo governo da Rús-
sia para debater as parcerias e
desafios das nações da região.

Bolsonaro destacou a capa-
cidade do setor agrícola brasi-
leiro, afirmou que o país deve
se consolidar nos próximos
anos como o principal produ-
tor de alimentos do mundo e
defendeu que nessa e em ou-
tras áreas seja possível avançar
em parcerias com nações da
região, uma vez que tanto es-
tas quanto o Brasil participam
da mesma cadeia de valor glo-
bal relacionada à agricultura.

“O Brasil deseja expandir
sua cooperação com todos os
países da região da Eurásia, em
particular com a Rússia. Nós
gostaríamos de manter essa re-
ciprocidade dos dois lados e
temos potencial de diversificar
nossa agenda de comércio ex-
terior”, disse, em discurso
transmitido por videoconfe-
rência.  Página 3

Esporte

Final de semana com todas
as categorias em pista no Mo-
tociclismo, inclusive a Mo-
toE, onde corre o brasileiro
Eric Granado e acontece no
circuito da Catalunha, Espa-
nha. As novidades extra-pista
dessa semana foram: o anún-
cio da KTM oficial em reno-
var com Brad Binder até 2024
e também da equipe satélite
Tech3, da mesma fábrica, que
anunciou a contratação de
Remy Gardner como piloto da
equipe para a próxima tempo-
rada, não se sabe ainda quem
cederá o posto para o piloto.
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Circuito da Catalunha vai
receber torcedores neste

final de semana

Zarco foi o mais rápido nos treinos livres
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Campeonato de rental kart de
maior sucesso em 2021, o SM
Kart Competition vai realizar a
sua terceira etapa neste sábado
(5), a partir das 16 horas, com a
sua primeira visita nesta tempo-
rada ao Kartódromo de Interla-
gos, em São Paulo. E logo baten-
do o recorde com mais de 230
polotos inscritos. Atual cam-
peão, Alberto Otazú (Bianchi
Automóveis/Cardoso Funilaria e
Pintura/No Fire Services/IMAB
Metalúrgica/Speed Truck/Rolley
Ball/TS Sports/AVSP/Concept
Kart) quer defender a liderança
na Graduados.    Página 7

SM Kart faz primeira visita do
ano ao Kartódromo de Interlagos

com mais de 230 pilotos
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O Brasil voltou a vencer na
Liga das Nações 2021 e chegou
à quarta vitória na competição
disputada em Rimini, na Itália. Na
sexta-feira, a seleção brasileira
masculina de vôlei derrotou o
Japão por 3 sets a 0, parciais de

Boas expectativas
cercam o Troféu

Brasil Loterias Caixa
de Atletismo

O 40º Troféu Brasil Loteri-
as Caixa de Atletismo, que será
disputado de 10 a 13 de junho,
no Centro Olímpico de Treina-
mento e Pesquisa, na Vila Cle-
mentino, em São Paulo, está cer-
cado de muitas expectativas. Afi-
nal, a principal competição in-

terclubes da América Latina
será uma das últimas oportu-
nidades de os atletas tentarem
os índices exigidos pela World
Athletics para os Jogos Olím-
picos de Tóquio, que tem a ce-
rimônia de abertura marcada
para o dia 23 de julho.  Pág. 7

Brasil derrota Japão e
chega à quarta vitória
na Liga das Nações

Isac ataca observado por Douglas e Cachopa
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25/20, 25/16 e 25/20.
Maior pontuador da parti-

da, com 16 acertos, o oposto
Wallace destacou a paciência
da equipe na vitória, além do
bom desempenho da equipe no
saque. Página 7

No mês de maio, 1.515 ci-
dades no país tiveram aumen-
to no número de casos de
covid-19, na comparação com
abril. O número corresponde a
62,7% das 2.418 prefeituras
ouvidas na 11ª edição da pes-
quisa da Confederação Nacio-
nal dos Municípios (CNM) so-
bre a pandemia. Em 463 muni-

cípios (19,1%) a situação ficou
estável e em 426 (17,6%) as ad-
ministrações municipais aponta-
ram a redução no número de
pessoas infectadas pelo novo
coronavírus. Segundo a equipe
responsável pelo levantamento,
os dados acendem um “sinal
vermelho para uma possível ter-
ceira onda no país”.    Página 3

Doria convida a população
para aplicação da segunda

dose da vacina
O Governador João Doria

convidou a população para que
compareça, neste sábado (5), ao
Dia D para aplicação da segun-
da dose da vacina contra CO-
VID-19. Doria fez o apelo logo
após receber a segunda dose do
imunizante, na sexta-feira (4),
no Centro de Saúde Dr. Victor

Araújo Homem de Mello, zona
oeste da capital. O Dia D será
realizado em parceria com mu-
nicípios e busca sensibilizar as
mais de 403 mil pessoas que re-
ceberam a primeira dose, mas
não completaram o seu esque-
ma vacinal no prazo previsto.

Página 2

Mais de 462 mil contribuintes
não resgataram restituição

do IRPF
Página 4

Vale paralisa trens e
atividades próximas à
barragem em Mariana

A mineradora Vale informou
na sexta-feira (4) ter paralisado
a operação de trens que circulam
em um dos ramais da Estrada de
Ferro Vitória a Minas (EFVM).
A medida foi adotada em atendi-

mento a uma decisão do Minis-
tério do Trabalho e Emprego,
através da Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego de
Minas Gerais (SRTE-MG).

Página 3
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O Governador João Doria
convidou a população para que
compareça, neste sábado (5), ao
Dia D para aplicação da segunda
dose da vacina contra COVID-
19. Doria fez o apelo logo após
receber a segunda dose do imu-
nizante, na sexta-feira (4), no
Centro de Saúde Dr. Victor Ara-
újo Homem de Mello, zona oes-
te da capital. O Dia D será reali-
zado em parceria com municí-
pios e busca sensibilizar as mais
de 403 mil pessoas que recebe-
ram a primeira dose, mas não
completaram o seu esquema va-
cinal no prazo previsto.

 “Muito feliz por estar rece-
bendo hoje a segunda dose da va-
cina do Butantan, a vacina do Bra-
sil, a vacina da vida. Daqui a 14
dias, estarei imunizado, assim
como milhões de brasileiros que
já tomaram a segunda dose da va-
cina. Toda vacina aprovada pela
Anvisa é uma boa vacina. Por fa-
vor, os que podem, se vacinem. É
isto que garante a vida e sua pro-

teção”, destacou Doria.
O Governador João Doria

tomou a primeira dose da vacina
contra a COVID-19 no dia 7 de
maio e retornou na manhã de
sexta-feira, para completar o
esquema vacinal. A expectativa é
de que milhares de pessoas fa-
çam o mesmo amanhã, durante
o Dia D de vacinação. Mais de 5
mil pontos de vacinação estarão
abertos em todo estado para a
aplicação exclusivamente da se-
gunda dose (horários devem ser
consultados junto às prefeitu-
ras). A iniciativa busca imunizar
quem já ultrapassou os prazos de
28 dias para a vacina do Butan-
tan e de 12 semanas para a da
Fiocruz/Astrazeneca.

“É fundamental que as pes-
soas busquem os postos de va-
cinação para tomar a segunda
dose. Esta será uma grande mo-
bilização com todos os municí-
pios para buscar as pessoas que
ultrapassaram o prazo de tomar
a dose dois da vacina. A pessoa

só estará totalmente protegida
após as duas doses dos imuni-
zantes”, afirma a Coordenadora
do Programa Estadual de Imuni-
zação (PEI), Regiane de Paula.

A Secretaria de Estado da
Saúde ainda disponibilizará um
recurso (etapas) para os pro-
fissionais de saúde dos muni-
cípios para que todos possam
abrir suas unidades e ter uma
equipe completa para a vacina-
ção da população. As cidades

que eventualmente não tiverem
segundas doses atrasadas, po-
derão utilizar a data e os recur-
sos para atualizar o sistema
VaciVida e inserir imunizados
que eventualmente ainda não
foram registrados.

Números
Levantamento da Secretaria

de Estado da Saúde de quinta-
feira (3), aponta que 403.323
pessoas que já receberam a pri-
meira dose dos imunizantes es-

Congonhas tem barreira sanitária
para identificar cepa indiana

A barreira sanitária do Aero-
porto de Congonhas identificou
33 pessoas com sintomas de
covid-19 em desembarques no
terminal. O teste de um passa-
geiro deu resultado positivo e
nove aguardam o resultado do
exame de RT-PCR. Segundo a
assessoria de imprensa da pre-
feitura de São Paulo, o caso ain-
da está em investigação genéti-
ca no Instituto Butantã.

Desde 27 de maio, mais de 30
mil pessoas foram abordadas
pela Vigilância Municipal em
ações que visam identificar e ca-
dastrar os casos suspeitos de co-
vid-19 no Aeroporto de Congo-
nhas, nos terminais rodoviários
do Tietê, Barra Funda e Jabaqua-
ra e no terminal de cargas da Vila

Maria. O objetivo é evitar a dis-
seminação da cepa indiana do ví-
rus na cidade de São Paulo. 

As barreiras sanitárias do Ae-
roporto de Congonhas e nos ter-
minais rodoviários e de caras da
capital foram montados pela Se-
cretaria Municipal da Saúde (SMS).

Terminais rodoviários
Desde a última quarta-feira

(2), os passageiros sintomáticos
dos ônibus oriundos do Mara-
nhão e dos municípios de Juiz de
Fora (MG) e Campos de Goyta-
cazes (RJ) estão sendo testados
diariamente no Terminal do Tie-
tê, das 5h30 à meia-noite.

A iniciativa agiliza a realiza-
ção do exame, evita o desloca-
mento dos sintomáticos, e con-
tribui com o isolamento social

o mais breve possível.
Balanço das ações
De acordo com dados da pre-

feitura, desde o início da ação,
nos três terminais rodoviários da
capital, cerca de 9,6 mil pesso-
as foram abordadas, sendo duas
sintomáticas no Tietê.

Nas ações educativas nos ter-
minais Barra Funda e Jabaquara,
foram mais de 1,3 mil pessoas
abordadas. No terminal de Car-
gas da Vila Maria, dos 3 mil ca-
minhoneiros abordados, um es-
tava sintomático.

Todos foram orientados a fi-
car em isolamento social, e o
resultado do exame deve ser li-
berado entre 48 e 72 horas. A
recomendação inicial é fazer o
isolamento em casa até a libera-

ção do resultado do teste.
Para realização dos testes, a

SMS diz que segue as diretrizes
do Ministério da Saúde, e ape-
nas passageiros que apresentam
sintomas fazem os exames.

Para viajantes que não te-
nham condições financeiras, es-
tão reservados 60 quartos de
hotel, custeados pela prefeitura,
para que o isolamento seja feito
de maneira adequada.

Caso seja identificado algum
caso com a variante indiana da
covid-19, a pessoa será encami-
nhada para o Hospital Geral
Guaianazes para o tratamento. A
unidade, que pertence ao estado,
conta com 20 leitos de enferma-
ria e 10 de unidade de terapia
intensiva (UTI). (Agencia Brasil)

Cadastro do VacinaJá Educação para a
terceira fase de imunização está aberto

Profissionais que atuam na
Educação Básica de todo Esta-
do de São Paulo já podem reali-
zar o cadastro no site VacinaJá
Educação para receberem a imu-
nização entre os dias 21 e 31 de
julho.

“São Paulo foi o primeiro
estado do Brasil a anunciar a va-
cinação dos profissionais de
educação. Isso é importante des-
tacar porque abriu caminho no
Brasil inteiro para a vacinação”,
afirmou o secretário da Educa-
ção Rossieli Soares.

A nova fase deve abranger
todos que ainda não foram vaci-
nados e que atuam nas escolas
ou em órgãos administrativos,
como Secretarias da Educação e
Diretorias de Ensino. A primei-
ra fase atingiu os profissionais
acima de 47 anos, num total de

350 mil.
No caso da rede estadual,

apenas a categoria de terceiriza-
dos deverá fazer o cadastro e
para os demais profissionais, o
QRCode será gerado e enviado
ao e-mail informado, automati-
camente, quando chegar a data da
vacinação, sem necessidade de
cadastro prévio.

Para as demais redes – mu-
nicipal, federal e particular -, o
cadastro é obrigatório. No ca-
dastro, os profissionais devem
informar o número do CPF,
nome completo e e-mail. Em
seguida, receberão um link no e-
mail indicado e será necessário
validá-lo para dar continuidade
ao cadastro. É importante veri-
ficar se o e-mail não foi deslo-
cado para a caixa de spam.

No passo seguinte, o profis-

sional deve confirmar os dados
pessoais e apontar nome da es-
cola, rede de ensino, município,
cargo ocupado e anexar o últi-
mo holerite.

Na sequência, o cadastro pas-
sará por um processo de análise
e, se validado, o profissional re-
ceberá em seu e-mail o compro-
vante VacinaJá Educação, este
documento terá um QRCode
para verificação de autenticida-
de.

Comorbidades
Ainda é indicado que os pro-

fissionais da Educação que pos-
suem comorbidades se vacinem
dentro deste grupo, uma vez que
esta imunização já está ocorren-
do. Confira mais sobre o calen-
dário geral de vacinação do Es-
tado no site geral do VacinaJá
(https://vacinaja.sp.gov.br/).

Comprovante deve ser
apresentado

No momento da vacinação, o
profissional da educação deverá
apresentar o comprovante Vaci-
naJá Educação, RG e CPF para
conferência dos dados pelo pro-
fissional de saúde. Caso o usuá-
rio não apresente o comprovan-
te ele não poderá ser imunizado
como profissional da educação.

O cadastro é o primeiro pas-
so para imunização, porém, não
significa o agendamento. A apli-
cação das doses ocorrerá em
parceria com as Prefeituras, por
meios das Secretarias de Saúde.
Depois da confirmação do ca-
dastro, o profissional deve ficar
atento às regras do município
em que atua para se informar
sobre datas e postos de vacina-
ção.

Governo anuncia vacinação para
gestantes e puérperas sem comorbidades

O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (4) o iní-
cio da vacinação de cerca de 400
mil gestantes e puérperas que
residem no Estado e não possu-
em comorbidades a partir da
próxima semana.

 “Na próxima segunda-feira,
na capital, em São Bernardo do
Campo e em Campinas, inicia-
remos a vacinação de gestantes
e puérperas. E a partir de quinta,
dia 10, em todos os demais mu-
nicípios do estado de São Pau-
lo, de maneira a planejar e orga-
nizar a vacinação com a vacina

correta. Ou seja, as vacinas da
Pfizer e a do Butantan, que são
as duas que a medicina reco-
menda e aprova para gestantes e
puérperas”, anunciou Doria.

A partir da segunda (7), a Pre-
feitura de São Paulo começa a
imunizar grávidas e mulheres que
deram à luz nos últimos 45 dias
residentes na capital. O mesmo
cronograma está previsto para os
municípios de Campinas e São
Bernardo do Campo, onde profis-
sionais de saúde já passaram pelo
treinamento para aplicação das
vacinas da Pfizer. O Ministério da

Saúde entregou cerca de 150 mil
doses desse imunizante ao Go-
verno de São Paulo.

“Nós já trabalhamos com
gestantes com comorbidades e
agora estamos abrindo essas fai-
xas para as sem comorbidades.
Então em torno de 400 mil ges-
tantes e puérperas receberão a
vacina”, completou a Coordena-
dora Geral do Plano Estadual de
Imunização, Regiane de Paula.

As grávidas em qualquer pe-
ríodo gestacional deverão apre-
sentar relatório ou laudo médi-
co com indicação do profissio-

nal para tomar a vacina. As puér-
peras podem apresentar certidão
de nascimento da criança.

A partir da próxima quinta
(10), todos os 645 municípios
de São Paulo devem passar a va-
cinar as grávidas com vacinas do
Butantan e da Pfizer, esta última
após treinamento pela farmacêu-
tica. O uso do imunizante da Fi-
ocruz/Astrazeneca para grávidas
e puérperas está suspenso des-
de maio por orientação do Mi-
nistério da Saúde e da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária). (Agencia Brasil)
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tão com a segunda dose atrasa-
da. O total inclui 139.826 pes-
soas que não tomaram a vacina
da Fiocruz/AstraZeneca e ou-
tros 263.497 referentes à vaci-
na do Butantan (Coronavac).

Com base nas estatísticas
populacionais previstas pelo Mi-
nistério da Saúde para cada fai-
xa etária ou público específico,
o Governo de São Paulo define
as remessas de doses necessá-
rias para uma das 645 cidades

avançar em cada etapa da cam-
panha. Os quantitativos de pri-
meira e segunda dose são idên-
ticos, realizados em duas entre-
gas diferentes para que o muni-
cípio realize a aplicação e con-
clua a imunização das pessoas.

Ainda assim, a pasta encami-
nhou na semana passada 279.815
doses extras da vacina do Butan-
tan para cerca de 500 cidades. Os
imunizantes são exclusivos para
a aplicação de segunda dose.

O Comitê de Blitze do Go-
verno do Estado e da Prefeitu-
ra de São Paulo encerrou com
duas festas clandestinas na noi-
te da quinta-feira (3). Os locais
flagrados descumpriam as exi-
gências sanitárias e as regras
do Plano SP. Cerca de 190 pes-
soas estavam nos locais no
momento da fiscalização, a
maioria não usava máscara de
proteção e o distanciamento
social não estava sendo respei-
tado. As ações foram deflagra-
das pelo Grupo Armado de Re-
pressão a Roubos (Garra), do
Departamento de Operações
Especiais de Polícia (Dope),

Comitê de Blitze encerra duas festas
clandestinas na Capital com 190 pessoas

em conjunto com a Vigilância
Sanitária do Estado, Procon-
SP e órgãos fiscalizadores do
município.

Um dos locais fiscalizados
fica localizado na Avenida Lo-
pes de Azevedo, no bairro do
Morumbi. Os organizadores da
festa foram localizados e au-
tuados. O segundo local fica na
Rua Guararapes, em Cidade
Monções. Os organizadores
também foram autuados e fo-
ram apreendidas duas mesas
controladoras de som e duas
máquinas de crédito e débito.

Na madrugada da sexta-fei-
ra (04) a Polícia Militar

apoiou sete ações da Vigilân-
cia Sanitária, Procon e muni-
cípio. Foram realizadas 394
dispersões e mais de 14 mil
veículos foram vistoriados, 34
pessoas foram presas, sendo
29 procurados pela Justiça.

Comitê de Blitze
Criado no dia 12 de março,

em parceria com a Prefeitura
de São Paulo, o Comitê de
Blitze tem como objetivo re-
forçar as fiscalizações e o
cumprimento das medidas res-
tritivas da fase emergencial e
evitar a propagação do corona-
vírus.

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 ser-
viços não essenciais pelo tele-
fone 0800-771-3541 e também
no site www.procon.sp.gov.br
ou pelo e-mail
secretarias@cvs.saude.sp.gov.br,
do Centro de Vigilância Sanitá-
ria.
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Bolsonaro defende
mais parcerias do

Brasil com Eurásia
em evento

O presidente Jair Bolsonaro defendeu a ampliação das par-
cerias do Brasil com países da região da Eurásia em participação
na sexta-feira (4) no Fórum Econômico Internacional de São Pe-
tesburgo, evento sediado pelo governo da Rússia para debater as
parcerias e desafios das nações da região.

Bolsonaro destacou a capacidade do setor agrícola brasilei-
ro, afirmou que o país deve se consolidar nos próximos anos
como o principal produtor de alimentos do mundo e defendeu
que nessa e em outras áreas seja possível avançar em parcerias
com nações da região, uma vez que tanto estas quanto o Brasil
participam da mesma cadeia de valor global relacionada à agri-
cultura.

“O Brasil deseja expandir sua cooperação com todos os paí-
ses da região da Eurásia, em particular com a Rússia. Nós gosta-
ríamos de manter essa reciprocidade dos dois lados e temos po-
tencial de diversificar nossa agenda de comércio exterior”, dis-
se, em discurso transmitido por videoconferência.

O presidente brasileiro sublinhou a importância dos empre-
sários dos países para identificar novas oportunidades de negó-
cios. Neste sentido, Bolsonaro defendeu a importância de apro-
fundar acordos e iniciativas para o fomento a investimentos.

O presidente também ressaltou outros temas em que seria
desejável construir novas parcerias. “Deveríamos continuar tra-
balhando conjuntamente para promover parcerias nas áreas de
tecnologia, defesa, espaço, energia e saúde. Brasil está aberto a
novas oportunidades de corporações em temas como nanotec-
nologia, inteligência artificial e biotecnologia”, sugeriu.  (Agen-
cia Brasil)

A prevenção de fraudes é
uma das principais preocupações
de empresas brasileiras que atu-
am no e-commerce. A Pesquisa
Global de Fraude e Identidade da
empresa de consultoria Experi-
an mostra que 62% dos negóci-
os brasileiros que participaram
do levantamento querem aumen-
tar os investimentos nessa área.

De acordo com a pesquisa, esta
também é uma preocupação do
consumidor brasileiro. O risco de
roubo de informações de cartão de
crédito foi o item mais citado no
país. Nos Estados Unidos, por
exemplo, a atenção está mais vol-

tada para a privacidade online e no
Reino Unido importa-se mais com
fake news ou propaganda falsa. A
pesquisa abrange países da Améri-
ca do Norte, América Latina, Eu-
ropa e Ásia-Pacífico.

No Brasil, as empresas par-
ticipantes também apontam o
desejo de aumentar o pessoal
interno de apoio para as opera-
ções digitais. Na média global,
que envolve dez países, a pesqui-
sa mostra que o foco é investir
em advanced analytics e inte-
ligência artificial.

Mundo digital na pandemia
O estudo da Experian desta-

ca que a presença de consumi-
dores nos canais online aumen-
tou expressivamente com a pan-
demia. Um exemplo é o aumen-
to da porcentagem dos clientes
com mais de 40 anos que passa-
ram a usar o internet banking.
Eram 33% antes da pandemia e
38% em janeiro de 2021. Essa
mesma faixa etária passou a pe-
dir mais comida e fazer compras
no mercado online, um cresci-
mento de 10 pontos percentuais
no mesmo período.

A pesquisa mostra ainda que
as empresas se esforçaram para
atender a demanda crescente.

Nove em cada dez negócios ana-
lisados disseram ter uma estra-
tégia digital de jornada do clien-
te, sendo que quase metade de-
las (47%) implementou esta
medida na pandemia.

Esse esforço, no entanto,
parece não ser suficiente para o
consumidor. “É uma continuação
de uma tendência que relatamos
em 2019, quando 95% das em-
presas disseram que resolveram
o problema de reconhecimento,
mas 55% dos clientes relataram
que ainda não se sentiam reco-
nhecidos”, aponta o texto do le-
vantamento. (Agencia Brasil)

62,7% dos municípios no país relatam
aumento de casos de Covid-19

No mês de maio, 1.515 ci-
dades no país tiveram aumento
no número de casos de covid-
19, na comparação com abril. O
número corresponde a 62,7%
das 2.418 prefeituras ouvidas na
11ª edição da pesquisa da Con-
federação Nacional dos Municí-
pios (CNM) sobre a pandemia.

