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Bolsonaro pede a empresários para
segurarem preço dos alimentos

Vacinação de covid evita 43 mil mortes
de idosos em 13 semanas no país
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Brasil aplica mais de 2,56 milhões
de doses de vacina em 24 horas

Normas tratam de emissão
de selo para certificar
projetos ambientais
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

14º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

23º C

15º C

Domingo: Nubla-
do pela manhã,
com possibilidade
de garoa. Tarde de
sol com diminui-
ção de nuvens.
Noite com muita
nebulosidade.

Manhã Tarde Noite

20º C

12º C

Segunda: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite com
muitas nuvens.

Policial é
morto e 80
alunos são

sequestrados
em ataque na

Nigéria
Homens armados mataram

um policial e sequestraram
pelo menos 80 alunos e cinco
professores em uma escola do
estado nigeriano de Kebbi, in-
formaram a polícia, moradores
e um professor.  É o terceiro
sequestro em massa em três
meses no noroeste da Nigéria.
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Israel volta a
bombardear
Gaza após

lançamento
de balões

pelo Hamas
Israel voltou a lançar ata-

ques aéreos na Faixa de Gaza
na noite da quinta-feira (17),
em resposta ao lançamento de
balões incendiários por parte
de ativistas palestinos mobili-
zados pelo Hamas.  Página 3

Esporte

MotoGP em Sachsenring,
Alemanha nesse domingo. É a
penúltima etapa antes das fé-
rias de verão dos pilotos. A
Honda não obtém uma vitória
desde Valência em 2019 com
Marc Márquez, e o espanhol
mostrou nessa sexta-feira que
está retornando aos seus me-
lhores dias na motovelocida-
de ficando com o melhor tem-
po no primeiro treino livre de
sexta feira. Sachsenring é tra-
dicionalmente um circuito que
Márquez se dá muito bem, o
piloto venceu todas as vezes
que correu no circuito alemão.
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Mundial de motovelocidade
realiza penúltima etapa antes

das férias

Oliveira esteve na frente no primeiro dia de treinos
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A categoria Pro 500 terá uma
de suas provas mais desafiadoras
e importantes na quarta etapa da
Copa São Paulo de Kart, que será
realizada neste sábado (19/6), a
partir das 16h30, no Kartódromo
Granja Viana (Cotia/SP). Com 3
horas de duração, as duplas irão
se revezar ao volante dos karts
carenados para brigar pela vitó-
ria e, principalmente, pela lide-
rança do campeonato, que está
muito acirrada na Pro 500 Light.
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Otazú e Reple enfrentam
Endurance para buscar a

liderança da Pro 500 Light

Alberto Otazú na Pro 500
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Seleção feminina
vence Coréia do Sul e
está na semifinal na
Liga Das Nações

Gabi no ataque
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Caio Collet tem dia
positivo em Paul Ricard

Primeiro dia positivo para
Caio Collet, piloto da equipe
MP Motorsport, no circuito Le
Castellet, em Paul Ricard, na
França, palco da segunda etapa
da FIA F-3. Com 30 carros na
disputa, o brasileiro de 19 anos
esteve sempre entre os cinco
primeiros colocados e mostrou
confiança para as corridas des-
te sábado e domingo (19 e 20).
No único treino livre desta sex-
ta-feira (18), Collet foi o segun-
do mais veloz, bem próximo do

líder do campeonato, o norue-
guês Dennis Hauger, que lide-
rou a sessão. Um pouco de-
pois, na tomada de tempos,
Collet seguiu mostrando um
ritmo forte.

A sessão, que chegou a
ser interrompida com bandei-
ra vermelha antes dos 10 mi-
nutos iniciais, quando Arthur
Leclerc teve problemas e pa-
rou na pista, teve 18 pilotos
separados por menos de um
segundo.           Página 7

A seleção brasileira feminina
de vôlei está na semifinal da Liga
das Nações. Na sexta-feira (18), o
time verde e amarelo abriu a quin-

ta e última rodada da fase classi-
ficatória com vitória sobre a Co-
réia do Sul por 3 sets a 0, em
Rimini, na Itália.  Página 7

Três meses após o governo
federal lançar o programa Águas
Brasileiras visando estimular a
revitalização de bacias hidrográ-

ficas, o Comitê Gestor do Selo
Aliança pelas Águas Brasileiras
divulgou, na sexta-feira (18), as
normas para concessão do selo

que certifica a participação de
empresas, organizações da soci-
edade civil e instituições públi-
cas no projeto.     Página 4

O Brasil estabeleceu um
novo recorde na quinta-feira
(17) ao aplicar 2.561.553 do-
ses de vacinas contra a covid-
19 em 24 horas. O resultado,
o melhor desde o início da cam-
panha de vacinação, foi divul-
gado por meio da plataforma
Localiza Sus, abastecida com
informações repassadas pelos
estados.

Até ontem, mais de 60,38
milhões de brasileiros já tinham
tomado a primeira dose do

imunizante e cerca de 24,03
milhões as duas doses, supe-
rando 84,1 milhões de doses
aplicadas.