Em 463 municípios (19,1%)
a situação ficou estável e em 426
(17,6%) as administrações mu-
nicipais apontaram a redução no
número de pessoas infectadas
pelo novo coronavírus. Segundo
a equipe responsável pelo levan-
tamento, os dados acendem um
“sinal vermelho para uma possí-
vel terceira onda no país”.

Consultadas, 1.860 (76,9%)
prefeituras informaram ter ado-

tado alguma forma de fechamen-
to ou restrição de horário das
atividades não essenciais. Outras
532 (22%) prefeituras respon-
deram não ter lançado mão des-
te recurso durante a pandemia.
Na edição anterior, 73,9% dos
municípios ouvidos informaram
ter adotado medidas de distan-
ciamento.

Vacinas
Entre as administrações con-

sultadas, 554 (22,9%) relataram
ter ficado sem vacina contra a
covid-19 nesta semana. Do to-
tal, 1.839 (76,1%) cidades ma-
nifestaram não ter passado por
este problema. Na semana ante-
rior, 783 municípios acusaram a
falta de imunizantes contra a
covid-19.

Das cidades que não recebe-
ram imunizante, 368 (66,4%)
ficaram sem a primeira dose e
305 (55,1%) ficaram sem a se-
gunda dose. Entre os municípi-
os que ficaram sem a segunda
dose, 276 (74%) não receberam
a Coronavac e 73 (19,6%) fica-
ram sem o imunizante Oxford/
AstraZeneca.

Considerando a nova orien-
tação do Ministério da Saúde
para avançar na vacinação de pes-
soas com menos de 60 anos,
1.209 (50%) cidades afirmaram
que vão iniciar a imunização da
faixa etária nesta semana. O pro-
cedimento não será adotado por
1.187 (49,1%) cidades neste
momento.

Quanto à vacinação de pro-

fissionais da educação, 1.547
prefeituras informaram que em
uma semana vão completar a
imunização deste público prio-
ritário, enquanto 600 o farão em
duas semanas e 153 em mais de
quatro semanas.

Insumos
O risco de desabastecimen-

to de medicamentos do chama-
do kit intubação foi apontado por
614 cidades, o equivalente a
25,4% das consultadas. No le-
vantamento anterior, o índice de
municípios que acusaram o pro-
blema foi de 23,2%. O nome é
dado a remédios usados no uso
de suporte ventilatório de paci-
entes com covid-19, como anes-
tésicos e neurobloquedores.
(Agencia Brasil)

A mineradora Vale informou
na sexta-feira (4) ter paralisado
a operação de trens que circu-
lam em um dos ramais da Estra-
da de Ferro Vitória a Minas
(EFVM). A medida foi adotada
em atendimento a uma decisão
do Ministério do Trabalho e
Emprego, através da Superinten-
dência Regional do Trabalho e
Emprego de Minas Gerais
(SRTE-MG). O órgão determi-
nou a interdição de atividades em
áreas próximas à barragem Xin-
gu, da Mina Alegria, em Maria-
na (MG).

Segundo nota divulgada pela
Vale, a paralisação das operações
dos trens impedirá o escoamen-
to do material proveniente da
Usina Timbopeba, em Ouro Pre-
to (MG).

Por esta razão, a produção da
unidade será temporariamente
interrompida. A mineradora es-
tima que haverá um impacto de
33 mil toneladas de finos de
minério de ferro por dia. Tam-
bém haverá queda na produção da
Mina de Alegria, estimada em
7,5 mil toneladas por dia.

“A Vale está tomando todas
as medidas necessárias para a
retomada das atividades o mais
breve possível, mantendo o foco
nos cuidados necessários para
garantir a segurança dos empre-
gados e das comunidades loca-
lizadas no entorno de suas estru-
turas”, diz o texto.

Os motivos da decisão da
superintendência não foram di-
vulgados. O órgão foi procura-
do pela reportagem, mas ainda
não deu retorno. A barragem Xin-
gu está neste momento em nível

Vale paralisa trens e
atividades próximas à
barragem em Mariana

de emergência 2, em uma esca-
la que vai até 3.

“Não há risco iminente de
ruptura, seguindo inalteradas as
condições de segurança da es-
trutura. A barragem Xingu é mo-
nitorada e inspecionada diaria-
mente por equipe técnica espe-
cializada e está incluída no pla-
no de descaracterização de bar-
ragens da empresa. A zona de
autossalvamento permanece eva-
cuada, não havendo a presença
permanente de pessoas na área”,
afirma a mineradora.

Desde a tragédia de Bru-
madinho (MG), que deixou
270 mortos após o rompi-
mento de uma barragem da
Vale em janeiro de 2019, hou-
ve um grande aumento do nú-
mero de barragens interdita-
das no país e especialmente
em Minas Gerais. A situação
é fruto de um pente-fino de
fiscalização que mobilizou a
Agência Nacional de Minera-
ção (ANM), o Ministério Pú-
blico e outras instituições.
Também foi determinada a
descaracterização obrigatória
das estruturas que usam o mé-
todo a montante, considerado
o menos seguro.

No pente-fino, diversas bar-
ragens perderam suas declara-
ções de estabilidade, o que exi-
ge sua paralisação e o aciona-
mento automático do nível 1 de
emergência. Nos casos em que
a gravidade da estrutura atinge
nível de emergência 2 ou 3, é
obrigatória a evacuação de todo
o perímetro que seria alagado
em caso de um rompimento.
(Agencia Brasil)

Programa parcela dívidas de ICMS e
IPVA de atingidos pela pandemia em SP

O governo do estado de São
Paulo lançou na sexta-feira (4)
um programa que permitirá a
pessoas e setores econômicos
atingidos pela pandemia de co-
vid-19 parcelar dívidas com o
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
e o Imposto sobre Veículos Au-
tomotores (IPVA).

Serão beneficiadas pessoas

físicas, empresas dos setores de
comércio varejista, bares e res-
taurantes, bem como as classi-
ficadas como microempresa e
empresa de pequeno porte.

A iniciativa possibilitará o
parcelamento em até 60 meses
de débitos de ICMS do ano de
2020 inscritos em dívida ativa,
contando com desconto exclu-
sivo de até 40% em juros e mul-

tas. Os contribuintes pessoa fí-
sica de IPVA terão condições
diferenciadas para pagamento e
parcelamento dos débitos ins-
critos em dívida ativa dos anos
de 2017 a 2020.

“A transação tributária [parce-
lamento] é uma ferramenta ino-
vadora de cobrança que melhora-
rá a arrecadação e viabilizará não
apenas a extinção de processos

judiciais, como também a rápida
regularização de situações jurí-
dicas tributárias”, destacou a Se-
cretaria de Fazenda e Planeja-
mento do estado em nota.

Os detalhes sobre o parcela-
mento das dívidas e demais in-
formações sobre o programa
podem ser encontrados em
www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
transacao (Agencia Brasil)

Saúde detalha logística de distribuição
de vacinas contra covid-19

O Ministério da Saúde divul-
gou na sexta-feira (4), em suas
redes sociais, o funcionamento
da logística de distribuição das
vacinas contra covid-19 no Bra-
sil.

Em uma série de postagens,
a pasta explicou todo o proces-
so começa com a Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária (An-
visa), que precisa aprovar o imu-
nizante. Após a aprovação, o go-
verno federal busca os laborató-
rios que consigam atender a de-

manda do país. O ministério diz
que “todo o mundo está em bus-
ca de vacinas” e que, mesmo as-
sim, o Brasil conseguiu enco-
mendar 600 milhões de doses
que estarão disponíveis até o fim
de 2021.

Os carregamentos que che-
gam ao Brasil são enviados ao cen-
tro de distribuição do Ministério
da Saúde, em Guarulhos (SP),
onde ficam armazenados em câ-
mera frias e passam por contagem
e controle de qualidade.

De posse das vacinas, ocor-
re uma reunião tripartite, do Sis-
tema Único de Saúde, entre go-
verno federal, estados e municí-
pios, sendo os dois últimos re-
presentados por Conselho Naci-
onal de Secretários de Saúde
(Conass) e Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems). “A definição
da quantidade de vacinas que vai
para cada estado, por exemplo,
é definida pelo #SUS, ou seja,
por todos os entes federados,

não é exclusiva do Governo Fe-
deral/@minsaude. A decisão é
sempre tomada de forma iguali-
tária e proporcional”, postou o
ministério.

Quando as doses chegam aos
estados, as secretariais estadu-
ais de saúde enviam as vacinas
às secretarias municipais de saú-
de e os municípios finalizam a
logística fazendo a distribuição
aos postos de vacinação, onde é
feita a aplicação das doses.
(Agencia Brasil)

Diretrizes do Plano Nacional do
Hidrogênio serão lançadas em 60 dias

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, confir-
mou que o governo irá lançar,
em 60 dias, as diretrizes para o
Plano Nacional do Hidrogênio.
A declaração do ministro ocor-
reu em seu discurso na 12ª Reu-
nião Ministerial de Energia
Limpa (CEM), que contou com
a participação de 29 países e a
Comissão Europeia.

“Em 60 dias, vamos apre-
sentar as diretrizes para o nos-
so Plano Nacional de Hidrogê-
nio”, disse o ministro em vi-
deoconferência com os demais
ministros, na quinta-feira (3).

O Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE) já
havia aprovado a elaboração
das diretrizes do PNH no final
do mês de abril. As novas nor-

mas, segundo o Ministério de
Minas e Energia, vão balizar o
desenvolvimento da infraestru-
tura de produção de hidrogê-
nio, seu armazenamento, trans-
porte e distribuição.

As diretrizes deverão ainda
nortear como o hidrogênio
será inserido na matriz de con-
sumo em setores-chaves,
como transportes, siderurgia e

fertilizantes.
De acordo com o ministé-

rio, o PNH permitirá que o país
reduza suas emissões de gases
de efeito estufa, já que o insu-
mo carrega alta densidade
energética, possui versatilida-
de de uso, não emite CO2, e
pode funcionar como armaze-
namento de energia. (Agencia
Brasil)

O Ministério Público do
Distrito Federal e Territóri-
os (MPDFT) deflagrou na
sexta-feira a(4) a Operação
Dinheiro Sujo para investigar
supostas irregularidades em
gestões anteriores da Secre-
taria de Saúde local. Foram
cumpridos 22 mandados de

MP deflagra Operação Dinheiro
Sujo no Distrito Federal

busca e apreensão na capital
federal e em São Paulo, no
Maranhão, no Paraná e em
Santa Catarina.

Os promotores do Grupo
de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado
(Gaeco) investigam irregula-
r idades  em contra tações

emergenciais de empresas
que prestaram serviços de la-
vanderia hospitalar em 2014.

De acordo com as apura-
ções preliminares do Gaeco,
os membros do suposto gru-
po criminoso teriam forjado
situação de calamidade para
justificar a dispensa de lici-

tação e direcionar a contrata-
ção para os investigados.

Os mandados foram auto-
rizados pela Justiça do DF e
foram cumpridos com auxílio
da Polícia Civil de São Paulo
e do Gaeco dos estados onde
as diligências foram realiza-
das. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Travessia Securitizadora S.A.
Companhia Aberta-CNPJ/ME 26.609.050/0001-64-NIRE: 35.300.498.119

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 12ª e 13ª Séries da 1ª Emissão da Travessia Securitizadora S.A. 

A Travessia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.609.050/0001-64 (“Emissora”), pelo presente edital de convoca-
ção, nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 12ª e 13ª Séries da 1ª Emissão de Certifi ca-
dos de Recebíveis Imobiliários da Travessia Securitizadora S.A., celebrado em 30 de setembro de 2019 (“Termo de Securitização”), 
entre a Emissora e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fi duciário dos CRI (“Agente Fi-
duciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assem-
bleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se no dia 18 de junho de 2021, às 15 horas. Nos termos da Instru-
ção CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”) e conforme previsto na Cláusula 16.1 do Termo de Securitização, a As-
sembleia será realizada exclusivamente digital, conforme instruções descritas abaixo, para deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia: (i) Decretar ou não o Vencimento Antecipado CCB nº FP3009/19 nos termos da Cláusula 5.3., alínea “(v)”, 
em razão do inadimplemento da PMT do mês de maio de 2021; (ii) Deliberar sobre as alterações das Cláusulas 4.3 e 4.4. do Ter-
mo de Securitização, para fazer constar a possibilidade de amortização extraordinária dos CRI, conforme disponibilidade de recur-
sos na Conta do Patrimônio Separado, de forma a ocorrer o pagamento semanal dos CRI nos termos das Cascatas de Pagamen-
to Ordinária e Extraordinária dos CRI, conforme aplicável; (iii) A pedido da Devedora, deliberar acerca da possibilidade de waiver 
por parte dos Titulares de CRI, para, até o término da operação, permitir que o Fundo de Reserva fi que com o saldo de R$50.000,00 
(cinquenta mil reais); (iv) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para 
a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração de aditamentos aos Do-
cumentos da Operação. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é confe-
rido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. A Assembleia será realizada exclusiva-
mente por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presen-
cial, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente 
à realização da Assembleia, àqueles que enviarem solicitação por correio eletrônico para ri@grupotravessia.com.
br, assembleias@vortx.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data 
marcada para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identifi cação e, conforme o caso, 
comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI devidamente assinados e com fi rma reconhecida ou com certifi cação 
digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente, conforme o caso, em confor-
midade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Titulares de CRI deverão acessar o link de acesso a reunião com ao 
menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identifi car-se em seu acesso com o nome com-
pleto, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identifi car e permitir o aces-
so e participação à reunião. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser 
realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica ou certifi ca-
do digital via Docusign ou plataforma equivalente, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a 
assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica ou certifi cado digital via Docusign ou plataforma equivalente, se assim 
solicitado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário. São Paulo, 03.06.2021. Travessia Securitizadora S.A.

www.jornalodiasp.com.br

K2-Tower Sociedade Anônima
CNPJ nº 20.687.642/0001-18 - NIRE 35.3.0048900-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária em 12/05/2021
1. Data, horário e local: 12/05/2021 às 12h, na sede social da Companhia, na Rua Alvorada, 1289, sala 610, Vila Olímpia, São Paulo/
SP, CEP 04550-004. 2.Convocação e Presença: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, em conformidade com o disposto 
no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), considerando a presença do acionista representando a totalidade do capital social da 
Companhia conforme registro de presença lavrado em livro próprio. 3. Mesa: Presidente: Daniel Lafer Matandos, Secretária: Carolina de 
Farias Vilela. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar sobre seguintes matérias: (i) a alteração do 
endereço da sede social da Companhia; (ii) consignar a renúncia da Sra. Luciene Rodrigues Abrão Pandolfo para o exercício do cargo 
de Diretora Jurídica; e (viii) autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e 
cumprir as deliberações tomadas na presente assembleia. 5. Deliberações: Dando inicio aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, os 
acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem qualquer restrição ou ressalva: 5.1. Aprovar a alteração do endereço da sede 
social da Companhia, passando da Rua Alvorada, 1.289, sala 610, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04550-004, para seguinte endereço 
Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Nove de Julho, 5229, 4º Andar, conjuntos 41A e 42B, Jardim Paulista, CEP 01407-200. 5.1.1. Em 
decorrência da deliberação aprovada nos termos do item acima, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a 
seguinte nova redação: “Artigo 2º: A companhia tem sua sede social e foro legal na Cidade de São Paulo/SP na Avenida Nove de Julho, 
5229, 4º Andar, conjuntos 41A e 428, Jardim Paulista, CEP 01407-200, podendo abrir filiais, agências ou escritórios e estabelecimentos 
em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por deliberação da Assembleia Geral.” 5.2. Tomar conhecimento das renúncias 
apresentadas pela Sra. Luciene Rodrigues Abrão Pandolfo ao seu respectivo cargo de Diretoria da Companhia, conforme termos de 
renúncia constante no Anexo I desta ata e que estão também arquivados na sede da Companhia. 5.3. Autorizar os administradores da 
Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente assembleia. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário dos 
fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi todos os presentes assinada. São Paulo, 12/05/2021. Mesa: Daniel Lafer Matandos - 
Presidente, Carolina de Farias Vilela - Secretária. Acionistas presentes: Highline do Brasil III Infraestrutura de Telecomunicações S.A. por 
Daniel Lafer Matandos e Carolina de Farias Vilela, Diretores. JUCESP nº 254.817/21-0 em 31/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Gera.

Inova Gestão de Serviços Urbanos S/A - CNPJ nº 14.748.851/0001-21 - NIRE 3530041668-6
Ata de Reunião do Conselho de Administração

1) Local, Dia e Hora: Sede da Inova Gestão de Serviços Urbanos S/A (“Companhia”), na Avenida Marquês de São 
Vicente, 446, sala 417-A e 417-B, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP: 01139-000, no dia 26.02.2021, às 10 horas. 2) Convoca-
ção e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia. 3) Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva e Secretário: Ricardo Ba-
tista de Souza. 4) Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria. a) Deliberações: Os membros 
do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, considerando que o atual 
mandato dos membros da Diretoria se encerrou em 21/02/2021, os Conselheiros aprovam, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, a reeleição dos membros, para um mandato com prazo determinado de 01 ano, a contar 
de 22/02/2021, sem remuneração, ratifi cando neste ata todos eventualmente realizados pela diretoria entre a data do venci-
mento do mandato até a presente data, restando a diretoria composta da seguinte forma: Diretor Executivo: Anrafel 
Vargas Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 19.969.925 - 2 SSP/SP, CPF nº 161.481.318-38, com en-
dereço comercial na Avenida Marquês de São Vicente, 446 - Sala 417 A/B - Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01139-000; e Di-
retor Administrativo-Financeiro: Ricardo Batista de Souza, brasileiro, casado, administrador de empresa, CRA/RJ nº 
2048354-6 e CPF nº 034.219.117-97 com endereço comercial na Avenida Marquês de São Vicente, 446 - Sala 417 A/B - Bar-
ra Funda, São Paulo/SP, CEP 01139-000. Os membros da Diretoria ora reeleitos declaram, sob as penas da Lei, que cumprem 
com todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e não estão impedidos por lei especial, nem 
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pú-
blica ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto 
no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 5) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprova-
da pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 6) Assinaturas: Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário: 
Ricardo Batista de Souza. Conselheiros: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Lucas Quintas Radel, Antonio Carlos Ferrari Salmeron, 
Ervino Nitz Filho e Márcio Paulikevis dos Santos. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” Ricardo Batista de 
Souza - Secretário da Mesa, Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente da Mesa e do Conselho, Lucas Quintas Ra-
del - Conselheiro, Ervino Nitz Filho - Conselheiro, Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Conselheiro, Márcio Paulike-
vis dos Santos - Conselheiro. JUCESP nº 230.655/21-0 em 18.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A.
CNPJ nº 14.748.851/0001-21 - NIRE 3530041668-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Local, Dia e Hora: Sede da Inova Gestão de Serviços Urbanos S/A (“Companhia”), na Avenida Marques de São Vi-
cente, 446, sl. 417-A e 417-B, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP: 01139-000, no dia 26.02.2021, 9hs. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença do(s) acionista(s) que representa(m) a totalidade 
do capital social, na forma do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Mesa: Presidente: 
Anrafel Vargas Pereira da Silva e Secretário: Ricardo Batista de Souza. Ordem do Dia: Reeleição dos membros do 
Conselho de Administração. a) Deliberações: Os acionistas deliberam por unanimidade, e sem quaisquer ressal-
vas ou restrições, considerando que o atual mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia se 
encerrou em 07/02/2021, reeleger os membros abaixo para o cargo de Conselheiros, sem remuneração, cujo man-
dato terá vigência de 01 ano a contar desta data, ratifi cando-se nesta ata os atos praticadas pelos membros no Con-
selho de Administração entre a data de encerramento do mandato até a presente data. I. Anrafel Vargas Perei-
ra da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG 19.969.925-2 SSP/SP, CPF/ME 161.481.318-38, membro do Conse-
lho de Administração e seu suplente, Lucas Quintas Radel, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.712.696-75 
SSP/BA, CPF/ME 367.635.515-68, membro do Conselho de Administração, ambos com endereço comercial em São 
Paulo/SP, com escritório na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400, Jaguaré, CEP 05348-000; e II. Lucas Quintas Ra-
del, acima qualifi cado, membro do Conselho de Administração e seu suplente, Carlos Alberto Nunes Bezerra, 
brasileiro, casado, economista, RG 11.872.528-2 SSP/SP, CPF/ME 054.776.088-46, com endereço comercial em São 
Paulo/SP, com escritório na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400, Jaguaré, CEP 05348-000; e III. Antônio Carlos Fer-
rari Salmeron, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/SP 5060285469, CPF/ME  165.814.068-05, membro do 
Conselho de Administração e seu suplente, Ricardo Mota de Farias, brasileiro, casado, economista, RG 5420977 
SSP/PE, CPF/ME 009.854.124-29, ambos domiciliados no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, 
Centro, CEP 20021-903; e IV. Ervino Nitz Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/ES 5.994/D, CPF/ME 
034.784.347-69, membro do Conselho de Administração e seu suplente, Hudson Bonno, brasileiro, casado, enge-
nheiro, CREA/ES 5.978/D, CPF/ME 016.977.717-00, ambos domiciliados no Rio de Janeiro/RJ, Rua Santa Luzia, 651, 
5º andar, Centro, CEP 20021-903; e V. Márcio Paulikevis dos Santos, brasileiro, casado, administrador de em-
presas, RG 4.534.170 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 561.695.318-00, membro do Conselho de Administração 
e seu suplente, Pedro Luiz Paulikevis dos Santos, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, RG 10.605.886-1 SSP/
SP, CPF/ME 078.004.178-08, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, Avenida Lineu de Paula Machado, nº 
1000, Cidade Jardim, CEP 04120-020. Os conselheiros ora reeleitos, presentes à Assembleia, tomaram posse de seus 
cargos e declararam que não estão legalmente impedidos de assumir seus respectivos cargos, nem condenados à 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramen-
to: Nada mais a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. Assinaturas: 
Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário: Ricardo Batista de Souza. Acionistas Presentes: Revita 
Engenharia S.A., representada por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra; Vital Engenharia 
Ambiental S.A., representada por Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias; e Paulitec Construções 
Ltda., representada por Marcio Paulikevis dos Santos. “Confere com o original lavrado no livro próprio.”. Mesa: An-
rafel Vargas Pereira da Silva - Presidente da Mesa e Ricardo Batista de Souza - Secretário da Mesa. Acio-
nistas: Revita Engenharia Ambiental S.A. por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra; 
Vital Engenharia Ambiental S.A. por Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias; Paulitec 
Construções Ltda. por Marcio Paulikevis dos Santos. Conselheiros eleitos: Anrafel Vargas Pereira da Silva, 
Lucas Quintas Radel, Carlos Alberto Nunes Bezerra, Antônio Carlos Ferrari Salmeron, Ricardo Mota 
de Farias, Ervino Nitz Filho, Hudson Bonno, Marcio Paulikevis dos Santos e Pedro Luiz Paulikevis dos 
Santos. JUCESP nº 230.656/21-3 em 18.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Brincar, estudar, ter direito à
saúde e à dignidade são direitos
constitucionais garantidos às
crianças brasileiras. Apesar de
fundamentais, esses direitos es-
barram muitas vezes em condi-
ções socioeconômicas que en-
curtam o trajeto de amadureci-
mento natural das crianças e
apressam responsabilidades - o
que gera experiências que se re-
fletem em um futuro incerto e,
por muitas vezes, traumático e
limitador.

Visto atualmente por orga-
nismos internacionais como re-
ferência no combate ao trabalho
infantil, o Brasil tem um históri-
co considerável de campanhas
e ações públicas de combate à
exploração de crianças e adoles-
centes. Mas nem sempre foi as-
sim. Até a década de 90, o país
era foco de exploração de sus-
cetíveis na América Latina e
apresentava indicadores alar-
mantes para faixas etárias abai-
xo de 16 anos.

Considerado um marco na
aplicação dos direitos infantis,
o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) é um dos res-
ponsáveis pela mudança nos in-
dicadores brasileiros.

Na sexta-feira (4), foi come-
morado o Dia Internacional das
Crianças Vítimas de Agressão.
A data, criada em 1982 pela Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU), foi inicialmente pensada
para conscientizar a sociedade
sobre as crianças que sofriam no
conflito entre Israel e Palestina,

mas foi ampliada para lembrar de
abusos físicos, psicológicos e
emocionais contra pessoas em
idade vulnerável em todo o mun-
do.

O ano de 2021, em especial,
faz parte de uma campanha in-
ternacional pela extinção de ati-
vidades exploratórias de crian-
ças, e foi eleito pela ONU como
“Ano Internacional para a Elimi-
nação do Trabalho Infantil”. Ou-
tras iniciativas semelhantes
acontecem ao longo do mês de
junho, como o Dia Mundial con-
tra o Trabalho Infantil, celebra-
do no dia 12.

“Desde 1990 o Brasil vem se
destacando no cenário nacional
pelas boas práticas de erradi-
cação do trabalho infantil com
a Convenção da ONU sobre os
Direitos da Criança e do Esta-
tuto da Criança e do Adolescen-
te. A intolerância a essa viola-
ção de direitos gerou que de um
lado ajudassem as famílias para
que suas crianças não necessi-
tassem adotar essas estratégi-
as de sobrevivência. E, de ou-
tro, desestimulassem a todos
aqueles que explorassem o tra-
balho infantil”, disse Benedito
Rodrigues Dos Santos, consul-
tor do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) para
a Proteção à Criança e ao Ado-
lescente.

Trabalho nocivo
Segundo dados mais recen-

tes do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o
Brasil conta com 1,8 milhão de

crianças e adolescentes com ida-
des entre 5 e 17 anos em situa-
ção de trabalho infantil. Destes,
45,9% - cerca de 706 mil - enfren-
tam ocupações consideradas al-
tamente nocivas para o desen-
volvimento.

Para tentar reverter o qua-
dro, o Ministério Público do
Trabalho (MPT), a Justiça do
Trabalho, o Fórum Nacional de
Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil (FNPETI) e a
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) lançaram nesta
semana a campanha “Precisa-
mos agir agora para acabar com
o trabalho infantil”, que promo-
ve ações de conscientização e
visibilidade sobre o tema em
redes sociais.

Exploração na pandemia
Segundo estimativa dos ór-

gãos, o contexto da pandemia de
covid-19 e o aumento de desi-
gualdades sociais pode resultar
em mais 300 mil crianças e ado-
lescentes em situação de traba-
lho infantil. Atualmente, Améri-
ca Latina e Caribe somam 10,5
milhões nessa condição.

“Mais do que nunca, crian-
ças e adolescentes devem ser
colocados no centro das priori-
dades de ação, nas agendas po-
líticas de reativação da econo-
mia e de atenção à população
durante a crise, sempre por
meio do diálogo social e com um
enfoque de saúde em todas as
políticas e ativa participação da
sociedade civil”, afirmou Maria
Cláudia Falcão, Coordenadora

do Programa de Princípios e Di-
reitos Fundamentais no Traba-
lho, do Escritório da OIT no
Brasil.

Para a Unicef, embora não
existam estudos nacionais con-
solidados sobre o impacto da
pandemia do covid-19 nas prati-
cas de trabalho infantil, relatos
de conselheiros tutelares, fiscais
do trabalho, profissionais dos
centros de referências da assis-
tência social e colaboradores em
geral denotam a percepção empí-
rica de que houve impacto nega-
tivo da pandemia sobre os direi-
tos das crianças.

“Dados coletados pelo Uni-
cef em São Paulo apontam para
o agravamento da situação de
trabalho infantil durante a pan-
demia em pelo menos duas das
consideradas piores formas de
trabalho infantil: o trabalho ur-
bano no mercado informal e o
trabalho doméstico. A pandemia
parece ter afetado, ainda, formas
de exploração sexual e a partici-
pação de menores no tráfico de
drogas”, relata Benedito Rodri-
gues Dos Santos.

Segundo o levantamento do
Unicef, no conjunto dos domi-
cílios em que mora pelo menos
uma criança ou um adolescente,
a incidência do trabalho infantil
era de 17,5 por 1.000 antes da
pandemia, e passou a ser 21,2
por 1.000 depois da pandemia, o
que representa um aumento de
21%. Os dados da pesquisa são
referentes à cidade de São Pau-
lo. (Agencia Brasil)

“Se construir, vamos derrubar”,
diz Paes sobre prédios irregulares

O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, informou na sex-
ta-feira (4) que o município reali-
zou, somente nesta semana, três
operações para derrubada de edi-
ficações que vinham sendo cons-
truídas de forma irregular. Paes
disse que pretende aprimorar ins-
trumentos de fiscalização para
evitar mais desabamentos, como
o que ocorreu na quinta-feira (3)
em Rio das Pedras, deixando duas
pessoas mortas e quatro feridas.

“Recentemente fizemos uma
operação às margens da Linha
Vermelha, na Maré. Estavam
construindo um prédio de três an-
dares, do dia para a noite, e fo-
mos lá derrubar. Estamos voltan-
do a fazer operações permanen-
tes. Só nesta semana foram três.
Tivemos demolição em Vargem
Grande, Cesarão”, disse Paes.

Ele criticou quem se manifes-
ta contra essas operações. “Po-

bre tem que ter acesso à política
habitacional. É um desafio da
nossa cidade”, acrescentou.

A tragédia em Rio das Pedras,
na zona oeste da cidade, ocorreu
pouco mais de dois anos depois
de episódio similar em uma co-
munidade vizinha. Em abril de
2019, dois prédios desabaram na
Muzema e deixarem 23 mortos,
além de oito feridos. Na época, a
prefeitura, sob gestão de Marce-
lo Crivella, reconheceu dificulda-
des para atuar na região devido à
atuação de milícias.

Os dois casos podem ser dis-
tintos. Enquanto três homens fo-
ram acusados como responsáveis
pela construção e venda de apar-
tamentos na Muzema, os primei-
ros indícios levantam a possibili-
dade de que o edifício de Rio das
Pedras seja uma obra familiar. O
dono do imóvel irregular, de qua-
tro pavimentos, foi identificado

pela Polícia Civil como sendo pai e
avô dos dois mortos. Ele foi ouvi-
do nesta manhã pela Polícia Civil.

“O que acontece em Rio das
Pedras é a perda do monopólio
da força do estado em determi-
nadas áreas. O meu governo não
deixa de fazer nada porque é área
de milícia. Isso é desculpa pra
quem não quer fazer nada. Esta-
mos retomando os instrumentos
de fiscalização nas áreas existen-
tes”, afirmou Eduardo Paes.

Entre as ferramentas que se-
rão aprimoradas, o prefeito citou
os levantamentos aerofotogra-
métricos para identificar o cres-
cimento vertical, os postos de ori-
entação urbanística e social (Pou-
sos), voltados para licenciamen-
to dentro de áreas de interesse
social, e o restabelecimento de
regras urbanísticas para as comu-
nidades.

“Ninguém constrói mais nada

irregular no Rio de Janeiro que a
gente não derrube. Não cons-
trua, porque vai tomar prejuízo.
Se construir, nós vamos derru-
bar”, acrescentou. Paes reconhe-
ceu, no entanto, que é um desa-
fio enorme lidar com as edifica-
ções irregulares já existentes.

De acordo com o prefeito, o
problema é antigo. “Vou ter que
lembrar o início da minha carreira
pública, quando fui subprefeito da
Barra e Jacarepaguá, aos 23 anos.
Isso que hoje, na versão moder-
na, se chama milícia eram os grilei-
ros naquela época. Indústria de
ocupação de solo usando os mais
pobres como escudo para negó-
cios ilícitos. Sempre foi assim. In-
vasão no Rio de Janeiro e ocupa-
ção do solo. Os pobres na frente,
que de fato enfrentam problemas
sociais e habitacionais, e um mon-
te de malandro por trás.” (Agen-
cia Brasil)

O Banco do Brasil (BB) in-
formou que mais de 462 mil con-
tribuintes não resgataram a res-
tituição do Imposto de Renda
da Pessoa Física (IRPF) em
anos anteriores porque não in-
dicaram ou não informaram cor-
retamente os dados bancários
na declaração. Também estão
nesse grupo integrantes de lo-
tes residuais da malha fina. O
montante totaliza R$ 295 mi-
lhões, estão disponíveis no BB
para serem sacados pelos con-
tribuintes.

A consulta e o agendamen-
to do crédito podem ser feitos
digitalmente no portal do Ban-
co do Brasil.

Se o contribuinte for cliente
do BB, ele consegue regulizar a
situação registrando os dados
da conta no mesmo momento da
consulta pelo autoatendimento
digital acessando
www.bb.com.br > menu Servi-
ços > Imposto de Renda > Con-
sultar Restituição.

Quem não for correntista
do banco, deve acessar o por-
tal www.bb.com.br/irpf, ir na
opção “Consulte sua restitui-
ção de Imposto de Renda”, e
inserir os dados bancários
corretos, seja de conta corren-
te ou de poupança.

Nas duas situações, se
os dados bancários informa-
dos estiverem corretos, o

Mais de 462 mil
contribuintes não

resgataram
restituição do IRPF

crédito ocorrerá no próximo
dia útil.

O BB é o banco responsá-
vel por pagar as restituições do
Imposto de Renda. Quando o
contribuinte não indica a conta
ou informa dados errados, o di-
nheiro fica parado no Banco do
Brasil esperando a pessoa res-
gatar a restituição.

Os valores podem ser res-
gatados em até um ano a partir
da liberação de cada lote. As
restituições não procuradas
dentro desse prazo são devol-
vidas para a Receita Federal.

IRPF 2021
A Receita Federal liberou,

no último dia 31, o primeiro lote
de restituição do IRPF 2021. Foi
o maior lote de restituição da
história, tanto em valor desem-
bolsado pelo fisco quanto em
número de contribuintes. Ao
todo, 3.446.038 contribuintes
receberão R$ 6 bilhões.

Os contribuintes podem
acompanhar o processo de pa-
gamento das restituições pela
página da Receita Federal. Bas-
ta clicar no campo “Meu Impos-
to de Renda” e, em seguida,
“Consultar Restituição”. A con-
sulta também pode ser feita no
aplicativo Meu Imposto de Ren-
da, disponível para os smar-
tphones dos sistemas Android
e iOS. (Agencia Brasil)

O Sistema Nacional de Análi-
se Balística (Sinab), que busca
fornecer informações estratégi-
cas para auxiliar investigações e
correlacionar crimes com armas
de fogo em todo o país, vai ser
implantado pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública
(MJSP). O presidente Jair Bolso-
naro assinou decreto que, além
de criar o Sinab, prevê ainda o
Banco Nacional de Perfis Balísti-
cos (BNPB) e o Comitê Gestor do
Sistema Nacional de Análise Ba-
lística, vinculados também ao
ministério. O Decreto nº 10.711 foi
publicado na sexta-feira (4) no
Diário Oficial da União.

Segundo o ministro Ander-
son Torres, o decreto é mais uma
ação do governo para solucionar
crimes cometidos no país. “Ao
implantar o Sinab, um dos proje-
tos prioritários do MJSP, o go-
verno federal reafirma seu com-
promisso de combater a crimina-
lidade no Brasil. As ferramentas
possibilitarão a formação por
completo de uma rede nacional
para que crimes cometidos com
armas de fogo sejam soluciona-
dos com a maior brevidade pos-
sível”, disse.

De acordo com o ministério,
a criação do Sinab visa auxiliar e
aumentar a taxa de solução de
crimes cometidos com arma de
fogo. “Ao utilizar bancos de da-
dos de perfis balísticos e sistema
de comparação, é possível vin-
cular a atividade de uma arma de
fogo, bem como coletar informa-
ções relativas a outros crimes que
possam ter ocorrido ou a qual o
armamento se conecta. O banco
vai possibilitar, ainda, a formação
por completo de uma rede nacio-
nal para que crimes cometidos
com armas de fogo sejam soluci-
onados com a maior brevidade

Publicado decreto que
cria o Sistema Nacional

de Análise Balística
possível”.

O Sinab vai equipar os órgãos
de perícias estaduais, do Distrito
Federal e da Polícia Federal com
Sistemas de Identificação Balís-
tica (SIB), que vão cadastrar os
elementos de munição (estojos e
projéteis), relacionados a crimes,
para formação do Banco Nacio-
nal de Pers Balísticos, a partir dos
sistemas de identificação balísti-
ca instalados nos laboratórios, in-
terligados em uma rede centrali-
zada no Ministério. Os órgãos
brasileiros poderão aderir ao Sis-
tema Nacional de Análise Balísti-
ca por meio de acordo de coope-
ração técnica celebrado com a
pasta.

O BNPB contará com o Comi-
tê Gestor do Sistema Nacional de
Análise Balística, composto por
representantes de órgãos públi-
cos. O objetivo do comitê é pro-
mover a padronização de proce-
dimentos e técnicas de coleta, de
análise de perfis balísticos e de
inclusão, além de coordenar o
armazenamento e a manutenção
dos dados nos bancos que com-
põem o Sinab.

Além do banco, a expectati-
va do MJSP é implantar uma rede
nacional integrada de perfis ba-
lísticos, que poderá fornecer in-
formações estratégicas para au-
xiliar o sistema de segurança pú-
blica do país a compreender os
padrões dos crimes com armas de
fogo, compartilhamento de armas
para cometimento de crimes, ati-
vidades criminosas ligadas ao
narcotráfico, grupos de extermí-
nio e organizações criminosas.
Essas informações podem forne-
cer subsídios para elaboração de
políticas públicas e planejamen-
to de ações na área voltadas para
a redução da criminalidade com
mais eficiência. (Agencia Brasil)
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Juntos Somos Mais Fidelização S.A.
CNPJ/MF nº 29.894.630/0001-39 - NIRE 35300534301

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 31 de março de 2021, às 11:00 horas, na sede da Juntos Somos Mais Fidelização S.A. (“Companhia”), 
na Rua Gomes de Carvalho, 1.666, 8º andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006. 2.  Convocação 
e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), 
tendo em vista a presença dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes 
do “Livro de Presença de Acionistas”. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Strufaldi Castelli, e secretariados pelo 
Sr. Eros Roberto Jussiani Canedo. 4. Publicações: Os Acionistas presentes consideraram sanada a falta de publicação dos anúncios 
de “Aviso aos Acionistas”, conforme o disposto no § 4º do artigo 133 da Lei das S.A. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar acerca dos 
seguintes temas: (a) Aprovação do “Protocolo de Incorporação e Justificação” e do “Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido”, 
conforme definidos abaixo, da Triider S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.263.726/0001-48, 
com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Sete de Setembro, nº 630, bairro Centro Histórico, CEP 
90.010-190 (“Triider ou Incorporada”); (b) ratificação da nomeação dos Peritos, conforme definido abaixo, responsáveis pela elaboração 
do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da Triider; (c) aprovação da Incorporação da Triider pela Companhia, nos termos do 
Protocolo de Incorporação e Justificação (“Incorporação”), e sua implementação; e (d) autorização aos administradores da Companhia 
para a prática de todos os atos necessários à efetivação e implementação da Incorporação. 6. Deliberações: Após discutida a matéria 
constante da Ordem do Dia, restou decidido, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 1. A aprovação do Protocolo de 
Incorporação e Justificação firmado pela Administração da Companhia e da Triider, constante do Anexo I da presente ata (“Protocolo 
de Incorporação e Justificação”), e do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da Incorporada, constante do Anexo II da presente 
Ata, elaborado pelo critério de valor de patrimônio líquido contábil, com base no balanço patrimonial da Incorporada, especialmente 
levantado na Data-Base de 28/02/2021 (“Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido”) que, por sua vez, apurou que o patrimônio líquido 
da Incorporada constava, na Data-Base de 28/02/2021, como negativo no montante de R$ 711.113,00 (setecentos e onze mil, cento e 
treze reais), sendo que, em razão do aumento de capital integralizado no dia 16 de março de 2021, no montante de R$ 1.064.252,00 
(um milhão, sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais), o patrimônio líquido da Incorporada passou a ser positivo no 
montante de R$ 353.139,00 (trezentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e nove reais). 2. A ratificação da nomeação feita previamente 
pelos administradores da Companhia dos peritos contábeis Srs. Pyter Hul Moreno, brasileiro, solteiro, contador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 8.904.465-0 SESP/PR, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná (“CRC/PR”) sob o nº 
PR-058600/O-3; Luciane Matias dos Santos, brasileira, solteira, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.592.419-0 
SESP/PR, inscrita no CRC/PR sob o nº PR-067942/O-9, e Angela Lico de Almeida, brasileira, vivendo em união estável, contadora, 
portadora da Carteira de Identidade RG sob nº 9.912.346-0 SESP/PR, inscrita no CRC/PR sob o nº PR 077113/O-7, todos com 
endereço comercial na Rodovia Curitiba/Rio Branco, nº 1.303, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82130-570 (“Peritos”), 
para elaboração do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da Incorporada, na forma da legislação aplicável. 3. A aprovação da 
Incorporação da Triider, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo de Incorporação e Justificação, com a consequente 
extinção da Triider e sucessão universal de todos os seus direitos e obrigações, todos os ativos e passivos, pela Companhia, sem 
qualquer solução de continuidade, nos termos do que prevê o artigo 227 da Lei 6.404/76. 4. Fica consignado que as variações 
patrimoniais verificadas na Triider entre a Data-Base de 28/02/2021 e a presente data serão automaticamente absorvidas ao patrimônio 
da Companhia. 5. Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticarem todos os atos necessários à formalização e 
implementação da Incorporação ora aprovada, promovendo todos os registros, transcrições e averbações necessárias nos órgãos e 
repartições públicas competentes, nos termos e para os fins da legislação aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 
assinada. São Paulo, 31 de março de 2021 (aa) Presidente: Marcelo Strufaldi Castelli; Secretário: Eros Roberto Jussiani Canedo 
da Silva. Acionistas: Votorantim Cimentos S.A. (Marcelo Strufaldi Castelli e Osvaldo Ayres Filho), Tigre S.A. Participações (Otto Rudolf 
Becker von Sothen e Vivianne Cunha Valente) e Gerdau Aços Longos S.A. (Daniel Adriano Paulino e Gustavo Werneck da Cunha).  
Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2021. Marcelo Strufaldi Castelli - Presidente; Eros 
Roberto Jussiani Canedo da Silva - Secretário. JUCESP nº 233.028/21-3 em 20/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
Anexo I - À Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2021. Protocolo de Incorporação e 
Justificação de Juntos Somos Mais Fidelizações S.A., Como Incorporadora, e Triider S.A., como Incorporada - Protocolo de 
Incorporação e Justificação: Pelo presente instrumento particular, as Partes abaixo nomeadas e assinadas, por intermédio de seus 
respectivos administradores: Juntos Somos Mais Fidelização S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 29.894.630/0001-39, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1666, 8º andar, CEP 04547-006, Vila Olímpia, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada por seus administradores, Antonio Serrano Bezerra Junior, brasileiro, casado, 
engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade RG nº 970.023.179-26 inscrito no CPF/ME sob nº 628.068.823-20, com 
endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1.666, 8º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04547-006; e Eros Roberto 
Jussiani Canedo da Silva, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, cédula de identidade RG nº 85.224.034 e inscrito no CPF/ME 
sob nº 069.665.749-02, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1.666, 8º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04547-
006 (“JSM” ou “Incorporadora”); e Triider S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.263.726/0001-
48, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Sete de Setembro, nº 630, bairro Centro Histórico, CEP 
90.010-190, neste ato representada por seus administradores, Antonio Serrano Bezerra Junior e Eros Roberto Jussiani Canedo 
da Silva, ambos já qualificados (“Companhia Incorporada”); Considerando que a Companhia Incorporada é uma sociedade anônima 
de capital fechado, com capital subscrito e integralizado de R$ 11.710.781,00 (onze milhões setecentos e dez mil setecentos e oitenta 
e um reais), dividido em um total de 8.069.688 (oito milhões, sessenta e nove mil e seiscentos e oitenta e oito) ações ordinárias, 
nominativas, e sem valor nominal. Considerando que a totalidade do capital social da Companhia Incorporada é detida pela JSM; Têm 
entre si justo e acordado, nos termos dos artigos 224, 225, 226 e 227 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”), 
firmar o presente Protocolo de Incorporação e Justificação, elaborado na forma e para os fins dos dispositivos supracitados, visando à 
incorporação da Companhia Incorporada pela Incorporadora, por meio do qual ficam determinadas as condições e expressa justificação 
da operação ora pretendida, a ser efetivada da seguinte forma: 1. Condições da Incorporação: 1.1. Data-Base: A data-base para a 
incorporação é o dia 28 de fevereiro de 2021 (“Data-Base”), com levantamento dos competentes Balanços Patrimoniais naquela mesma 
data, os quais deverão espelhar os dados com base nos quais será realizada a incorporação. 1.2. Critérios de Avaliação: A avaliação 
do patrimônio líquido da Companhia Incorporada, conforme laudo emitido pelos peritos contábeis Srs. Pyter Hul Moreno, brasileiro, 
solteiro, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.904.465-0 SESP/PR, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado do Paraná (“CRC/PR”) sob o nº PR-058600/O-3; Luciane Matias dos Santos, brasileira, solteira, contadora, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 9.592.419-0 SESP/PR, inscrita no CRC/PR sob o nº PR-067942/O-9, e Angela Lico de Almeida, 
brasileira, vivendo em união estável, contadora, portadora da Carteira de Identidade RG sob nº 9.912.346-0 SESP/PR, inscrita no CRC/
PR sob o nº PR 077113/O-7, todos com endereço comercial na Rodovia Curitiba/Rio Branco, nº 1.303, na Cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná, CEP 82130-570 (“Peritos”), arquivado na sede da Incorporadora e da Companhia Incorporada, tomando por base os valores 
contábeis do ativo e do passivo apurados no Balanço Patrimonial levantado em 28 de fevereiro de 2021, observados os preceitos dos 
artigos 183 e 184 da Lei 6.404/76, e demais dispositivos legais aplicáveis. 1.3. Variações Patrimoniais: As variações patrimoniais 
verificadas na Companhia Incorporada entre a Data-Base e a data da efetiva incorporação serão automaticamente absorvidas ao 
patrimônio da Incorporadora. Efetivada a incorporação, as operações realizadas a partir da data do evento, ainda que praticadas em 
nome da Companhia Incorporada, serão contabilizadas na Incorporadora. 1.4. Capital Social da Incorporadora: A incorporação será 
promovida de forma que a Incorporadora receba, pelos respectivos valores contábeis, todos os bens, direitos e obrigações da 
Companhia Incorporada, sendo que o acervo líquido contábil positivo da Triider que será incorporado pela Juntos Somos Mais totalizava 
o montante de R$ 711.113,00 (setecentos e onze mil, cento e treze reais) negativos em 28 de fevereiro de 2021 e foi posteriormente 
elevado para o montante de R$ 353.139,00 (trezentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e nove reais) após a integralização de capital 
social realizada em 16 de março de 2021, considerada no laudo de avaliação como um evento subsequente. 1.4.1. Tendo em vista que 
a Incorporadora detém a totalidade das ações da Companhia Incorporada, não haverá aumento e/ou redução de capital social da 
Incorporadora em razão da incorporação, sendo que, o quadro acionário da Incorporadora permanecerá inalterado. 1.4.2. As ações 
detidas pela Incorporadora na Incorporada serão canceladas, em razão da extinção da Incorporada decorrente da incorporação. 1.5. 
Sucessão: Uma vez efetivada a incorporação, a Incorporadora será sucessora da Companhia Incorporada em todos os seus bens, 
direitos e obrigações, incorporando-se ao patrimônio da Incorporadora todos os ativos e passivos da Incorporadora. 1.5.1. Eventuais 
atos jurídicos que, em decorrência de compromissos previamente firmados, por motivos administrativos e/ou operacionais, ainda 
venham a ser praticados em nome da Companhia Incorporada, no interregno temporal compreendido entre a aprovação do presente 
Protocolo de Incorporação e Justificação pelos acionistas da Incorporadora e da Companhia Incorporada e o registro dos atos 
societários respectivos nas Juntas Comerciais dos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, serão considerados válidos para todos 
os fins legais, e todos os direitos e obrigações decorrentes serão titularizados pela JSM, na qualidade de sucessora da Companhia 
Incorporada, nos termos do que determina o caput do artigo 227, da Lei nº 6.404/76. 1.6. Atos Societários: A aprovação da 
incorporação será materializada por meio das deliberações societárias da Incorporadora e da Companhia Incorporada, abaixo 
elencadas, que deverão estar de acordo com o estabelecido neste Protocolo: (i) Assembleia Geral de Acionistas da Incorporadora: (a) 
aprovando a incorporação; (b) ratificando a nomeação dos peritos responsáveis pela elaboração do Laudo de Avaliação do Patrimônio 
da Companhia Incorporada; (c) aprovando o presente Protocolo de Incorporação e Justificação e o Laudo de Avaliação do Patrimônio 
da Companhia Incorporada; (d) aprovando a extinção da Companhia Incorporada e (e) autorizando os administradores da Companhia 
a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação da Incorporação. (ii) Assembleia Geral de Acionistas da Companhia 
Incorporada: (a) aprovando a incorporação; (b) aprovando o presente Protocolo de Incorporação e Justificação e o Laudo de Avaliação 
do patrimônio líquido da Companhia; e (c) autorizando os Administradores a praticarem todos os atos necessários à Incorporação. 
2. Justificação: A incorporação se justifica pelo fato de que, sendo a Companhia Incorporada e a Incorporadora sociedades 
pertencentes a um mesmo grupo econômico, a operação importará em simplificação da estrutura societária, possibilitando maior 

racionalização da estrutura administrativa e tornando factível uma redução dos custos administrativos e operacionais. Estando assim 
justas e acordadas, as Partes firmam o presente Protocolo em 3 (três) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo indicadas. São Paulo, 31 de março de 2021. Juntos Somos Mais Fidelização S.A. - Antonio Serrano Bezerra 
Junior e Eros Roberto Jussiani Canedo da Silva - Diretores; Triider S.A. - Antonio Serrano Bezerra Junior e Eros Roberto Jussiani 
Canedo da Silva - Diretores. Anexo II à Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2021 - Laudo de 
Avaliação Contábil do Acervo Líquido da Triider S.A.. Os peritos contábeis, Pyter Hul Moreno, brasileiro, solteiro, contador, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 8.904.465-0 SESP/PR, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná (“CRC/
PR”) sob o nº PR-058600/O-3; Luciane Matias dos Santos, brasileira, solteira, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
9.592.419-0 SESP/PR, inscrita no CRC/PR sob o nº PR-067942/O-9, e Angela Lico de Almeida, brasileira, vivendo em união estável, 
contadora, portadora da Carteira de Identidade RG sob nº 9.912.346-0 SESP/PR, inscrita no CRC/PR sob o nº PR 077113/O-7, todos 
com endereço comercial na Rodovia Curitiba/Rio Branco, nº 1.303, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82130-570; (em 
conjunto doravante denominados “Avaliadores”), atendendo à solicitação da Juntos Somos Mais Fidelização S.A., sociedade 
anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.894.630/0001-39, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1666, 8º 
andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.534.301 (doravante denominada simplesmente “Juntos Somos Mais” ou “Incorporadora”), 
foram nomeados para proceder à avaliação do valor do acervo líquido contábil da Triider S.A., sociedade anônima de capital fechado, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.263.726/001-48, com sede na Rua a Rua Sete de Setembro, nº 630, bairro Centro Histórico, na cidade 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.010-19, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial, 
Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (“JUCISRS”), sob o NIRE 43.300.064.085 (doravante simplesmente “Triider” ou 
“Incorporada”), a ser incorporado pela Juntos Somos mais (“Incorporação”), nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”). Considerações Gerais: O objetivo do presente Laudo de Avaliação Contábil é determinar o valor 
do acervo líquido contábil da Triider para fins de incorporação pela Juntos Somos Mais. O acervo líquido contábil da Triider a ser 
incorporado pela Juntos Somos Mais foi avaliado a valores contábeis, com base nos “Princípios Fundamentais de Contabilidade”, 
aplicados de forma uniforme e consistente, com respaldo nos controles permanentes mantidos pela Triider e observando-se as 
disposições legais pertinentes. I) Laudo de Avaliação: O Laudo de Avaliação Contábil do Acervo Líquido da Triider S.A. (“Laudo de 
Avaliação”) está sendo emitido em conexão com o exame do balanço patrimonial levantado em 28 de fevereiro de 2021 e eventos 
subsequentes relevantes, elaborado sob a responsabilidade da Administração da Triider. II) Metodologia de Avaliação: A avaliação do 
acervo líquido contábil da Triider foi efetuada pela análise e exame do balanço patrimonial levantado em 28 de fevereiro de 2021 e da 
documentação comprobatória dos principais saldos patrimoniais e eventos relevantes subsequentes, objetivando verificar uma 
escrituração feita em boa forma e obedecendo às disposições legais regulamentares, normativas e estatutárias das práticas contábeis 
aplicáveis no Brasil. Na elaboração desta avaliação, foram utilizados dados e informações fornecidos e elaborados sob a responsabilidade 
da administração da Triider (e devidamente assinado pelos responsáveis técnicos), na forma de documentos e entrevistas verbais. 
Como resultado dos trabalhos de avaliação contábil com base nas informações em 28 de fevereiro de 2021 e eventos subsequentes 
relevantes é emitido o presente Laudo de Avaliação, o qual foi elaborado exclusivamente para ser parte integrante do processo de 
incorporação da Triider pela Juntos Somos Mais. Nosso exame foi conduzido de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), normas essas que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo 
de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos seus aspectos relevantes, com base nos livros 
contábeis. Não foi objeto desse trabalho a comprovação da existência física dos referidos bens nem da confirmação de seu prazo de 
vida útil, como também a comprovação das obrigações que estão escriturados nos registros contábeis. III) Relação de Ativos e 
Passivos Envolvidos: Abaixo é demonstrado, de forma resumida, o balanço patrimonial da Triider, analisado pelos avaliadores 
nomeados, que será objeto da incorporação, bem como os ajustes efetuados em decorrência da ocorrência de evento subsequente. O 
acervo líquido contábil envolvido na incorporação está caracterizado da seguinte forma:

Triider S.A.
Balanço patrimonial encerrado em 28 de fevereiro de 2021 e evento subsequente

Valores expressos em reais - R$

ATIVO Valores anteriores a 
incorporação

Evento  
subsequente (I)

Acervo líquido a ser 
incorporado

Total de ativo circulante 567.656 1.064.252 1.631.908
Total de ativo não circulante 417.866 – 417.866
TOTAL ATIVO 985.522 1.064.252 2.049.774

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Valores anteriores a 
incorporação

Evento  
subsequente (I)

Acervo líquido a ser 
incorporado

Total do passivo circulante 781.545 – 781.545
Total do passivo não circulante 915.090 – 915.090
Patrimônio líquido (711.113) 1.064.252 353.139
TOTAL PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 985.522 1.064.252 2.049.774

(I) Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1 de março de 2021, foi aprovado o aumento de capital da Triider no montante 
de R$ 1.064.252,00 (Um milhão, sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais), o qual foi integralizado em moeda corrente 
nacional no dia 16 de março de 2021. IV) Conclusão: Em decorrência dos exames e análises efetuadas, concluímos que o acervo 
líquido contábil positivo da Triider que será incorporado pela Juntos Somos Mais totaliza o montante de R$ 353.139,00 (Trezentos e 
cinquenta e três mil, cento e trinta e nove reais) em 28 de fevereiro de 2021, considerando também o evento subsequente relevante 
conforme demonstrado no Anexo I deste documento. Para que se produzam os efeitos legais, firmamos o presente em 06 (seis) vias 
de igual teor e forma. Outrossim, esclarecemos e informamos que, de acordo com as normas contábeis vigentes, nós, peritos 
contadores responsáveis pelo presente Laudo de Avaliação, não temos qualquer interesse, direto ou indireto, nas sociedades Triider 
S.A. e/ou Juntos Somos Mais Fidelização S.A. Curitiba/PR, 31 de março de 2021. Pyter Hul Moreno - Contador - CRC/PR 
nº 058600/O-3 - RG nº 8.904.465-0; Luciane Matias dos Santos - Contadora - CRC/PR nº 067942/O-9 - RG nº 9.592.419-0; Angela 
Lico de Almeida - Contadora - CRC/PR nº 077113/O-7 - RG nº 9.912.346-0. ANEXO I - ao Laudo de Avaliação Contábil do Acervo 
Líquido da Triider S.A., apurado em 28 de fevereiro de 2021 e evento subsequente relevante. A seguir, demonstramos o balanço 
patrimonial detalhado, datado de 28 de fevereiro de 2021, o qual foi devidamente ajustado visando considerar o evento subsequente 
relevantes da Triider S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.263.726/001-48, com sede na Rua 
Sete de Setembro, nº 630, bairro Centro Histórico, na cidade Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.010-19, com seus 
atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (“JUCISRS”), sob o NIRE 
43.300.064.085, que é objeto da Incorporação deste Laudo de Avaliação.

Triider S.A.,
Balanço Patrimonial levantando em 28 de fevereiro de 2021 ajustado por evento subsequente

Valores expressos em reais - R$

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ativo Circulante Passivo Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa (i) 1.064.252  Fornecedores e outras contas a pagar 5.778
 Aplicações financeiras 510.670  Salários e encargos 447.754
 Contas a receber de clientes 37.898  Impostos a recolher 20.235
 Impostos a recuperar 2.275  Adiantamentos de clientes 122.354

 Arrendamentos 185.424
 Total de ativo circulante 1.615.095  Total do passivo circulante 781.545
Realizável a longo prazo Passivo não circulante
 Imobilizado 266.596  Obrigações com acionistas 669.983
 Direitos de uso 151.270  Arrendamentos 245.108
 Total de ativo não circulante 417.866  Total do passivo não circulante 915.090

Patrimônio líquido
 Capital social (i) 11.710.781
 Prejuízos acumulados (9.601.448)
 Prejuízo do exercício (1.756.194)
 Patrimônio líquido 353.139

TOTAL ATIVO 2.049.774 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.049.774
(i) Evento subsequente: Em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 01 de março de 2021, foi aprovado o aumento de capital 
da Triider no montante de R$ 1.064.252,00 (um milhão, sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais), o qual foi totalmente 
integralizado na data de 16 de março de 2021, em moeda corrente nacional.

Caroá Energias Renováveis S.A.
CNPJ nº 36.701.417/0001-29

Demonstrações Financeiras - Período de 17 de março a 31/12/2020 e 2019 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Balanço patrimonial 2020

Ativo/Circulante 67
Caixa e equivalentes de caixa 67
Total do ativo 67

Balanço patrimonial 2020
Passivo/Patrimônio líquido
Capital social 101
Prejuízos acumulados (34)
Total do patrimônio líquido 67
Total do passivo e do patrimônio líquido 67

Demonstração do resultado 2020
Operações continuadas
Despesas gerais e administrativas (34)
Prejuízo operacional (34)
Prejuízo do exercício (34)
Ações no final do exercício (em milhares) 101
Prejuízo por ações do capital social no fim do exercício - R$ (0,3366)

Demonstração do resultado abrangente 2020
Prejuízo do exercício (34)
 Outros componentes do resultado abrangente
Total do resultado abrangente do exercício (34)

Demonstração das mutações 
do patrimônio líquido

Capital 
social

Capital social 
a integralizar

Prejuízos 
acumulados Total

Integralização do capital 200 (99) – 101
Prejuízo do exercício – – (34) (34)
Em 31/12/2020 200 (99) (34) 67

Demonstração dos fluxos de caixa 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (34)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (34)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
 Integralização de capital 101
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 101
Aumento de caixa e equivalentes de caixa líquidos 67
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 67

A Diretoria

As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede e no site da Companhia - https://www.protonenergy.com.br

Contador 
Leonardo Fonseca de Campos

CRC 1SP303190/O-9

Esmeralda Energias Renováveis S.A.
CNPJ nº 14.019.497/0001-02

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço patrimonial 2020 2019

Ativo/Circulante 14.022 17.717
 Caixa e equivalentes de caixa 8.469 13.523
 Contas a receber 3.486 2.361
 Impostos a recuperar 27 27
 Adiantamento a fornecedores 590 135
 Despesas antecipadas 1.450 1.671
Não circulante 2.503 2.184
 Realizável a longo prazo
  Caixa restrito 2.306 2.184
  Outros créditos 197 –
 Imobilizado 140.075 139.870

142.578 142.054
Total do ativo 156.600 159.771

Balanço patrimonial 2020 2019
Passivo/Circulante 6.588 17.103
 Empréstimos e financiamentos 4.492 2.815
 Passivos de arrendamento 339 295
 Fornecedores 3 12.167
 Salários e encargos sociais 6 8
 IRPJ e CSLL a recolher 273 138
 Obrigações tributárias 256 170
 Conta de Ressarcimento - CCEE – 1.324
 Dividendos mínimos 1.117 –
 Partes relacionadas 102 186
Não circulante 89.321 87.887
 Empréstimos e financiamentos 85.073 83.579
 Passivos de arrendamento 4.248 4.308
Total do passivo 95.909 104.990
Patrimônio líquido 60.691 54.781
 Capital social 57.104 55.000
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 104
 Reserva legal 235 –
 Lucros (prejuízos) acumulados 3.352 (323)
Total do passivo e do patrimônio líquido 156.600 159.771

Demonstração do resultado 2020 2019
Operações continuadas
Receita líquida 19.455 10.775
Custos de operação (5.707) (3.796)
Lucro bruto 13.748 6.979
Despesas gerais e administrativas (4.240) (2.875)
Outras receitas 971 –
Lucro operacional 10.479 4.104
Receitas financeiras 103 330
Despesas financeiras (4.517) (3.343)
Despesas financeiras, líquidas (4.414) (3.013)
Lucro antes do IR e contribuição social 6.065 1.091
Imposto de renda e contribuição social (1.038) (339)
Lucro líquido do exercício 5.027 752
Ações no fim do exercício (em milhares) 57.104 55.000
Lucro por ações do capital social no fim do exercício
 em milhares de Reais 0,0880 0,0137

Demonstração dos fluxos de caixa 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da contribuição social 6.065 1.091
Ajustes de
Depreciação 4.233 2.831
Juros e variações monetárias 4.108 3.084
Despesas financeiras com arrendamento 208 158
Variações de ativos e passivos: Contas a receber (1.125) (2.361)
Despesas antecipadas 221 192
Adiantamento a fornecedores (455) (135)
Outros ativos (197) –
Fornecedores (12.164) 11.809
Salários e encargos sociais (2) (24)
Obrigações tributárias 221 173
Conta de Ressarcimento - CCEE (1.324) 1.324
Caixa (aplicado nas) gerado pelas operações (211) 18.142
Juros pagos (2.379) (1.814)
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.038) (339)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
 pelas atividades operacionais (3.628) 15.989
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa restrito (122) (2.184)
Aquisições de bens do ativo imobilizado (4.438) (112.314)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos (4.560) (114.498)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital – 19.684
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.000 –
Recursos provenientes de partes relacionadas (84) 186
Pagamento de arrendamentos (224) (169)
Captação de empréstimos e financiamentos 3.911 85.124
Pagamento de fiança (2.652) –
Caixa líquido gerado pelas atividades
 de financiamento 2.951 104.825
(Redução) aumento de caixa e equivalentes
 de caixa líquidos (5.054) 6.315
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13.523 7.208
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 8.469 13.523

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Ca- 
pital 

social

Re- 
serva 
legal

Reser- 
va de  

lucros

Adian- 
tamento  

para  
futuro 

aumento  
de capital

(Pre- 
juízos) 
lucros  

acumu- 
lados Total

Em 1º/01/2019 19.799 – – 15.621 (1.075) 34.345
Aumento de capital 35.201 – – – – 35.201
Adiantamento para 
 futuro aumento de 
  capital – – – (15.517) – (15.517)
Lucro líquido do exercício – – – – 752 752
Em 31/12/2019 55.000 – – 104 (323) 54.781
Adiantamento para 
 futuro aumento de 
  capital – – – 2.000 – 2.000
Aumento de capital 2.104 – – (2.104) – –
Lucro líquido do exercício – – – – 5.027 5.027
Reserva legal – 235 – – (235) –
Dividendos mínimos 
 obrigatórios – – – – (1.117) (1.117)
Transferência entre 
 reservas – – 3.352 – (3.352) –
Em 31/12/2020 57.104 235 3.352 – – 60.691

Demonstração do resultado abrangente 2020 2019
Lucro líquido do exercício 5.027 752
 Outros componentes do resultado abrangente – –
Total do resultado abrangente do exercício 5.027 752

A Diretoria
Contador

Leonardo Fonseca de Campos - CRC 1SP303190/O-9
As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis 

na sede e no site da Companhia - https://www.protonenergy.com.br

Malta Energias Renováveis S.A.
CNPJ nº 23.866.219/0001-73 

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço patrimonial 2020 2019

Ativo/Circulante 10.193 17.261
Caixa e equivalentes de caixa 6.337 12.469
Contas a receber 3.822 4.679
Adiantamentos a fornecedores – 113
Despesas antecipadas 34 –
Não circulante
Realizável a longo prazo
 Caixa restrito 3.052 3.019

3.052 3.019
 Imobilizado 135.624 140.041
 Intangível 83 85

138.759 143.145
Total do ativo 148.952 160.406

Balanço patrimonial 2020 2019
Passivo/Circulante 7.594 12.934
Empréstimos e financiamentos 5.469 3.988
Passivos de arrendamento 158 153
Fornecedores 3 6.233
Salários e encargos sociais 35 11
IRPJ e CSLL a recolher 315 186
Obrigações tributárias 258 385
Dividendos 1.213 1.289
Conta de ressarcimento - CCEE – 549
Partes relacionadas 102 140
Outras obrigações 41 –
Não circulante 93.674 98.116
Empréstimos e financiamentos 88.425 90.221
Passivos de arrendamento 2.575 2.547
Partes relacionadas 2.674 5.348
Total do passivo 101.268 111.050
Patrimônio líquido
 Capital social 45.218 45.218
 Reserva legal 526 271
 Lucros acumulados 1.940 3.867
Total do patrimônio líquido 47.684 49.356
Total do passivo e do patrimônio líquido 148.952 160.406

Demonstração do resultado 2020 2019
Operações continuadas
Receita líquida 22.311 23.331
Custos de operação (7.201) (6.397)
Lucro bruto 15.110 16.934
Despesas gerais e administrativas (3.632) (1.773)
Outras receitas 36 50
Lucro operacional 11.515 15.211
Receitas financeiras 94 305
Despesas financeiras (5.586) (4.473)
Despesas financeiras, líquidas (5.492) (4.168)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 6.023 11.043
Imposto de renda e contribuição social correntes (915) (736)
Lucro líquido do exercício 5.108 10.307
Lucro líquido por ações do capital social no 
 fim do exercício - R$ 11,30 15,95

Demonstração dos fluxos de caixa 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da contribuição social 6.023 11.043
Ajustes de
 Juros e variações monetárias 5.255 4.204
 Depreciação 4.507 4.446
 Amortização 2 3
Variações de ativos e passivos
Contas a receber 857 (2.516)
Impostos a recuperar – 9
Adiantamento a fornecedores 113 (41)
Despesas antecipadas (34) 70
Contas de ressarcimento - CCEE (549) (2.949)
Fornecedores (6.230) (37.330)
Salários e encargos sociais 24 10
Obrigações tributárias (313) 359
Caixa aplicado nas operações 9.655 (22.692)
Juros pagos (2.771) (3.555)
Imposto de renda e contribuição social pagos (915) (736)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais 5.969 (26.983)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa restrito (33) (829)
Aquisições de bens do ativo imobilizado – (1.956)
Concessão de empréstimos com pessoas ligadas – 1.035
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos (33) (1.750)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (6.856) –
Empréstimos com pessoas ligadas (5.386) 5.487
Captação de empréstimos e financiamentos – 24.103
Contratos de fiança (2.695) (3.095)
Pagamento de arrendamentos (161) (156)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades de financiamento (15.098) 26.339
Redução de caixa e equivalentes de caixa líquidos (9.162) (2.394)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 12.469 14.863
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 6.337 12.469

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Capital
social

Reserva
legal

Reserva
de lucros

(Prejuízos)
lucros

acumulados Total
Em 1°/01/2019 45.218 – – (4.880) 40.338
Lucro do exercício – – – 10.307 10.307
Constituição de
 reservas – 271 3.867 (4.138) –
Dividendos – – – (1.289) (1.289)
Em 31/12/2019 45.218 271 3.867 – 49.356
Lucro líquido – – – 5.108 5.108
Reserva legal – 255 – (255) –
Dividendos adicionais – – (3.867) (1.700) (5.567)
Dividendos mínimos
obrigatórios – – – (1.213) (1.213)

Transferência entre reservas – – 1.940 (1.940) –
Em 31/12/2020 45.218 526 1.940 – 47.684

Demonstração do resultado abrangente 2020 2019
Lucro líquido do exercício 5.108 10.307
Outros componentes do resultado abrangente
Total do resultado abrangente do exercício 5.108 10.307

A Diretoria
Contador

Leonardo Fonseca de Campos
CRC 1SP303190/O-9

As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede e no site da Companhia - https://www.protonenergy.com.br

Balanço patrimonial 2020 2019
Ativo/Circulante 14.627 5.842
 Caixa e equivalentes de caixa 11.944 2.825
 Contas a receber 2.521 2.462
 Adiantamentos a fornecedores 82 387
 Despesas antecipadas 34 121
 Outros ativos 46 47
Não circulante 157.273 146.148
 Caixa restrito 3.009 2.089
 Outros créditos 1 –

3.010 2.089
 Imobilizado 154.263 144.059
Total do ativo 171.900 151.990

Balanço patrimonial 2020 2019
Passivo/Circulante 15.419 28.770
 Fornecedores 7.479 27.290
 Empréstimos e financiamentos 5.619 –
 Salários e encargos sociais 15 36
 IRPJ e CSLL a recolher 298 31
 Obrigações tributárias 660 694
 Passivos de arrendamento 263 237
 Conta de ressarcimento - CCEE 946 260
 Partes relacionadas 102 186
 Outras obrigações 37 36
Não Circulante 102.845 76.282
 Passivos de arrendamento 3.737 3.847
 Empréstimos e financiamentos 99.108 72.435
Total do passivo 118.264 105.052
 Patrimônio líquido – –
 Capital social 56.477 50.977
 Prejuízos acumulados (2.841) (4.039)
Total do patrimônio líquido 53.636 46.938
Total do passivo e do patrimônio líquido 171.900 151.990

OH Sobrado Geradora de Energia Solar S.A.
CNPJ nº 24.648.754/0001-10

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do resultado 2020 2019
Operações continuadas
Receita líquida 21.614 3.431
Custos de operação (7.180) (705)
Lucro bruto 14.434 2.726
Despesas gerais e administrativas (6.483) (3.471)
Outras receitas 91 –
Lucro (prejuízo) operacional 8.042 (745)
Receitas financeiras 130 278
Despesas financeiras (6.168) (142)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (6.038) 136
Lucro (prejuízo) antes do IR e contribuição social 2.004 (609)
Imposto de renda e contribuição social (806) (115)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.198 (724)
Ações no fim do exercício (em milhares) 56.477 50.997
Lucro (prejuízo) por ações do capital social
 no fim do exercício em milhares de Reais 2,12 (0,014)

Demonstração do resultado abrangente 2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.198 (724)
 Outros componentes do resultado abrangente – –
Total do resultado abrangente do exercício 1.198 (724)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Capital 
social

Adiantamento 
para futuro au- 

mento de capital

Prejuí- 
zos acu- 
mulados Total

Em 1°/01/2019 3.660 11.022 (3.315) 11.367
Aumento de capital 47.317 – – 47.317
Adiantamento para futuro
aumento de capital – (11.022) – (11.022)
Prejuízo do exercício – – (724) (724)
Em 31/12/2019 50.977 – (4.039) 46.938
Adiantamento para futuro
aumento de capital – 5.500 – 5.500
Aumento de capital 5.500 (5.500) –
Lucro líquido do exercício – – 1.198 1.198
Em 31/12/2020 56.477 – (2.841) 53.636

Demonstração dos fluxos de caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS 2.004 (609)
Ajustes de
Juros e variações monetárias 5.420 751
Depreciação 4.637 493
Despesas financeiras com arrendamento 157 133
Variações de ativos e passivos
Contas a receber (59) (2.462)
Adiantamento a fornecedores 305 (7)
Despesas antecipadas 87 379
Outros ativos 1 (1)
Fornecedores (19.811) 26.147
Salários e encargos sociais (21) 19
Obrigações tributárias 233 635
Conta Ressarcimento - CCEE 686 260
Outras obrigações – 36
Caixa (aplicado nas) gerado pelas operações (6.361) 25.774
Juros pagos (1.621) (751)
Imposto de renda e contribuição social pagos (806) (115)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
 pelas atividades operacionais (8.788) 24.908
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa restrito (920) (2.089)
Aquisições de bens do ativo imobilizado (14.841) (130.418)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos (15.761) (132.507)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 5.500 36.295
Recursos provenientes de partes relacionadas, líquidos (84) 186
Captação de empréstimos e financiamentos 31.677 72.435
Pagamento de fiança (3.184)
Pagamento de arrendamento (241) (201)
Caixa líquido gerado pelas atividades
 de financiamento 33.668 108.715
Aumento de caixa e equivalentes de caixa líquidos 9.119 1.116
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.825 1.709
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 11.944 2.825

A Diretoria
Contador

Leonardo Fonseca de Campos 
CRC 1SP303190/O-9

As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede e no site da Companhia - https://www.protonenergy.com.br

Balanço patrimonial 2020
Passivo/Circulante 19
Obrigações tributárias 3
Partes relacionadas 16
Total do passivo 19
Patrimônio líquido
Capital social 301
Prejuízos acumulados (288)
Total do patrimônio líquido 13
Total do passivo e do patrimônio líquido 32

Balanço patrimonial 2020
Ativo/Circulante 26
Caixa e equivalentes de caixa 25
Adiantamentos a fornecedores 1
Não circulante
Realizável a longo prazo
Imobilizado 6

6
Total do ativo 32

Proton Energy Desenvolvimento de Projetos S.A.
CNPJ nº 36.622.201/0001-78

Demonstrações Financeiras - Período de 10 de março a 31/12/2020 e 2019 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração do resultado 2020
Operações continuadas
Despesas gerais e administrativas (288)
Prejuízo operacional (288)
Prejuízo do exercício (288)
Ações no final do exercício (em milhares) 301
Prejuízo por ações do capital social no fim do exercício - R$ (0,96)

Demonstração do resultado abrangente 2020
Prejuízo do exercício (288)
Outros componentes do resultado abrangente
Total do resultado abrangente do exercício (288)

Demonstração das mutações 
do patrimônio líquido

Capital 
social

Capital social 
a integralizar

Prejuízos 
acumulados Total

Integralização do capital 600 (299) 301
Prejuízo do exercício – – (288) –
Em 31/12/2020 600 (299) (288) 13

Demonstração dos fluxos de caixa 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (288)
Variações de ativos e passivos
Adiantamento a fornecedores (1)
Obrigações tributárias 3
Caixa aplicado nas operações (286)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (286)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado (6)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (6)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 301
Partes relacionadas 16
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 317
Aumento de caixa e equivalentes de caixa líquidos 25
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício –
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 25

A Diretoria Contador: Leonardo Fonseca de Campos - CRC 1SP303190/O-9
As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede e no site da Companhia - https://www.protonenergy.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004524-64.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MOISÉS NETO SILVA, Brasileiro, Casado, Açougueiro, RG 22562083, CPF 095.257.098-09, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Reno Pereira de Oliveira, alegando em síntese: cobrança de R$ 9.536,64 (05/2019), 
referente ao inadimplemento dos alugueres e encargos vencidos e vincendos, multa moratória e demais cominações, do imóvel situado 
na Rua Irmãos Pila, 312 A, casa 02, Vila Mazzei, São Paulo/SP. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO e 
INTIMAÇÃO por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante 

ser convertido em penhora o arresto efetuado no rosto dos autos do processo nº 1047556- 79.2017.8.26.0100, em trâmite perante a  

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de março de 2021.                               B 04 e 05/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1086909-97.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Box 
do Gato Comercio de Roupas Ltda. Me, CNPJ 07.703.429/0001-94, na pessoa de seu representante legal, a Jeferson da Costa,  
CPF 066.238.828-39 e a Amandina Alves Magalhães da Costa, CPF 082.242.408- 86, que Banco Santander (Brasil) S/A ajuizou 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 502.530,15 (set/2019), referente ao inadimplemento da 
Cédula de Crédito Bancário nº 3925000005650300424. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para que em 03 dias, paguem o débito, atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante 

placa KYI6224, renavam 483417254, chassi 8ADGJN6AVCG500025, sendo nomeado curador especial em caso de revelia  

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1034658-34.2017.8.26.0100. A Dra. DANIELA DEJUSTE DE PAULA , Juíza de Direito 
da 29ª Vara Cível Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a MVCOM Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais 
Ltda, CNPJ 01.585.139/0001-07, na pessoa de seu representante legal e a Vicente Cataldo, CPF 093.165.558-76, que Banco 
Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 116.641,40 (abril/2017), 
referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 4750000003390300424. Estando os executados em local 

SP registra
3,33 milhões

de casos e
113,4 mil
óbitos por

COVID-19
O Estado de São Paulo re-

gistrou na sexta-feira (4)
3.338.262 casos de COVID-19
durante toda a pandemia e
113.474 óbitos. Nas últimas 24h
foram registrados 3.898 novos
casos e 33 novos óbitos.

O número de óbitos e ca-
sos da sexta-feira (4) está abai-
xo da média verificada diaria-
mente por falta de atualização,
por parte do Ministério da
Saúde, nas ferramentas relaci-
onadas aos sistemas de notifi-
cação de casos leves (sistema
E-SUS) e óbitos (SIVEP, onde
também são notificados os ca-
sos graves). A integralidade
dos números pode estar
impactada pela falta de atuali-
zação do API (Interface de Pro-
gramação de Aplicativos, na
tradução da sigla em inglês) e
pelo feriado prolongado de
Corpus Christi.

Entre o total de casos,
2.983.371 tiveram a doença e já
estão recuperados, sendo que
349.601 foram internados e re-
ceberam alta hospitalar.

Na sexta-feira, há 24.209
pacientes internados no esta-
do, sendo 11.066 em unidades
de terapia intensiva e 13.143 em
enfermaria.

A taxa de ocupação dos
leitos de UTI no estado é de
81,8% e na Grande São Paulo é
de 79,8%.

Jornal
ODIASP

Ligue:

3258-0273
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Angico Energias Renováveis S.A.
CNPJ nº 23.881.499/0001-99

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço patrimonial 2020 2019

Ativo/Circulante 13.052 16.345
Caixa e equivalentes de caixa 9.089 11.764
Contas a receber 3.925 4.381
Impostos a recuperar 6 7
Adiantamentos a fornecedores – 29
Despesas antecipadas 32 164
Não circulante 5.273 7.918
Realizável a longo prazo
Caixa restrito 2.599 2.570
Partes relacionadas 2.674 5.348
Imobilizado 119.458 123.342
Intangível 83 85

124.814 131.346
Total do ativo 137.866 147.690

Balanço patrimonial 2020 2019
Passivo/Circulante 7.333 10.902
Empréstimos e financiamentos 4.598 3.398
Passivos de arrendamento 158 153
Fornecedores – 4.339
IRPJ e CSLL a recolher 304 178
Obrigações tributárias 280 442
Dividendos 1.891 1.457
Conta de ressarcimento CCEE – 795
Partes relacionadas 102 140
Não circulante 76.667 79.223
Empréstimos e financiamentos 74.093 76.676
Passivos de arrendamento 2.574 2.547
Total do passivo 84.001 90.125
Patrimônio líquido
Capital social 50.988 52.888
Reserva legal 705 307
Reserva de lucros 2.173 4.370
Total do patrimônio líquido 53.866 57.565
Total do passivo e do patrimônio líquido 137.866 147.690

Demonstração do resultado 2020 2019
Operações continuadas
Receita líquida 22.874 21.947
Custos de operação (6.580) (5.709)
Lucro bruto 16.294 16.238
Despesas gerais e administrativas (3.164) (1.835)
Outras receitas 611 –
Lucro operacional 13.741 14.403
Receitas financeiras 98 271
Despesas financeiras (4.772) (3.906)
Despesas financeiras, líquidas (4.674) (3.635)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 9.067 10.768
Imposto de renda e contribuição social (1.105) (680)
Lucro líquido do exercício 7.962 10.088
Lucro por ações do capital social no fim do exercício - R$ 15,62 13,97

Demonstração dos fluxos de caixa
2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da CS 9.067 10.768
Ajustes de
Juros e variações monetárias 4.655 3.684
Depreciação 3.974 3.915
Amortização 2 4
Variações de ativos e passivos
Clientes 456 (2.176)
Impostos a recuperar 1 (1)
Adiantamento a fornecedores 29 44
Despesas antecipadas 132 (81)
Contas de ressarcimento - CCEE (795) (1.920)
Fornecedores (4.339) (9.137)
Salários e encargos sociais – (158)
Obrigações tributárias (36) 280
Caixa gerado pelas operações 13.146 5.222
Juros pagos (2.356) (3.117)
IR e CS pagos (1.105) (680)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 9.685 1.425
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa restrito (29) (606)
Aquisições de bens do ativo imobilizado 2.674 (1.906)
Concessão de empréstimos a pessoas ligadas – (5.348)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de investimentos 2.645 (7.860)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Devolução de empréstimos (1.000) –
Redução de capital (1.900) –
Captação de empréstimos com pessoas ligadas (38) (894)
Dividendos pagos (9.327) –
Pagamentos de arrendamento (161) (156)
Captação de empréstimos e financiamentos – 17.119
Pagamento de fiança (2.579) (2.702)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
 pelas atividades de financiamento (15.005) 13.367
(Redução) aumento de caixa e equivalentes
 de caixa líquidos (2.675) 6.932
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 11.764 4.832
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 9.089 11.764

Demonstração do resultado abrangente 2020 2019
Lucro líquido do exercício 7.962 10.088
Outros componentes do resultado abrangente
Total do resultado abrangente do exercício 7.962 10.088

A Diretoria Contador: Leonardo Fonseca de Campos: CRC 1SP303190/O-9

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros

Lucros 
acumu- 

lados Total
Em 1°/01/2019 52.888 – – (3.954) 48.934
Lucro líquido do exercício – – – 10.088 10.088
Reserva legal – 307 4.370 (4.677) –
Dividendos – – – (1.457) (1.457)
Em 31/12/2019 52.888 307 4.370 – 57.565
Redução de capital (1.900) – – – (1.900)
Lucro líquido do exercício – – – 7.962 7.962
Reserva legal  – 398 – (398) –
Dividendos adicionais – – (4.370) (3.500) (7.870)
Dividendos mínimos
 obrigatórios – – – (1.891) (1.891)
Transferência entre reservas – – 2.173 (2.173) –
Em 31/12/2020 50.988 705 2.173 – 53.866

As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede e no site da Companhia - https://www.protonenergy.com.br

Proton Energy Participações S.A.
CNPJ nº 27.373.249/0001-07

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas - Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço patrimonial Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Ativo/Circulante 5.403 4.895 51.198 58.662
 Caixa e equivalentes de caixa 68 277 35.906 40.858
 Contas a receber – – 12.285 13.883
 Impostos a recuperar 11 9 90 43
 Adiantamento a fornecedores 644 1.197 1.316 1.861
 Partes relacionadas 425 652 16
 Despesas antecipadas 34 14 1.585 1.970
 Dividendos 4.221 2.745 – –
 Outros créditos – 1 – 47
Não circulante 238.160 231.004 583.035 579.708
Realizável a longo prazo 27 18 11.194 9.880
 Caixa restrito – – 10.967 9.862
 Depósitos judiciais 27 18 – 18
 Outros créditos – – 227 –
 Investimentos 237.923 230.686 – –
 Imobilizado 210 300 549.630 547.612
 Intangível – – 22.211 22.216
Total do ativo 243.563 235.899 634.233 638.370

Balanço patrimonial Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Passivo/Circulante 4.075 421 34.915 66.732
 Empréstimos e financiamentos – – 20.178 10.201
 Passivos de arrendamento 97 97 1.014 935
 Fornecedores 25 19 6.042 50.048
 Salários e encargos sociais 343 297 400 352
 Obrigações tributárias – 8 2.644 2.232
 Conta de ressarcimento CCEE – – 946 2.928
 Dividendos 3.610 – 3.610 –
 Outras contas a pagar – – 81 36
Não circulante 59 160 359.891 336.320
 Empréstimos e financiamentos – – 346.698 322.911
 Passivos de arrendamento 59 160 13.193 13.409
Total do passivo 4.136 581 394.806 403.052
Patrimônio líquido – – – –
 Capital social 109.426 116.121 109.426 116.121
 Reserva de capital 114.802 114.802 114.802 114.802
 Reserva legal 760 – 760 –
 Ajuste de avaliação patrimonial 4.759 4.759 4.759 4.759
 Lucros (prejuízos) acumulados 9.680 (364) 9.680 (364)
Total do patrimônio líquido 239.427 235.318 239.427 235.318
Total do passivo e do patrimônio
  líquido 243.563 235.899 634.233 638.370

Demonstração do resultado Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Operações continuadas
Receita líquida – – 86.254 24.278
Custos de operação – – (26.668) (7.445)
Lucro bruto – – 59.586 16.833
Receitas e despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (3.728) (1.568) (21.247) (8.592)
Outras receitas – – 1.710 –
Resultado de equivalência patrimonial 19.295 5.814 – –
Lucro operacional 15.567 4.246 40.049 8.241
Receitas financeiras 5 1 443 726
Despesas financeiras (7) (3) (21.063) (3.976)
Despesas financeiras, líquidas (2) (2) (20.620) (3.250)
Resultado antes do IR e da CS 15.565 4.244 19.429 4.991
IR e CS (1) – (3.865) (747)
Lucro líquido do exercício 15.564 4.244 15.564 4.244
Ações no fim do exercício (em milhares)109.426 116.121 109.426 116.121
Lucro por ação do capital social
  no fim do exercício em Reais 0,1422 0,0365 0,1422 0,0365

Demonstração do  
resultado abrangente

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro líquido do exercício 15.564 4.244 15.564 4.244
Outros componentes do resultado abrangente – – – –
Total do resultado abrangente do exercício 15.564 4.244 15.564 4.244

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital  
social

Reserva  
de capital

Ajuste de avaliação  
patrimonial

Reserva 
 legal

Reserva 
 de lucros

Lucros (prejuízos) 
 acumulados Total

Em 1° de janeiro de 2019 17.000 49.886 – – – (4.608) 62.278
Lucro líquido do exercício – – – – – 4.244 4.244
Aumento de capital 99.121 – 4.759 – – – 103.880
Reserva de capital – 64.916 – – – – 64.916
Em 31 de dezembro de 2019 116.121 114.802 4.759 – – (364) 235.318
Redução de capital (6.695) – – – – – (6.695)
Lucro líquido do exercício – – – – – 15.564 15.564
Reserva legal – – – 760 – (760) –
Dividendos adicionais – – – – – (1.150) (1.150)
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – (3.610) (3.610)
Transferência entre reservas – – – – 9.680 (9.680) –
Em 31 de dezembro de 2020 109.426 114.802 4.759 760 9.680 – 239.427

Demonstração dos  
fluxos de caixa

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da CS 15.565 4.244 19.429 4.991
Ajustes de: Depreciação 116 9 17.472 4.761 
Juros e variações monetárias – – 19.438 4.243
Resultado de equivalência 
 patrimonial (19.295) (5.814) – –
Despesas financeiras 
 com arrendamentos 7 2 578 326
Variações de ativos e passivos
Contas a receber – – 1.598 (5.813)
Impostos a recuperar (2) (9) 338 (37)
Despesas antecipadas (20) (10) – 397
Adiantamento a fornecedores 553 (34) 545 (128)
Outros ativos (8) (19) (162) (38)
Fornecedores 6 (1) (44.006) 41.354
Salários e encargos sociais 46 295 48 288

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Obrigações tributárias (8) 3 412 1.379
Contas de ressarcimento - CCEE – – (1.982) 1.394
Outras contas a pagar 2 (7.190) 45 (7.300)
Caixa (aplicado nas) gerado pelas
  operações (3.038) (8.524) 13.753 45.817
Juros pagos – – (9.127) (2.565)
IR e CS pagos (1) – (3.865) (747)
Caixa líquido (aplicado nas) gera-
 do pelas atividades operacionais (3.039) (8.524) 761 42.505
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa restrito – – (1.105) (4.286)
Aquisições de bens do ativo 
 imobilizado (26) (4) (19.305) (246.564)
Aquisições de bens do ativo 
  intangível – – – (236)
Dividendos recebidos 16.182 – – –

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa proveniente da aquisição
  de controladas – – – 18.466
Aumento de capital nas investidas (5.600) (55.573) – –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades de investimentos 10.556 (55.577) (20.410) (232.620)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos
  e financiamentos – – 35.588 157.559
Devolução de empréstimos – – (1.000) –
Redução de capital (6.695) – (6.695) –
Dividendos pagos aos acionistas 
 da Companhia (1.150) – (1.150) –
Pagamento de arrendamento (108) (18) (895) (538)
Partes relacionadas, líquido 227 (639) (16) –
Contratos de fiança – – (11.135) –
Aumento da reserva de capital – 64.916 – 64.916
Caixa líquido (aplicado 
nas) gerado
 pelas atividades de financiamento (7.726) 64.259 14.697 221.937
Aumento de caixa e equivalentes 
 de caixa líquidos (209) 158 (4.952) 31.822
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício 277 119 40.858 9.036
Caixa e equivalentes de caixa
  no final do exercício 68 277 35.906 40.858
Transações que não afetaram caixa no exercício
Reconhecimento de arrendamento
  - CPC 06 R2 (Ativo x Passivo) – 275 180 9.047A Diretoria

Contador

As Demonstrações Financeiras Auditadas na íntegra estão disponíveis na sede e no site da Companhia - https://www.protonenergy.com.br

Leonardo Fonseca de Campos
CRC 1SP303190/O-9

2020
Ativo / Circulante 7.233.720
Bancos 1.533.433
Clientes 1.077.802
Adiantamentos à Fornecedores 509.516
Adiantamentos à Funcionários 28.622
Impostos à Compensar 144.460
Custos a Apropriar 3.889.887
Demais Créditos 50.000
Não Circulante 25.355.524
Imobilizado Líquido 25.355.524
Aquisição de Tecnologias 25.345.147
Móveis e Utensílios 10.550
Equipamentos de Informática 70.480
(-) Depreciações (70.653)
Direitos de Uso de Softwares 43.111
(-) Amortização (43.111)
Total do Ativo 32.589.244

2020
Passivo / Circulante 2.599.360
Fornecedores 1.017.570
Empréstimos Pessoas Ligadas - PJ 1.067.240
Obrigações Trabalhistas 33.460
Obrigações Previdenciárias e Sociais 62.727
Provisões Trabalhistas 216.450
Obrigações Tributárias 196.554
Demais Contas à Pagar 5.360
Não Circulante 2.490.856
Empréstimos Pessoas Ligadas - PJ 2.490.856
Patrimônio Líquido 27.499.028
Capital Social 28.660.061
Resultado do Exercício (1.161.032)
Total do Passivo 32.589.244

2020
Receita Bruta de Vendas 15.979.807
Prestação de Serviços Mercado Interno 15.979.807
Deduções de Vendas 1.046.676
ISS 463.413
PIS 103.869
COFINS 479.394
Receita Líquida de Vendas 14.933.131
Custos das Operações 10.799.719
Prestação de Serviços 10.799.719

 Fabio Gregorio Barnes - Presidente  Wagner Barroso Sales
 Caio de Camargo Maia - Diretor Contador - CRC nº 1SP290015/O-5

Demonstrações Financeiras para os Exercício em 31 de Dezembro de 2020 - Em Reais

Demonstração de Resultado

Balanço PatrimonialBalanço Patrimonial

Engine BR Tecnologia S.A.
CNPJ: 13.551.747/0001-80 

2020
Lucro Bruto 4.133.412
Despesas Operacionais 5.294.444
Comerciais 887.091
Administrativas 2.257.575
Depreciação 11.165
Despesas Financeiras 2.575.049
Despesas Tributárias 57.938
Receitas Financeiras (494.372)
Resultado do Período (1.161.032)

Demonstração de Resultado

Relatório da Administração: Aos Acionistas da Engine BR Tecno-
logia S/A. (Engine). A Engine vem focando, desde o ano de 2017 
um profundo trabalho de saneamento, revisão, reestruturação e 
consequente redução de seus custos e despesas, além da com-
pleta reestruturação na forma de atuar perante o mercado do 
ponto de vista de imagem e do ponto de vista comercial. No ano 
de 2020 atuamos em diversas frentes, a saber: Frente ao ines-
perado cenário de pandemia causado pelo COVID-19, atuamos 
rapidamente junto aos nossos clientes, em especial aos poucos 

-
tezas, nos mostramos presentes e parceiros dentro do que nos foi 
possível, negociações foram efetuadas com grande sucesso o que 
nos permitiu manter o nível de inadimplência dentro do desejável. 
Elaboramos junto a SAP um grande plano de levantamento de 
todas as pendências de ambos os lados com absoluto sucesso 

mesma forma atuamos junto aos nossos fornecedores de hosting 

(Ativy) visando redução de custos e regularização dos contratos
até então celebrados. Repactuamos todos os nossos contra-
tos com clientes e fornecedores tento em vista o descolamento
do IGP-M frente ao IPC-A, ambos os índices que norteiam nos

partir de agora com um único índice, o IPC-A. Obtivemos pelo
terceiro ano consecutivo um crescimento importante de receita
frente ao ano anterior de 31,43%, considerando a conquista
de novos clientes e aumento de serviços na base de clientes já

grandiosa estruturação societária com as devidas conversões
de debentures e adiantamentos para futuro aumento de capital
(AFAC’s) dos investidores e acionistas em Capital social com suas
devidas compensações de prejuízos passados, permitindo assim
uma melhor visibilidade de nossos resultados frente ao acionista
e ao mercado. São Paulo, 31/05/2021. 

Fábio Gergório Barnes - Diretor Presidente 

Talent Marcel Comunicação e Planejamento Ltda.
CNPJ/MF nº 12.258.231/0001-89

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos milhares de reais)
Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Demonstração dos Resultados

2020 2019
Ativo/Circulante 164.982 164.645
Caixa e equivalentes de caixa 40.891 7.939
Contas a receber 96.006 99.043
Impostos a recuperar 3.104 7.082
Adiantamentos 248 436
Partes relacionadas 24.689 50.091
Despesas antecipadas 44 54
Não circulante 310.482 295.732
Impostos diferidos 21.648 –
Depósitos judiciais 1.579 755
Imobilizado 4.074 6.388
Intangível 283.181 288.589
Total do ativo 475.464 460.377

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 223.756 (30.656) 193.100
Ajuste na aplicação inicial do CPC 
06(R2)/IFRS 16, líquido de impostos – (370) (370)

Saldos ajustados em 1º/01/2019 223.756 (31.026) 192.730
Lucro líquido do exercício – 6.363 6.363
Destinações:
Dividendos distribuídos – (1.576) (1.576)
Saldos em 31/12/2019 223.756 (26.239) 197.517
Lucro líquido do exercício – 12.360 12.360
Destinações:
Dividendos distribuídos – (981) (981)
Saldos em 31/12/2020 223.756 (14.860) 208.896

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 12.360 6.363
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os 
recursos provenientes das atividades operacionais:

Depreciação e amortização 8.153 8.028
Provisões para riscos 330 606
Impostos diferidos (21.648) –
Provisões para créditos de liquidação duvidosa 50 (26)

(755) 14.971
Redução (Aumento) nos ativos e passivos
Contas a receber 2.987 (17.480)
Tributos ativos e passivos 4.154 2.534
Adiantamentos 188 46
Despesas antecipadas 10 (28)
Depósitos judiciais (824) (148)
Fornecedores 18.978 (13.695)
Receita diferida 1.767 (2.449)

2020 2019
Receita líquida de prestação de serviços 70.569 99.545
Custo dos serviços prestados (51.088) (52.094)
Lucro bruto 19.481 47.451
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com pessoal (3.930) (9.585)
Gerais e administrativas (8.505) (11.685)
Tributárias (443) (468)
Depreciação e amortização (8.153) (8.028)
Outras receitas (Despesas) operacionais líquidas (1) 73
Resultado operacional antes do resultado financeiro (1.551) 17.758
Resultado financeiro líquido
Despesas financeiras (9.674) (16.406)
Receitas financeiras 1.935 5.011
Resultado antes do IRPJ e da CSLL (9.290) 6.363
Imposto de renda e contribuição social 21.650 –
Lucro líquido do exercício 12.360 6.363

2020 2019
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 98.959 93.055
Fornecedores 74.717 55.739
Receita diferida 3.309 1.542
Obrigações trabalhistas e sociais 5.907 6.867
Impostos e contribuições a recolher 2.419 2.244
Partes relacionadas 8.051 22.040
Arrendamentos a pagar 4.219 3.756
Outras contas a pagar 337 867
Não circulante 167.609 169.805
Provisão para riscos 2.538 2.208
Partes relacionadas 165.000 165.000
Arrendamentos a pagar 71 2.597
Patrimônio líquido 208.896 197.517
Capital social 223.756 223.756
Prejuízos acumulados (14.860) (26.239)
Total do passivo e patrimônio líquido 475.464 460.377

João Alberto de Moura Livi – Representante Legal
Antônio Manuel Morgado dos Santos

Contador CRC 1SP 158.408/O-1

2020 2019
Obrigações trabalhistas e sociais (960) (956)
Outras contas a pagar (530) 345
Recursos líquidos provenientes das (Aplicados 
nas) atividades operacionais 25.015 (16.860)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (432) (574)
Operações de arrendamento (2.063) (1.455)
Recursos líquidos provenientes das (Aplicados 
nas) atividades de investimentos (2.495) (2.029)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (981) (1.576)
Variação de partes relacionadas, líquido 11.413 (11.797)
Recursos líquidos provenientes das (Aplicados 
nas) atividadesde financiamento 10.432 (13.373)

Aumento/ (Redução) dos fluxos de caixa do 
exercício 32.952 (32.262)

Caixa e equivalente de caixa
Saldo no início do exercício 7.939 40.201
Saldo no final do exercício 40.891 7.939
Aumento/ (Redução) no caixa e equivalentes de 
caixa no exercício 32.952 (32.262)

As Demonstrações Contábeis completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes 
estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

2020 2019
Resultado líquido do exercício 12.360 6.363
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício 12.360 6.363

Demonstração dos Resultados Abrangentes

Captalys Companhia de Crédito
CNPJ/ME Nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas da Captalys Companhia de Crédito (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária (“AGE”) na sede social da Companhia, localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar (par-
te), Itaim Bibi, CEP 04530-001, na Capital do Estado de São Paulo, no dia 11 de junho de 2021, às 9h00min, a fi m de delibera-
rem a respeito: (i) da homologação do aumento de capital aprovado na AGE realizada aos 26 de abril de 2021 (“AGE 26/04”), 
no montante total de R$30.000.003,52 (trinta milhões e três reais e cinquenta e dois centavos), com a consequente emissão de 
4.746.836 (quatro milhões e setecentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem va-
lor nominal, subscritas no âmbito do aumento de capital aprovado na AGE 26/04; (ii) da alteração, em decorrência da homolo-
gação do aumento do capital social, do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a se-
guinte redação para refl etir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido: “Artigo 4º 
- O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$102.713.503,75 (cento e dois milhões e setecentos 
e treze mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos), dividido em 42.411.918 (quarenta e dois milhões e quatrocen-
tos e onze mil e novecentos e dezoito) ações, sendo 23.579.377 (vinte e três milhões e quinhentos e setenta e nove mil e trezen-
tos e setenta e sete) ações ordinárias, 18.831.826 (dezoito milhões e oitocentos e trinta e um mil e oitocentos e vinte e seis) ações 
preferenciais Classe A, 610 (seiscentos e dez) ações preferenciais Classe B e 105 (cento e cinco) ações preferenciais Classe C, to-
das nominativas e sem valor nominal’”; (iii) da eleição ou reeleição, conforme o caso, dos 4 (quatro) membros do Conselho de 
Administração da Companhia, para um mandato unifi cado de 2 (dois) anos, até a posse dos membros que serão eleitos ou ree-
leitos, conforme o caso, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano de 2023; (iv) do cancelamento au-
tomático de 76.000 (setenta e seis mil) Debêntures (conforme defi nido na Escritura de Emissão), com valor nominal de 
R$1.000,00, decorrentes da primeira emissão de debêntures da Companhia, que não foram integralizadas no prazo de 30 (trin-
ta) dias corridos contados a partir da Data de Emissão (conforme defi nido na Escritura), conforme previsto na Cláusula 3.10.3 do 
Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie com Garan-
tia Real, em Série Única, da Captalys Companhia de Crédito (“Escritura de Emissão”). Instruções Gerais: 1. Nos termos da le-
gislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acio-
nistas na sede social da Companhia. 2. Somente poderão tomar parte e votar na AGE acionistas cujas ações estejam registradas 
nos livros da Companhia com 48h (quarenta e oito horas) de antecedência da AGE, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social 
da Companhia. 3. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na AGE munido do documento hábil a comprovar 
sua identidade. 4. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com po-
deres especiais, nos termos da Lei nº 6.404/76. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos 
societários, quando relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, notari-
zados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acompanhado de cópia de atos societá-
rios e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na AGE, sejam depositados na sede da 
Companhia, ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br aos cuidados do Departamento Jurídico Cor-
porativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da AGE. 6. A Companhia informa que 
intensifi cou medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber em sua sede os acionistas que comparecerem 
na AGE. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrônico 
assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de se-
gurança. 7. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br. São Paulo, 
02 de junho de 2021. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO – SP

Data do leilão: 07/06/2021 – as 09:30
Local: AGENCIA  DA CAIXA – RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SÃO PAULO,
SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA – SP  CEP: 13295-000, telefone
(11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do
EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/
11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 E CFG 10/77, no dia e
local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento
à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08
(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda  com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição
Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e
comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e,
com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do
FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros
ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED: B49905 – CONTRATO: 1026841437032 – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS –
EMGEA
MARIA LUIZA RODRIGUES, BRASILEIRO(A), SECRETARIA, CPF 029.565.268-39,
CI 5483753 SSP/SP, DESQUITADA(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
KATIA CRISTINA GONÇALVES, BRASILEIRO(A), BANCÁRIA, CPF 083.372.778-82
CI: 17841527 SSP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENT O Nº 53, BLOCO A, CONDOMINIO GREEN
PARK, A RUA GENERAL  JOSÉ DE ALMEIDA BOTELHO, Nº 552, 8º SUBDISTRITO-
SANTANA, BAIRRO PARQUE MANDAQUI, EM SÃO PAULO, SP, CONTENDO A
ÁREA ÚTIL DE 68,58M2, ÁREA COMUM (INCLUSIVE UMA VAGA INDETERMINADA)
DE 71,911M2, COM DIREITO A UMA VAGA PARA AUTOMÓVEL DE PASSEIO, COM
TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEIT ORIAS, PERTENCES E ACESSÓRIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 715727,99
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 358000,00

SÃO PAULO, 18/05/2021
ARY ANDRÉ NETO

18 e 21/05, 07/06/2021

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à usucapião administrativo, prenotado sob nº 775.587 em 30 de
agosto de 2029 a requerimento de AVELINO BURIGO, RG nº 6.421.797-SSP/SP e CPF nº 455.437.718-00
e sua mulher EDNA KONKOWSKI BURIGO, RG nº 6.565.018-9-SSP/SP e CPF nº 851.824.608-30, brasileiros,
aposentados, casados pelo regime da comunhão universal de bens, anterior a vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados na Av. Macuco nº 280, aptº 13 do Edifício Belvedere, Bloco B, FAZ SABER aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que os autores acima qualificados, requerem a USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/
15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre: a) o apartamento nº 13, localizado
no 1º andar, com a área exclusiva de 88,67m2, área comum de 43,63m2, perfazendo a área total de 132,30m2,
correspondendo a fração ideal de 0,00495 no terreno, matriculado sob nº 171.465, neste Cartório e, b) a vaga
nº 164 (para efeito de identificação e disponibilidade), na garagem localizada no 1º subsolo, com a área total
de 30,15m2, fração ideal de 0,00112 no terreno,  matriculada sob nº 171.473, neste Cartório, do Edifício
Condomínio Villa Real, situado na Av. Macuco nºs 240 e 280, em Indianópolis, de propriedade de CTE –
Companhia Técnica de Engenharia e Participações, CNPJ nº 56.786.049/0001-76, com sede nesta Capital,
na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.451, 13º andar; ACAUÃ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 52.622.487/
0001-48, com sede nesta Capital, na Av. Paulista nº 2100; AVENIDA PAULISTA Imóveis, Representações e
Serviços Ltda, CNPJ nº 43.715.622/0001-09, com sede nesta Capital, na Rua Augusta nº 1.642, 4º andar, Ala
B; INDUVEL Indústria de Veludos Ltda, CNPJ nº 43.493.295/0001-98, com sede nesta Capital, na Rua
Visconde de Taunay nº 334, 1º andar, na proporção de 25%, 25%, 35% e 15%, respectivamente, alegando e
comprovando posse mansa e pacifica a mais de 20 anos. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-
se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017
da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de maio de 2021.

05 e 21/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0023686-91.2018.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia
Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ BERNARDO DA  SILVA, CPF 021.895.158-23
e SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA, CPF 277.514.288-56, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Condomínio Residencial Alta Vista Vila Maria Residencial Clube.
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$ 53.380,31, 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 de15 (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 30 de abril de 2021. 04 e 07/06

Travessia Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 26.609.050/0001-64 - NIRE: 35.300.498.119

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de 
Recebíveis Imobiliários das 10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão da Travessia Securitizadora S.A. 

A Travessia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.609.050/0001-64 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 16.5 do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 10ª e 11ª Séries da 
1ª emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Travessia Securitizadora S.A.”, celebrado em 31 de julho de 
2019 (“Termo de Securitização”), entre a Emissora e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na quali-
dade de agente fi duciário dos CRI (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares 
dos CRI (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se no 
dia 21 de junho de 2021, às 15 horas, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”) 
e da Cláusula 16.1 do Termo de Securitização. A Assembleia será realizada exclusivamente digital, conforme 
instruções descritas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Decretar ou não o Vencimento An-
tecipado da Cédula de Crédito Bancário nº FP3107/19 (“CCB nº FP3107/19”) e consequentemente dos CRI, conforme 
aplicável, em razão do descumprimento nos termos da Cláusula 10.1, itens (i), (ii), (iii), (iv),(viii), (ix) (xviii), (xxv), (xxvi), 
(xxx) da CCB nº FP3107/19; (ii) Decretar ou não o Vencimento Antecipado dos CRI, nos termos do Termo de Securitiza-
ção em razão do descumprimento pela Devedora, conforme a Cláusula 8.5 itens (i), (ii), (iii), (iv), (vii), (viii), (xvii), (xxiv), 
(xxv), (xxix); (iii) Decretar ou não o Vencimento Antecipado dos CRI, conforme previsto no item (i) da cláusula 8.5 do 
Termo de Securitização, em razão de descumprimento de obrigação assumida pela Devedora nos Documentos da Ope-
ração, especifi camente das cláusulas 4.5.1, 5.1., 5.2. e 5.4.2, do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios e Outras Avenças datado de 31.07.2019, conforme aditado pelo Primeiro e Segundo Aditamentos ao Instru-
mento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, datados de 26.01.2021 e 24.02.2021 
respectivamente celebrados entre Liftplan e Travessia, inter alia, em garantia às CCB e ao Termo de Securitização; (iv) 
Decretar ou não o Vencimento Antecipado dos CRI, conforme previsto no item (i) da cláusula 8.5 do Termo de Securiti-
zação, em razão de descumprimento de obrigação assumida pela Devedora nos Documentos da Operação, especifi ca-
mente da Cláusula 4.1 do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis e Outras Avenças, datada de 
31.07.2019 celebrado entre Liftplan e Travessia, inter alia, em garantia às CCB e ao Termo de Securitização; e (v) Auto-
rizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a implementação 
das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração de aditamentos aos Documen-
tos da Operação e/ou eventual excussão das garantias concedidas no âmbito da Operação. Todos os termos emprega-
dos ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se 
conceituado de forma diversa no presente Edital. A Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência on-
line, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo certo que o 
link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente à realização 
da Assembleia, àqueles que enviarem solicitação por correio eletrônico para ri@grupotravessia.com.br, 
assembleias@vortx.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à 
data marcada para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identifi cação e, con-
forme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI devidamente assinados e com fi rma reconhe-
cida ou com certifi cação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equi-
valente, conforme o caso, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Titulares de CRI de-
verão acessar o link de acesso a reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da 
Assembleia, identifi car-se em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à 
Emissora, de forma que a Emissora possa identifi car e permitir o acesso e participação à reunião. A Assembleia será in-
tegralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e 
o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica ou certifi cado digital via Docusign ou 
plataforma equivalente, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de 
presença por meio de assinatura eletrônica ou certifi cado digital via Docusign ou plataforma equivalente, se assim so-
licitado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário. São Paulo, 04 de junho de 2021. Travessia Securitizadora S.A.

CAP TC Torres e Participações S.A.
CNPJ nº 34.878.487/0001-21 - NIRE 35.300.541.570

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 26/03/2021
Aos 26/03/2021, às 9h, na sede social da Companhia. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sr. Fernando Diez Viotti e Secreteario: Sr. Daniel Lafer Matandos. Ordem do Dia e 
Deliberações: O Acionista presente deliberou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 
1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, que atualmente encontra-se totalmente subscrito 
e integralizado, dos atuais R$851.896.096,00, para R$ 1,069,810,860.00, um aumento, portanto, no 
valor total de R$217.914.764,00, mediante a emissão de 217.914.764 novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão correspondente a R$ 1,00 por ação. O preço 
de emissão foi fixado de acordo com o artigo 170, §1º, I e II, conjuntamente, da Lei das S.A. 1.1. Fica 
consignado que os demais acionistas da Companhia, Fernando Diez Viotti, Daniel Lafer Matandos e 
Carolina de Farias Vilela expressamente renunciam aos seus respectivos direitos de preferência ao 
qual fazem jus na subscrição das ações ora emitidas. 1.2. Em decorrência do aumento de capital social 
aprovado no item 1 acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O Capital Social, totalmente subscrito e 
integralizado, é R$ 1.069.810.860,00, dividido em 3.250.250.166 ações ordinárias e 5.200.000 ações 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” 2. Autorizar os administradores da Companhia 
a praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessárias para dar cumprimento e 
formalizar as deliberações aprovadas na presente assembleia geral, de acordo com a lei aplicável, 
incluindo, mas não se limitando, à assinatura de contratos e documentos relacionados. Encerramento: 
Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 26/03/2021. Mesa: Fernando Diez Viotti - Presidente; 
Daniel Lafer Matandos - Secretário. Acionistas Presentes: CAP TC - Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia - Por: Fernando Taminato e Christiano Jonasson de Conti Medeiros; 
Fernando Diez Viotti; Daniel Lafer Matandos; Carolina de Farias Vilela. JUCESP nº 252.520/21-0 
em 28/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CAP TC Torres e Participações S.A.
CNPJ nº 34.878.487/0001-21 - NIRE 35.300.541.570

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 02/12/2020
Aos 02/12/2020, às 10h, na sede social da Companhia. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Fernando Diez Viotti e Secretário: Sr. Daniel Lafer Matandos. Ordem 
do Dia e Deliberações: O Acionista presente deliberou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o 
quanto segue: 1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, que atualmente encontra-se 
totalmente subscrito e integralizado, dos atuais R$ 815.278.596,00, para R$ 851.896.096,00, um 
aumento, portanto, no valor total de R$ 36.617.500,00, mediante a emissão de 36.617.500 de novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas em moeda corrente nacional 
em até 03 dias úteis, a contar desta data, observado o preço de emissão de R$1,00 por ação, fixado 
com base no inciso II do §1° do artigo 170 da Lei das S.A., pelo acionista Cap TC - Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia, um fundo de investimento em participações, CNPJ/
ME nº 26.580.023/0001-06, neste ato representado por sua instituição administradora, Paraty Capital 
Ltda., CNPJ/ME nº 18.313.996/0001-50, com sede na Rua dos Pinheiros, 870, conjunto 133, São 
Paulo/SP, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício da 
atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório 
nº 13.239, de 20/08/2013, neste ato representada pelos Srs. Fernando Taminato, RG nº 17.351.522-8 
SSP/SP, CPF nº 176.179.558-98, com residência em São Paulo/SP, e Christiano Jonasson de Conti 
Medeiros, RG nº 27.145.028-9 SSP/SP, CPF nº 344.370.278-33, com residência em Santana de 
Parnaíba/SP, de acordo com os termos e condições previstos no Boletim de Subscrição. 1.1. Fica 
consignado que os demais acionistas da Companhia, Fernando Diez Viotti, Daniel Lafer Matandos e 
Carolina de Farias Vilela expressamente renunciam aos seus respectivos direitos de preferência ao 
qual fazem jus na subscrição das ações ora emitidas. 1.2. Em decorrência do aumento de capital social 
aprovado no item 1 acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5° - O Capital Social, totalmente subscrito e 
integralizado, é R$ 851.896.096,00, dividido em 3.032.335.402 ações ordinárias e 5.200.000 ações 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” 2. Autorizar os administradores da Companhia 
a praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessárias para dar cumprimento e 
formalizar as deliberações aprovadas na presente assembleia geral, de acordo com a lei aplicável, 
incluindo, mas não se limitando, à assinatura de contratos e documentos relacionados.  Encerramento: 
Formalidades legais. São Paulo, 02/12/2020. Fernando Diez Viotti - Presidente; Daniel Lafer 
Matandos - Secretário. Acionistas Presentes: CAP TC - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia - Por: Fernando Taminato e Christiano Jonasson de Conti Medeiros; Fernando Diez 
Viotti; Daniel Lafer Matandos; Carolina de Farias Vilela. JUCESP nº 252.519/21-8 em 28/05/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

��������������	�
������	���	��������������
���������������������� �!!!""!#$%#�"!"&�'�"(�!!!&�������� 
���)��� � �)*+��*����� ,�� ������-�� $� ������-.�� ,�� ���/�-���� �0�12���� � 3)�,�-.�� �.�� ��)���� �0��)��,� � ������
4����1)�� 5�*��� ,�� �6� �� �)����� ������� ��� ����	�
��� $� ���7�� ��� "!� ������ ��������� ��� !!!""!#$
%#�"!"&�'�"(�!!!&����		���8)�9�,����������,��':�;�����</��=�,��3������������� �� $��������=�����,��,���.����)��=����
��+>����5�����������=���� ?��*��,�����=������3�7���@������������4����A���5�	�������B=���3�%!C�'"D�'D'$
(&� �� 3��������� 5�	��� ��� �B=� ��3� %((�E&D�"C'$!!=� 1)�� +��� ����� 8)<9�� ���*���=� ���� �)���� ,�� �-.�� *����F���
��G� ��� !!E(&''$%E�"!&"�'�"(�!!!&=� )*� �)*+��*����� ,�� ������-�� *�/�,�� +��� 3����
��� ���� �����=� ����,�,�
*������,���� ,�� �����?<���� ���/����,�,�� ���F����� ,�� �.�� ��)���� ���������,�$��� ��� �H)�� �*� �)���� �������� �� �.�
��G�,�=��������*���,���������D&%=�I"�=��;�,�����=�?���,����*���,�����)������	�
���+���������=�+����1)�����+��9�
,��&D� J1)��9�K�,����L����=�1)�� ?�)��6��+F����,��)����,��+��9��,��+���������,����=�+��)�*���1)������,���M�C&�%"%=&#
J8������N"!"&K=�,�/�,�*�������)���9�,�=���G�+����,��*)����,��&!O���G�����/�����,��,HG������>����6������,/����<����
,�� &!O� J������� D"%� �� +��6���?��=� ,�� �F,���� ,�� ��������� ��/��K�� 3���*� �������=� ���,�=� 1)�� ���� ���*��� ,�� ������� D"D
,���F,����,�������������/��=� ����������,����+��<�,�����*�� ��,���,����*���+���*�����/��)��6���=� ������$�����+��9��,�
&D� J1)��9�K� ,���� L����� +���� 1)�� ��� �0��)��,��=� ��,�+��,����*����� ,�� +��>���� �)� ��/�� ����*�-.�=� �+�������*=� ���
+�F+����� �)���=� �)�� �*+)���-.��� �.�� �?��)�,�� �� +���*����=� ��,�+��,����*����� ,�� ��/�� ����*�-.�=� �� ���,���
+�,��6� ��,�����G����P�+��>��������6���+���������,����=�+����0�����=��?�0�,����+)G����,����� ?��*��,�� ����������	����
��,����+����,����������,�,��,���.����)��=�����%&�,��*����,��"!"&�����������������������������������������!D���!'�N�!(�N�"!"&

������� ��� ����	�
���� ��������� 3<����� �� � !!""&E&$&D�"!&&�'�"(�!!!(�� ������ � ���)��� � 	����F���� $� ������-.�
,�� ���/�-���� ��1)������ � 3)�,�-.�� ,�� ����������� ,�� �.�� ��)���� ��1)���,� � ����� ;�����)�� ��������� ������� ��
����	�
��� $� ���7�� ��� "!� ������ ��������� ��� !!""&E&$&D�"!&&�'�"(�!!!(�� �� 		�� 8)�9� ,�� �������� ,�� &:� ;���
�</��=� ,��3�������������;�� $����>��,��3���-�=�����,��,���.����)��=�����B�/�����)�9�;����Q�	����=� ��� ?��*��,�����=
����� 3�7� ��@��� �� ����� ;�������� �������=� �5� E%�C%#�!%D$'=� ��3� %E#�!%%�C"'$#C=� 1)�� ���� �)���� ,�� +�������
�)+���+����,�)$���P�+��>����,���1)�������,�+�����,������������ R),���������EC!!&""!%'(C'=�+����������&=������������
�*��M�DDD=&D�J1)��>�����������1)���������������������1)��9�������/��K=�G�*���*�����������R),���������&&!!&&%%E"""C=
+������� ��� &=� ������������ �*� �M� E!"=C%� J1)����������� �� ,���� ������ �� ��/����� �� ��S�� �����/��K=� �*G��� ,�� ��S����
DC!D$(� J3F�)*� ���>�� ,�� 3���-�K� ,�� @����� ,�� @������ �N�=� ���������,�$��� �� �H)� �*� �)���� �������� �� �.�� ��G�,�=� ?��
,����*���,�����)������	�
��=�+���������=�+����1)�=����+��9��,��"!�J/����K�,���=�1)��?�)��6��+F����,��)����,��+��9�
,�� +�������� �,����=� �+�������� �*+)���-.��� ���6� �� +�������� �,����=� +��� �0�����=� �?�0�,�� �� +)G����,�� ��� ?��*�� ,�� ����
�����	�������,����+����,����������,�,��,���.����)��=�����"%�,�� ?�/�������,��"!"&�� ��������������!D���!'�N�!(�N�"!"&

��������������
����������������������� �&!!!C!&$E(�"!&'�'�"(�!#!E�������� ����)��� �	����F���� $�������-.��,�����/�-���
��1)������ �3)�,�-.���.����)������1)���,� �	�)������	)��9�,����������������������
���$����7�����"!���������������
���&!!!C!&$E(�"!&'�'�"(�!#!E����		��8)<9��,����������,��&:�;�����</��=�,��3�������������T;�$�@)����.=�����,��,���.����)��=
����	U�����,����������>�*�9�����9��������G�=����?��*��,�����=������3�7���@�����	��������	���7��������=���3�&#&�E'&�(('$
!"=�1)��3����
������������=�*������,����,�������?<�������/����,�,�����F�����,���.����)����>���R)�9�)��-.��	����F���=�+���
��G���-��,��1)������,���M�&E�CC!=%(�J3�/N"!&'K=�,����������,�����������,��������-.��,�����/�-����,)���������=� ��?�������P�
*������,�,���/����,�������*�����,���)�)G�����,�9�*G���,��"!&E=�,���)����,��+F�����,)�-.���*�������������������������,���
��1)���,���*��)���� ������,�=�?���,�?���,��������
���+���������=�+����1)���*�&D�,���=���?�)���,���"!�,�����)+��=�+��)����,HG���
J?����,���������,���)�����+������)���K=��������,��,��>����6������,/����<������1)�/����������DO�,��/�����,��,HG����J�������#!&�,�
���K=��)��?���-���*G�����=���G�+����,�����/�����$�����*��,�,�����������*�*��,�,���0��)��/����������,������+��9����)+��=���
���S����=����6���*��,���)��,�����+��������,�,�����)����+������)�*��������?����=�����*��,���,���������"D#=� �;�,����������6��
+�������=��?�0�,����+)G����,�����=�"#N!DN"!"&������������������������������������������������������������������������������������������������������!D���!'�N�!(�N�"!"&

��������������
����������������������� �&!&(CCC$%D�"!&C�'�"(�!!!D�������� ����)��� �	����F���� $�������-.��,�����/�-���
��1)������ �3)�,�-.���.����)������1)���,� ��>�����;�,���,�����������������������
���$����7�����"!���������������
���&!&(CCC$%D�"!&C�'�"(�!!!D���J�K�		��8)�9J�K�,����������,��":�;�����</��=�,��3�������������;�$��.��	��)�����)�����=�����,��,�
�.����)��=���J�K�����9�G)���8��H�3��������,�����/�=����?��*��,�����=������3�7���@����J�K��4��5��;�������������=�@���������=���������=
�5�D!�##D�C#%$E=���3�E%"�"!"�"D'$''=�1)���>��?���+��+�����)*���-.��,��	����F����+���+�����,��3)�,�-.���.����)��=�������,�
�*��<����� �����1)�������H����,����,����1)���,��,��1)������,���M�&(�(&C=D!�J,�9�������*��=��������������,�9���/���������
���1)����������/��K=�+��/��������,������/�-����,)������������������,���R)����P�������)�-.��,������������/�������?���$������*������,�,��
/����,�������*�����,��?�/��������� R)�>��,��"!&'=�,���)����,����*)����-.�������� ��)G����,�,�������+����,������������,�$��
���H)��*��)���������������.����G�,�=�?���,����*���,�����)������
��=�+���������=�+����1)�����+��9��,��&D�J1)��9�K�,���=��?��)�
��+���*�����,��1)������,�/�,�=�G�*���*����+���*�����,��>����6������,/����<�����,��DO�J������+��������K�,��/���������G)<,�
P���)��=�>�+F������*�1)��?����6� ������J�K�,��+���*�����,���)�����+������)�����)��?���-���*G�������*���)���+��9�=���G�+���
,�=�,������,����+��9�=�1)��?�)��6���+������,��+��9��,������,����=������������)<,���*��<�)����0��)��/��R),����������6���+���������,����=�+��
�0�����=��?�0�,����+)G����,�����?��*��,������������	�������,����+����,����������,�,��,���.����)��=�����&C�,��*����,��"!"&�
!D���!'� N�!(� N�"!"&

AMAZONIAN AIR AR CONDICIONADO EIRELI
CNPJ nº 07.735.705/0001-04 - NIRE nº 35.603.005.330

ATA
Aos 02/06/2021, às 10h00, na sede da empresa Amazonian Air Ar Condicionado Eireli, CNPJ nº 07.735.705/0001-04, registrada na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob nº 35.603.005.330, situada na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2.937, Conjunto 311, Bloco B, Jabaquara, 
CEP 04309-011, São Paulo/SP, reuniram-se Roberto Balbino da Silva representando a totalidade do capital social, brasileiro, casado, empresário, RG 
nº 53.219.010-5 SSP/SP e CPF nº 898.926.824-91, residente à Rua Carlos Weber, 956, Apartamento 22, Bloco 2, Vila Leopoldina, CEP 05303-000, São 
Paulo/SP, que convidou para secretariá-lo a Sra. Camila Silva Santos, brasileira, solteira, Assistente de Departamento Jurídico, com endereço comercial 
a Rua Américo Brasiliense, 891, Chácara Santo Antônio, CEP 04715-003, São Paulo/SP, RG nº 49.267.484-X SSP/SP e CFP nº 411.593.208-29. Sob a 
Presidência do Sr. Roberto Balbino da Silva acima qualificado, para deliberar sobre a redução do capital social por considerá-lo excessivo em relação 
ao objeto da sociedade, passando de R$ 350.000,00 para R$ 150.000,00, com redução de 150.000 de quotas, no valor total de R$ 150.000,00, 
valor que será restituído ao titular, em moeda corrente do país, através de TED. Deliberar sobre a alteração de endereço para: Rua Carlos Weber, 956, 
Apartamento 22, Bloco 2, Vila Leopoldina, CEP 05303-000, São Paulo/SP. Encerrados os trabalhos, inexistindo qualquer outra deliberação, lavrou-se 
a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos. Roberto Balbino da Silva - Presidente. Camila Silva Santos - Secretaria.
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Circuito da Catalunha vai receber
torcedores neste final de semana
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Rossi apenas o antepenultimo no primeiro dia de treinos
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Por Járcio Baldi

Final de semana com todas as
categorias em pista no Motoci-
clismo, inclusive a MotoE, onde
corre o brasileiro Eric Granado
e acontece no circuito da Cata-
lunha, Espanha. As novidades ex-
tra-pista dessa semana foram: o
anúncio da KTM oficial em re-
novar com Brad Binder até 2024
e também da equipe satélite
Tech3, da mesma fábrica, que

anunciou a contratação de Remy
Gardner como piloto da equipe
para a próxima temporada, não se
sabe ainda quem cederá o posto
para o piloto. Maverick Viñales
trocou seu chefe de equipe, sa-
indo o espanhol Esteban Garcia
e chegando novamente o italia-
no Silvano Galbuserra que foi
chefe de equipe de Valentino
Rossi na temporada de 2019, na
tentativa de melhorar o nível do
piloto nas corridas. Alex Rins, da

Suzuki, caiu andando em bicicle-
ta durante um treino onde fratu-
rou o antebraço e não correrá em
Barcelona. O Grande Prêmio
será marcado pelo retorno dos
fãs ao autódromo, em que cerca
de três mil torcedores, 20% da
capacidade do autódromo, pode-
rão assistir a prova das arquiban-
cadas.

No primeiro dia de treinos
Zarco, com a Ducati, voou e fi-
cou com o primeiro tempo se-
guido de Franco Morbidelli da
Yamaha. “Esta pista tem pouca
aderência, esperamos que possa
ser uma vantagem, como foi no
ano passado em pistas como
Brno, Aragão e Valência mas, va-
mos manter o foco porque esta-
mos apenas na sexta-feira” co-
mentou o ítalo-brasileiro. O atual
líder do campeonato, Fabio
Quartararo ficou com o 3º tem-
po. Marc Márquez, da Honda, foi
apenas o 15º, afirmando que atu-
almente sofre em alguns pontos
do circuito devido ao problema
no braço operado. “Existem dois
ou três pontos no circuito onde
tenho que mudar o meu estilo de

pilotagem por causa do braço.
Sinto-me melhor do que em
Mugello, mesmo não tendo pro-
blemas nas frenagens mais for-
tes, mas tenho que administrar
algumas curvas de uma forma di-
ferente do que estava acostuma-
do antes da lesão” disse o oito
vezes campeão.

Outro ex-campeão que esta-
va desiludido após o primeiro
treino era Valentino Rossi que
ficou com o antepenúltimo tem-
po do dia. “Esta manhã não foi
fantástica, à tarde mudamos ajus-
te, mas a situação piorou - co-
mentou Valentino - mudamos o
equilíbrio para tentar melhorar a
frenagem, mas fomos muito len-
tos na entrada das curvas”. Rossi
não tem obtido grandes resulta-
dos nessa temporada, o que co-
loca em risco sua continuação
como piloto no Mundial para a
próxima. O italiano anunciará,
logo após as férias de julho, sua
decisão para 2022. A prova da
Motogp acontece às 8 da manhã
desse domingo com a MotoE
acontecendo às 11h com trans-
missão pelo FOX Sports.

Campeonato de rental kart
de maior sucesso em 2021, o
SM Kart Competition vai rea-
lizar a sua terceira etapa neste
sábado (5), a partir das 16 ho-
ras, com a sua primeira visita
nesta temporada ao Kartódro-
mo de Interlagos, em São Pau-
lo. E logo batendo o recorde
com mais de 230 polotos ins-
critos. Atual campeão, Alberto
Otazú (Bianchi Automóveis/
Cardoso Funilaria e Pintura/No
Fire Services/IMAB Metalúrgi-
ca/Speed Truck/Rolley Ball/TS
Sports/AVSP/Concept Kart)
quer defender a liderança na
Graduados nesta temporada, e
matar a saudade da icônica pis-
ta que revelou Ayrton Senna.

“Sempre é bom voltar para
Interlagos, uma pista que ado-
ro. E vou com foco total atrás
de outro bom resultado para
manter a ponta do campeonato
e se puder ampliar ainda mais a
vantagem”, planeja Alberto Ota-
zú, que soma 145 pontos, 25 de
folga sobre Everton Carajele-
ascow. Rogério Cebola apare-
ce em terceiro com 106 pon-
tos.

A categoria Sênior, que
abriga pilotos com mais de 50
anos é uma das mais competi-
tivas. Depois de duas etapas,
Wagner Botelho Paralta, Luiz
Gouvêa e Wanderley Borges
estão empatados na liderança
com 100 pontos, seguidos por
Eduardo Abrantes e Marco Ver-
ga com 80, e pelo criador do
campeonato Valdo Nenê Gre-
gório, somando 75 pontos.

Nas demais categorias, Ga-
briela Bugallo é a líder da No-
vatas Feminina, Evelyn Saizaki
lidera a Graduadas Feminina,
Carolina Fernandes é a pontei-
ra na Estreantes Feminina, Kle-
ber Bragato é o primeiro da ta-
bela de pontuação da Novatos
Masculino, e Henrique Dantas
na Estreantes Masculino.

Na abertura do campeona-
to o SM Kart Competition reu-
niu 127 pilotos no Kartódro-
mo Granja Viana (Cotia/SP), e
na segunda etapa, no mesmo
local, já subiu para 173 con-
correntes divididos em seis
provas. A expectativa para In-
terlagos é manter este nível de
participantes, principalmente
nas categorias femininas, que
tem reunido mais de 30 pilo-
tas nas baterias.

Os seis primeiros no cam-
peonato da Graduados são: 1)
Alberto Otazú, 145; 2) Everton
Carajeleascow, 120; 3) Rogé-
rio Cebola, 106; 4) Marcos
Takuma, 104; 5) Rodrigo Oli-
veira, 80; 6) Diego Mesa, 59.

Os seis primeiros no cam-
peonato da Sênior são: 1) Wag-
ner Botelho Paralta, Luiz Gou-
vêa e Wanderley Borges, 100;
4) Eduardo Abrantes e Marco
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SM Kart faz primeira
visita do ano ao
Kartódromo de

Interlagos com mais
de 230 pilotos

Os líderes são Alberto Otazú (Graduados), Wagner
Botelho Paralta, Luiz Gouvêa e Wanderley Borges (Sêni-
or), Evelyn Saizaki (Graduados Feminina), Gabriela
Bugallo (Novatas Feminina), Carolina Fernandes (Estre-
antes Feminina), Kleber Bragato (Novatos Masculino),
Henrique Dantas (Estreantes Masculino)

Verga, 80; 6) Valdo Nenê Gre-
gório, 75.

As seis primeiras no cam-
peonato da Novatas Feminina
são: 1) Gabriela Bugallo, 145
pontos; 2) Raquel Ribeiro,
135; 3) Damicelli Gervatau-
kas, 108; 4) Ana Paula Arroio,
96; 5) Adelaide Conceição, 77;
6) Isis Brito, 50.

As seis primeiras no cam-
peonato da Graduadas Femini-
na são: 1) Evelyn Saizaki, 109
pontos; 2) Grazielle Gonçal-
ves, 104; 3) Fernanda Ferrari,
80; 4) Laila Almeida, 80; 5)
Nathalia Bezerra, 70; 6) Helo-
isa Frasão, 68.

Os seis primeiros no cam-
peonato da Novatos Masculi-
no são: 1) Kleber Bragato,100
pontos; 2) João Paulo Muraro,
80; 3) André Lolo, 78; 4) Bru-
no Sutter, 70; 5) Matheus Fir-
mino, 70; 6) Rodrigo Fernan-
des, 70.

Os seis primeiros no cam-
peonato da Estreantes Femini-
na são: 1) Carolina Fernandes,
130 pontos; 2) Nidia Ayumi,
108; 3) Ana Luiza Caropreso,
80; 4) Flávia de Lucia, 76; 5)
Alexandra Caropreso, 73; 6)
Marcela Gabriela, 70.

Os seis primeiros no cam-
peonato da Estreantes Mascu-
lino são: 1) Henrique Dantas,
114 pontos; 2) Willian de Lu-
cia; 83; 3) Marcelo Camacho,
80; 4) Stevan Haddad, 80; 5)
Alexandre Ishigaki, 64; 6)
Eduardo Marçal, 61.

Cronograma da terceira
etapa do SM Kart Competiti-
on:

16h00 – Graduadas/Nova-
tas Feminina;  16h30 – Estre-
antes Feminina – 1ª bateria;
17h00 – Estreantes Masculi-
no – 1ª bateria; 17h30 – Estre-
antes Feminina – 2ª bateria;
18h00 – Novatos Masculino –
1ª bateria; 18h30 – Estreantes
Masculino – 2ª bateria; 19h00
– Graduados Masculino;
19h30 – Novatos Masculino –
2ª bateria; 20h00 – Sênior.

O SM Kart Competition
tem apoio de Albarelli, AKSP,
Alpie Escola de Pilotagem,
Alvorada, Bar Lounge 97,
Box4cars, Centoeonze De-
sign, Directa Imóveis, Divan-
do com Andy Fanni, DKR Lu-
vas, Dra Deise Mitaki, Flori-
cultura Jardim dos Amores,
Gozi, Grakar, Gym Free, Har-
derThan, Integrittà Farmácia
de Manipulação, Karlinha Bo-
los, KGV Race Tracks, Loba
Eventos, Meg Star Speedwe-
ar, Padaria Karol 97, Paulis-
tânia Larger Puro Malte,
PFox Informática, School Fi-
ghter, SM Renovadora de Ve-
ículos, Surah Korean Cuisine,
TriploNet, WJS Secret, Zio
Vito Pizza & Pasta.

Brasil derrota Japão e chega à
quarta vitória na Liga das Nações
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Seleção brasileira derrotou o Japão

Seleção brasileira masculina vence por 3 sets a 0 e encara a Sérvia para fechar segunda rodada do torneio na Itália
O Brasil voltou a vencer na

Liga das Nações 2021 e chegou
à quarta vitória na competição
disputada em Rimini, na Itália. Na
sexta-feira, a seleção brasileira
masculina de vôlei derrotou o
Japão por 3 sets a 0, parciais de
25/20, 25/16 e 25/20.

A seleção brasileira come-
çou a partida com Douglas Sou-
za, Cachopa, Isac, Leal, Wallace,
Mauricio Souza e os líberos
Maique e Thales revezando. Du-
rante a partida, Alan, Bruninho,
Flavio, Mauricio Borges e Ma-
theus também entraram em qua-
dra.

Maior pontuador da partida,
com 16 acertos, o oposto Walla-
ce destacou a paciência da equi-
pe na vitória, além do bom de-
sempenho da equipe no saque.
Foram sete pontos no fundamen-
to, três deles de Leal, que pon-
tuou 12 vezes ao todo. Douglas

Souza anotou mais 13 pontos
para a seleção brasileira.

“Acho que o time foi bem
consistente, errou pouco. Isso,
contra um time como o Japão,
que defende muito, tem muito

volume de jogo, é importantís-
simo. A gente teve paciência nos
momentos que precisava ter, e
conseguiu definir nos momentos
que precisava definir. E a gente
sacou muito bem mais uma vez,

como vem fazendo desde o co-
meço do campeonato. Isso, com
certeza, foi um diferencial para
o time”, analisou Wallace.

Além dos saques, o oposto
destacou a disciplina tática da
equipe nesta sexta-feira. “Acho
que a gente foi bem na questão
tática. Pode melhorar, mas foi
muito bem. Cumprimos muito
bem taticamente o que foi pedi-
do. Isso foi uma das coisas que
mais agradou no jogo de hoje”,
completou.

A equipe masculina encerra a
segunda rodada da competição
neste sábado. O adversário será
a Sérvia, às 10h, com transmis-
são do SporTV 2. A partir de do-
mingo, o torneio feminino terá
sequência, com mais três jogos.
O time comandado pelo técnico
José Roberto Guimarães soma
cinco vitórias e uma derrota nesta
edição da Liga das Nações.

Boas expectativas cercam o Troféu
Brasil Loterias Caixa de Atletismo

Competição, que seguirá todos os protocolos de enfrentamento à pandemia da COVID-19, será realizada de 10 a 13 de
junho, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo, e será uma das últimas tentativas de obtenção dos
índices olímpicos

O 40º Troféu Brasil Loteri-
as Caixa de Atletismo, que será
disputado de 10 a 13 de junho,
no Centro Olímpico de Treina-
mento e Pesquisa, na Vila Cle-
mentino, em São Paulo, está
cercado de muitas expectativas.
Afinal, a principal competição
interclubes da América Latina
será uma das últimas oportuni-
dades de os atletas tentarem os
índices exigidos pela World
Athletics para os Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, que tem a ceri-
mônia de abertura marcada para
o dia 23 de julho.

Entre as maiores atrações do
torneio, que teve a sua primeira
edição realizada em 1945, em
São Paulo, estão com certeza os
medalhistas do País no Campe-
onato Sul-Americano Adulto,
encerrado na segunda-feira
(31), na cidade de Guayaquil, no
Equador.

A seleção brasileira con-
quistou 49 medalhas no Estádio
Modelo Alberto Spencer, sendo
26 de ouro, 11 de prata e 12 de
bronze nos três dias de compe-
tições. Alguns atletas consegui-
ram dois títulos individuais,
como Felipe Bardi (SESI-SP) e
Vitoria Rosa (Pinheiros), que
ganharam os 100 m e os 200 m,
Thiago do Rosário André (CT
Maranhão), campeão nos 800 m
e nos 1.500 m, e Altobeli San-
tos da Silva (Pinheiros), vence-
dor dos 3.000 m com obstácu-
los e dos 5.000 m. Outro brasi-
leiro que foi duas vezes ao pó-
dio foi Alexsandro Melo, o Bolt
(CT Maranhão), que venceu a
prova do salto triplo e ficou com
o bronze no salto em distância.

Thiago André ainda estabele-
ceu novo recorde do campeona-
to - a marca anterior pertencia a
Zequinha Barbosa, com

1:46.16, desde 1995. Thiago fez
1:45.62.

Outro bom resultado e tam-
bém recorde do torneio foi al-
cançado por Rafael Henrique
Pereira (Clã Delfos), ouro nos
110 m com barreiras, com 13.35
(0.7), ficando a três centésimos
de segundo do índice olímpico.
O recorde anterior era do tam-
bém brasileiro Redelén Melo,
com 13.45, estabelecido em
2003, em Barquisimeto, na Ve-
nezuela.

O Troféu Brasil marca tam-
bém a estreia nas pistas da par-
ceria com as Loterias Caixa,
cujo contrato de patrocínio foi
anunciado oficialmente nesta
terça-feira (1/6), em Brasília.

A Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt), que reali-
za a competição, já fechou o pra-
zo de inscrição dos atletas feita
pelos clubes interessados. O
Departamento Técnico recebeu
a inscrição de 664 atletas, re-
presentando 135 clubes de 23
Estados e do Distrito Federal.

Em dezembro do ano passa-
do, também no Centro Olímpi-
co, o Esporte Clube Pinheiros
confirmou seu favoritismo e
conquistou o pentacampeonato
do Troféu Brasil. A equipe ven-
ceu na classificação geral, com
511.5 pontos, no masculino,
com 214, e no feminino, com
297,5 pontos.

A Orcampi, de Campinas, co-
memorou o vice-campeonato,
com 211 pontos, sendo também
segunda colocada no feminino
(115) e terceira no masculino
(96). Já a AABLU, de Blumenau,
ficou em terceiro lugar no ge-
ral, com 194 pontos, ficando em
segundo no masculino (116) e
em terceiro no feminino (78
pontos).

Sem a pre-
sença de pú-
blico por cau-
sa das restri-
ções impos-
tas pela pan-
demia do co-
ronavírus, os
fãs do espor-
te poderão
acompanhar o
desempenho
dos atletas ao
vivo pelo Ca-
nal Atletismo
da TVNS-
ports: PARA
ASSISTIR

A compe-
tição terá suas
normas adap-
tadas para o
atendimento
aos protoco-
los de enfren-
tamento da
pandemia da
COVID-19 .
Todos os par-
t i c i p a n t e s
passarão por
um scanner
para a medi-
ção da tem-
peratura corporal antes de entrar
no Centro Olímpico e, em caso
de suspeita, a realização de teste
de COVID-19. Será obrigatório
o uso de máscaras, com exceção
do momento das provas, de álco-
ol em gel, haverá a limpeza de
implementos, o distanciamento
entre atletas na câmara de cha-
mada, distanciamento entre os
treinadores no momento das pro-
vas de seus atletas e a cerimônia
de premiação diferenciada (os
que forem ao pódio pegam as
próprias medalhas), entre outros
procedimentos.

Vitoria Rosa

A competição tem apoio do
Comitê Brasileiro de Clubes
(CBC) que desenvolve o Pro-
grama de Formação de Atletas
juntamente aos clubes integra-
dos e ENADs (https://
cbclubes.org.br/).

A Prevent Senior Sports é
patrocinadora do atletismo bra-
sileiro para a entidade gestora
do esporte e os atletas brasilei-
ros, visando a saúde integral dos
indivíduos e apoio às competi-
ções. As Loterias Caixa são a pa-
trocinadora máster do atletismo
brasileiro.

Jornal O DIA SP
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Taos nas concessionárias VW
Completamente novo, o Volkswagen

Taos chega da Argentina para ser a nova
referência na categoria em termos de de-
sign, segurança, tecnologia, conforto e com
o menor custo de manutenção entre os con-
correntes diretos. O SUV médio premium
incorpora itens de sofisticação até então pre-
sentes apenas no segmento de alto luxo.

O Taos desembarca nas concessionári-
as de todo o Brasil em duas versões:
Comfortline e Highline, ambas equipadas
com motor 250 TSI e câmbio automático de
seis marchas. Para celebrar a chegada ao
País, o Taos terá uma Edição de Lançamen-
to com itens de design e equipamentos ex-
clusivos, além de muitos benefícios para os
clientes.

Na dianteira, a personalidade do Taos é
marcante. A começar pelos faróis full-LED
com um desenho extremamente refinado e
com sistema IQ. Light, o mais moderno do
segmento. Deles nasce o DRL (Daytime
Running Light), filetes em LED que cortam
a grade frontal com elegância e se fundem
com o novo logo da marca. Complementam
o visual o capô vincado e bem horizontal, a
frente extremamente vertical e o para-cho-
que com linhas marcantes, especialmente o
acabamento em preto brilhante em formato
de “X”.

Na traseira, o para-choque está em per-
feita sintonia com a musculatura de todo o
carro. As lanternas têm traços sofisticados
e que acompanham perfeitamente o grafis-
mo dos faróis. O nome Taos vem fixado na
base da tampa do porta-malas e, mais à di-
reita, o emblema 250 TSI -referência ao tor-
que de 250 Nm e ao moderno motor turbo
com injeção direta de combustível. As belas
rodas de liga leve de 18 polegadas, de série
em todas as versões, completam o visual ex-
terno do Taos.

Além de personalidade marcante, o Taos
é referência em espaço interno, o maior da
categoria. O SUV da Volkswagen tem 4.461
mm de comprimento, sendo impressionan-
tes 2.680 mm de entre-eixos, 1.626 mm de
altura e 1.841 mm de largura. Com essas
medidas, pessoas altas viajam com conforto
no banco traseiro, sem enfrentar problemas
com joelhos raspando no banco dianteiro ou
cabeça encostando no teto.

O porta-malas também é o maior quan-
do comparado com os seus concorrentes di-
retos. São nada menos que 498 litros. Os
bancos traseiros ainda podem ser rebatidos,
ampliando significativamente a capacidade
de carga e permitindo o transporte de obje-
tos grandes, como bicicletas ou pranchas de
surfe.

A boa qualidade do acabamento interno
é presente com a utilização de elementos
nobres, como material soft touch e couro

revestindo portas e painel frontal.
E essa refinada ambientação fica ainda

mais premium com os bancos revestidos em
couro sintético, o volante multifuncional com
novo design - presente nos modelos da fa-
mília de elétricos ID e que estreou aqui no
Brasil com o Nivus - e a sofisticada “Ilha
digital”, que envolve o motorista, formada
pelo painel de instrumentos Active Info Dis-
play com uma incrível tela de 10,25 polega-
das e pela central de infotainment VW Play,
que utiliza uma tela gigante de 10,1" polega-
das, de altíssima definição.

Além disso, o que faz do interior do Taos
algo totalmente original é o Ambient Light,
sistema de luzes em LED que permite aos
ocupantes escolher a cor da iluminação in-
terna. São 10 cores à disposição. Além de
decorar o painel frontal e invadir as portas
dianteiras, a tonalidade escolhida também se
estende ao painel de instrumentos, garantin-
do uma perfeita harmonia e maior sensação
de conforto na cabine.

Muita tecnologia
O nível de tecnologia dos SUVs da Vo-

lkswagen é algo marcante. Com o Taos, a
tradição será mantida, tanto com foco em
segurança quanto em comodidade. Uma das
principais novidades é a Frenagem Autôno-
ma de Emergência (AEB), que traz ainda a
função de detecção de pedestres. Por meio
de radares frontais, o sistema, ao identificar
o iminente risco de atropelamento, dispara
um alerta sonoro e visual no painel de ins-
trumentos, e inicia imediatamente a frena-
gem do veículo, com o objetivo de evitar a
colisão, a uma velocidade de até 50 km/h.

Outro recurso high-tech presente no
Taos é o ACC, ou Controle Adaptativo de
Cruzeiro, com função Stop&Go, que faz o
Volkswagen parar completamente de ma-

neira automática, caso o veículo à frente
pare, e o coloca em movimento no momen-
to em que o carro adiante volte a se mover,
em um intervalo de até três segundos. Esta
função proporciona muito conforto no anda-
e-para dos congestionamentos das grandes
cidades, por exemplo.

Frenagem automática pós-colisão (PCB),
alerta de fadiga, detecção de veículo no pon-
to cego, alerta de tráfego traseiro cruzado com
frenagem de emergência para manobras, seis
airbags (dois frontais, dois laterais e dois do
tipo cortina), controles de tração (ASR) e
estabilidade (ESC), auxílio de partida em ram-
pa e XDS+ (sistema de bloqueio eletrônico
do diferencial) completam a recheada lista
de recursos eletrônicos do Taos.

E todo esse verdadeiro arsenal tecnoló-
gico só é possível graças à Estratégia Mo-
dular MQB, que permite o compartilhamen-
to de módulos eletrônicos e tecnologias en-
tre os veículos da marca, trazendo recursos
de segmentos de alto luxo para o segmento
dos SUVs médios.

Não importa a versão, o painel sempre
será 100% digital, algo único na categoria e
que atesta sua personalidade premium. A ver-
são Comfortline vem com a exclusiva tela de
8 polegadas de altíssima resolução, enquanto
a versão Highline traz de série o Active Info
Display e sua consagrada tela de 10,25 pole-
gadas e inteiramente configurável.

Assim como o Nivus, T-Cross, Polo e
Virtus, o Taos é equipado com a moderna
central de infotainment VW Play.

Além da tela de 10,1 polegadas de alta
resolução e sensível ao toque, ela entrega a
melhor experiência aos usuários em termos
de conectividade e usabilidade. Tudo de for-
ma muito intuitiva e rápida, como um smar-
tphone.

Aliás, junto com a chegada do Taos às
concessionárias, o VW Play traz novos apli-
cativos exclusivos para download na loja vir-
tual VW Play Apps. São eles: PlayKids -
Com foco no desenvolvimento de crianças
de 0 a 6 anos, app oferece mais de 5.000
desenhos, livros, jogos educativos e ativida-
des interativas; Skeelo - Plataforma permi-
te ouvir de maneira segura e divertida inú-
meros áudiolivros, inclusive best-sellers; Get
In - App realiza reserva na fila de bares e
restaurantes, antes mesmo de chegar ao lo-
cal, evitando perda de tempo e aglomera-
ções; MobiMax - Com um dispositivo ad-
quirido nas concessionárias Volkswagen, é
possível fazer download do aplicativo e as-
sistir TV digital na tela do VW Play, com o
carro parado; Spotify - Dispensa apresen-
tações. Trata-se da maior plataforma de
streaming do mundo, permitindo acesso rá-
pido e fácil a milhões de músicas, podcasts
e vídeos.

Todos os aplicativos presentes na VW
Play Apps podem ser armazenados nos 10
GB de memória da própria central de info-
tainment, liberando, desta maneira, espaço
no celular dos usuários do veículo.

Conjunto eficiente e robusto
O Taos chega equipado com o eficiente

e confiável motor 250 TSI Total Flex, que já
equipa T-Cross, Jetta e a linha GTS. Com
quatro cilindros, sistema de injeção direta de
combustível e turbocompressor, este propul-
sor entrega 150 cv de potência a 5.000 rpm
e torque de 25,5 kgfm já a partir de 1.500
rpm, com etanol e/ou gasolina, proporcio-
nando acelerações vigorosas e retomadas
intensas. Para se ter uma ideia, a acelera-
ção de 0 a 100 km/h ocorre em somente 9,3
segundos. A velocidade máxima é de 194
km/h. Números expressivos dentro do seg-
mento de SUVs médios no país.

Contribuem para a excelente perfor-
mance do Taos a transmissão automática
de seis marchas com engates rápidos, sua-
ves e precisos, proporcionando muito con-
forto durante a condução no dia a dia, e tam-
bém o baixo peso para um carro do seu por-
te. O Taos pesa apenas 1.420 kg, garantin-
do ao SUV a melhor relação peso/torque do
segmento.

Outros recursos são os shift paddles (de
série em todas as versões), possibilitando
uma condução mais esportiva, e o seletor
de perfil de condução, que permite ao moto-
rista, por meio da tela do VW Play, escolher
entre quatro ‘personalidades’ do carro: ECO,
Normal, Sport e Individual.

O Taos tem suspensão independente nas
quatro rodas, sendo tipo McPherson na di-
anteira e multilink, na traseira. Esse concei-
to confere ao Taos excelente dirigibilidade,
com comportamento neutro e um perfeito

compromisso entre conforto e segurança, a
partir de um setup específico para rodar nas
ruas e estradas brasileiras.

O Taos é um carro que chega recheado
desde a configuração de entrada, Comfortli-
ne. Entre os itens de série, destaque para o
ar-condicionado Climatronic dual-zone com
saídas de ar para os passageiros do banco
traseiro, câmera de ré, carregador de smar-
tphone por indução, direção elétrica, contro-
lador automático de velocidade (Piloto Auto-
mático), sensores de chuva e crepuscular, sis-
tema KESSY, volante multifuncional com shift
paddle, painel de instrumentos digital com tela
de 8 polegadas, central de infotainment VW
Play, entre muitos outros.

Dois pacotes de opcionais são oferta-
dos para esta versão: Pacote Conforto - ban-
cos revestidos de couro; bancos dianteiros
com sistema de aquecimento; e banco do
motorista com ajustes elétricos e ajuste lom-
bar; Pacote Segurança - AEB (Frenagem
Autônoma de Emergência) com Detecção
de Pedestres e ACC (Controle Adaptativo
de Cruzeiro).

A opção topo de linha Highline entrega,
além dos equipamentos da versão Comfortli-
ne, os seguintes itens: ACC (Controle Adap-
tativo de Cruzeiro) com função Stop&Go,
AEB (Frenagem Autônoma de Emergência)
com detecção de pedestres, bancos diantei-
ros revestidos de couro sintético, bancos di-
anteiros com sistema de aquecimento, banco
do motorista com ajustes elétricos e ajuste
lombar, luzes em LED na grade frontal, fa-
róis com tecnologia IQ. Light, Ambient Li-
ght, painel de instrumentos Active Info Dis-
play com tela de 10,25 polegadas, sistema de
detecção de ponto cego, alerta de tráfego tra-
seiro cruzado e seleção de perfil de condu-
ção. Apenas o teto solar panorâmico é opci-
onal para a versão Highline.

Para a Comfortline estão à disposição
as cores Preto Mystic, Branco Puro, Prata
Pyrit e Cinza Indium. Já a Highline ganha
mais duas tonalidades incríveis e exclusivas:
Azul Atlantic e Mohave Bege.

Assim como aconteceu com o Nivus, o
Taos tem uma Edição de Lançamento com
itens exclusivos como teto, coluna A e espe-
lhos retrovisores externos pintados de pre-
to, rodas de liga leve de 18 polegadas escu-
recidas, interior exclusivo, sistema de som
premium Beats e teto-solar panorâmico, na
cor Bege Mohave.

A configuração especial também chega
com uma série de benefícios para o cliente:
1 ano sem parcelas de financiamento por
intermédio do Banco Volkswagen; 1 ano de
seguro Porto Seguro gratuito; 1 ano de assi-
natura do Sem Parar gratuito; 1 ano de men-
salidade paga para os aplicativos ubook e
PlayKids.

Nacionais

Fiat apresenta Mobi 2022
com novidades

O Fiat Mobi chega à linha 2022 com no-
vidades. A gama do modelo está mais com-
pleta e conectada. Junto da versão aventu-
reira Trekking, as configurações Like e Easy
se apresentam ao consumidor como uma so-
lução inteligente de mobilidade urbana, prin-
cipalmente nas grandes metrópoles do país,
oferecendo economia de combustível, agili-
dade no dia a dia com muito estilo.

O destaque fica com o Mobi Trekking,
que está com design renovado pelos novos
adesivos no capô, logo escurecido da Fiat na
dianteira e na traseira e retrovisores exter-
nos com luzes indicadoras de direção.

Internamente, a versão também está mais
versátil e exclusiva com novos conteúdos de
série: volante multifuncional, console de teto
com porta-objetos e espelho auxiliar e, como
destaque, a central multimídia de 7" com An-
droid Auto e Apple CarPlay com projeção
sem fio mais moderna da categoria.

Com uma tela sensível ao toque de sete
polegadas, traz recursos importantes como
Apple Carplay e Android Auto com projeção
sem fio (wireless), e pode parear dois smar-
tphones. Desenvolvido no país, a central é
intuitiva, funcional e amigável, melhorando de
maneira significativa a experiência do usuá-
rio com o veículo, através das funções: Na-
vegação via Waze e Google Maps; Música
(Streaming | MP3); Reconhecimento de voz
(Siri | Google Voice); Leitura e resposta de
mensagem “handsfree” para SMS e What-
sApp, por exemplo; Integração com calen-
dário.

A tela é personalizável e exibe controle
de todas as funções do veículo. Além disso,
tem baixo reflexo diurno e brilho ajustável. O
sistema dá suporte a múltiplas conexões via
Bluetooth e conta com computador de bor-
do. Há ainda uma segunda porta USB à dis-
posição dos passageiros.

O Mobi Trekking também passou a con-
tar com quatro alto-falantes e dois tweeters
na linha 2022. O modelo manteve suas linhas
modernas com moldura destacada na caixa
de rodas e pintura lateral inferior. Sua robus-
tez fica também evidente com os 190 mm de
altura livre do solo e o maior ângulo de entra-
da da categoria, com 24°, permitindo a ele
transpor com desenvoltura obstáculos como
valetas, lombadas e buracos que o asfalto ruim
das grandes cidades apresenta.

A versão Trekking dispõe de dose extra
de aventura e jovialidade com estilo e funcio-
nalidade. Ela apresenta barras longitudinais

de teto, que ampliam a altura e deixam o car-
ro mais imponente; teto bicolor; calotas es-
curecidas com desenho exclusivo; retroviso-
res com pintura “black piano”; maçanetas na
cor da carroceria e tecidos exclusivos com
costura laranja.

Essa configuração realça os atributos do
modelo, como a percepção de qualidade da
cabine e o design diferenciado perante seus
concorrentes, ampliando a sensação de con-
forto e garantindo um ambiente de bom gos-
to e esportividade.

Na linha 2022, a versão Like passou tam-
bém a dispor do repetidor de seta nos retro-
visores externos e manteve a boa oferta de
itens de série, que contemplam ar-condicio-
nado; direção hidráulica; vidros elétricos di-
anteiros; travas elétricas nas portas; compu-
tador de bordo; adesivo preto na coluna B;
molduras nas caixas de roda e suspensão ele-
vada como a Trekking; limpador e desemba-
çador do vidro traseiro e dois alto-falantes,
além da predisposição para rádio.

Com foco na praticidade, o Mobi Easy
não teve modificações no modelo 2022.

Outra facilidade do veículo está na en-
trada e a saída de passageiros pelo grande
ângulo de abertura das portas traseiras (75
graus). O acesso é complementado pelo am-

plo vão de entrada, tanto na frente como atrás.
E uma vez acomodado, há diversos espaços
para armazenar pequenos objetos, como no
console central e nas portas dianteiras, além
do console de teto (opcional na Like e de sé-
rie na Trekking).

Uma das formas pelas quais a inteligên-
cia do Fiat Mobi se apresenta é a eficiência.
Com apenas 907 kg, é um dos carros mais
leves do Brasil, o que traz benefícios tanto na
economia de combustível como no desempe-
nho. Como resultado, o veículo se mostra fá-
cil de estacionar e manobrar, além de ágil no
trânsito, atributos que agradam muito o con-
sumidor. Na prática, o compacto da Fiat é
bom de guiar e ideal para trafegar nos gran-
des centros urbanos, sendo referência em
dirigibilidade.

O Fiat Mobi também é eficiente para o
bolso do consumidor, pois além de ter preços
competitivos, sua manutenção é simples, com
custos baixos. Esse é um dos pontos altos do
motor Fire Evo Flex 1.0, de até 75 cv de po-
tência a 6.250 rpm (com etanol). Além de
silencioso, o propulsor tem selo A no INME-
TRO.

Na linha 2022, o Fiat Mobi tem preço
público sugerido de R$ 43.990 (Easy), R$
51.690 (Like) e R$ 55.490 (Trekking).

Dentro da sua estratégia de oferecer ve-
ículos desenvolvidos e focados nas necessi-
dades específicas dos clientes e em diferen-
tes aplicações, a Volare, marca pertencente
à Marcopolo S.A. e líder brasileira no seg-
mento de micro-ônibus, apresenta os mode-
los New Attack 8 e New Attack 9 que che-
gam ao mercado com design arrojado e mo-
derno. As linhas leves, limpas e harmoniosas,
acompanham as principais tendências no seg-
mento automotivo. Os modelos seguem apre-
sentando os diferenciais competitivos já con-
sagrados, como durabilidade, robustez, con-
forto e segurança.

Nas versões Escolar, Executivo, Fretamen-
to, Rural e Unidades Especiais, com largura
de 2.200mm e 2.320mm, e capacidade para
transportar até 44 passageiros, de acordo com
a configuração, a linha New Attack é com-
posta por modelos robustos e resistentes pro-
jetados para oferecer agilidade e segurança
no transporte de passageiros desde centros
urbanos até para uso em aplicações severas.
Um diferencial da nova linha que proporciona
maior versatilidade de acordo com a aplica-
ção do cliente é a disponibilidade de opções de
altura de saia: city, standard e rural, esta ex-
clusiva do modelo New Attack 8.

A linha New Attack faz uso de compo-
nentes em plástico de engenharia reciclável
para oferecer maior sustentabilidade e agili-
dade na substituição de peças. Os veículos

Truck
Volare lança linha

New Attack
possuem conjuntos ópticos em LED, com
farol de neblina e DRL opcionais, proporcio-
nando durabilidade superior em comparação
à lâmpada convencional. Os novos para-cho-
ques e grade têm design mais limpo e moder-
no para agilizar a manutenção e limpeza. Os
modelos ainda contam com bagageiro trasei-
ro com acesso facilitado.

Internamente, os modelos oferecem pa-
drões elevados de conforto, isolamento ter-
moacústico, otimização do espaço e ergono-
mia, atributos já reconhecidos pelo mercado
e pelos passageiros. Os veículos contam com
uma variedade de opções de poltronas e en-
tre os opcionais estão porta-copos, descan-
sa-pés integrados e cinto de segurança re-
trátil. Também são equipados com sistema
de ar-condicionado exclusivo, com melhor di-
recionamento do fluxo de ar e saídas indivi-
duais localizadas no porta-focos. O novo pa-
inel de instrumentos adota conceitos automo-
tivos, com fácil acesso e leitura, com volante,
alavanca de câmbio e comandos instalados
ergonomicamente.

A linha New Attack apresenta maior vida
útil da bateria e menor consumo de combus-
tível. Mantém o robusto e durável powertrain,
com opções de motorização Cummins ISF
3.8 de 152 e 162 cv de potência, e Merce-
des-Benz OM 924 LA, com 156 cv, freio com
sistema eletropneumático e tanque de com-
bustível de 150 litros.