Na sexta-feira (18), ao par-
ticipar, no Rio de Janeiro, da
divulgação da situação
epidemiológica na capital do
estado, o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga disse que a
marca atingida nesta quinta-fei-
ra é uma demonstração da
“força” do Sistema Único de
Saúde (SUS).   Página 3

SP entrega mais 2,2 milhões
de doses da vacina do

Butantan aos brasileiros
O Governador João Doria

acompanhou na manhã da sexta-
feira (18) a entrega de 2,2 mi-
lhões de doses da vacina do Bu-
tantan contra o coronavírus ao
Ministério da Saúde. Os imuni-
zantes vão ser utilizados no Pro-
grama Nacional de Imunizações
(PNI) e serão distribuídos para
vacinação de brasileiros em todo

o país.
 “Agora são 52,2 milhões de

doses da vacina entregues para
aplicação no braço dos brasilei-
ros. Até 30 de setembro estare-
mos entregando 100 milhões de
doses da vacina do Butantan, da
coronavac, para o programa na-
cional de imunização”, destacou
Doria.     Página 2
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Governo libera R$ 2,8 mi
para programa Consultório

na Rua

Covid-19: boletim
epidemiológico mostra

aumento de casos e óbitos
Segundo informa o mais re-

cente Boletim Epidemiológico
Especial Nº. 67 do Ministério da
Saúde, a semana epidemiológica
23, compreendida entre os dias 6
e 12 de junho, mostrou que hou-
ve alta no número de contamina-

ções e óbitos por covid-19 no Bra-
sil. O levantamento mostra que
13.741 pessoas que não resistiram
à covid-19, enquanto na semana an-
terior o boletim epidemiológico
do Ministério da Saúde trouxe
11.474 óbitos.     Página 4
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CÂMARA  (SÃO PAULO)
48 dos 55 vereadores voltarão a votar pela bonificação dos

servidores, projeto do ex-vereador e agora prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB)

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
36º dia no cargo : Ricardo Nunes (MDB) pode entrar pra His-

tória da cidade como o prefeito que pacificou a guerra civil na
Cracolândia

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Deputada Marta Costa (PSD) esclarece que a sua Assembleia

de Deus Belém foi o 1º ministério no Brasil. As demais vieram
após 1911

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
João Doria (PSDB pós-muro) segue firme nas guerras contra

Bolsonaro e alguns governadores pra ser ‘pai da vacina’ pra Covid
no Brasil

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Até Marco Aurélio (Supremo) tá dizendo que a CPI que tenta

esconder os ‘Covidões’ estaduais e municipais virou “palco de
politicagem”

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Bolsonaro chamou de “CPI da mentira” no Senado. Há sena-

dores que tentam esconder os desvios dos ‘Covidões’ estaduais e
municipais

.
PARTIDOS
Se achando dono do Patriota, no qual quer filiar o Presidente

Bolsonaro, Adilson Barroso parece estar viajando na maionese.
Ele anulou ...

.
POLÍTICOS
... a convocação da maioria da direção nacional do dia 16,

convocando novas convenções pra 21 e 22 com as mesmas or-
dens do dia, em ...

.
(BRASIL)
... flagrante desrespeito ao Estatuto. Assim sendo, nem se o

Rui Barbosa fosse seu advogado, conseguiria validar em Cartó-
rio ou no TJ-DF

.
M Í D I A S
A coluna diária de política do jornalista - Cesar Neto - é pu-

blicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet
desde 1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando referência das
liberdades possíveis. Twitter  @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com

O Governador João Doria
acompanhou na manhã da sex-
ta-feira (18) a entrega de 2,2
milhões de doses da vacina do
Butantan contra o coronavírus
ao Ministério da Saúde. Os
imunizantes vão ser utilizados
no Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI) e serão distri-
buídos para vacinação de bra-
sileiros em todo o país.

 “Agora são 52,2 milhões
de doses da vacina entregues
para aplicação no braço dos
brasileiros. Até 30 de setem-

bro estaremos entregando 100
milhões de doses da vacina do
Butantan, da coronavac, para o
programa nacional de imuniza-
ção”, destacou Doria.

Somente esta semana fo-
ram enviadas 4,2 milhões de
doses, chegando a marca de
52,212 milhões fornecidas ao
Ministério da Saúde desde 17
de janeiro, quando o uso emer-
gencial do imunizante foi apro-
vado pela Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária).
Na semana passada outras 800

mil doses foram liberadas.
As entregas são referentes

a produção de 5 milhões de do-
ses processadas a partir dos 3
mil litros de IFA (Ingrediente
Farmacêutico Ativo) recebidos
no último dia 25 de maio.

O envase da matéria-prima
foi iniciado no dia 27/05 e ter-
minou na madrugada do dia 30/
05. Outras etapas, como emba-
lagem, rotulagem e controle de
qualidade das doses, também
foram concluídas.

As vacinas entregues na

sexta-feira já contemplam o
segundo contrato firmado com
o Ministério da Saúde, de 54
milhões de vacinas. O primei-
ro, de 46 milhões, foi cumpri-
do em 12/05. O Butantan tra-
balha para completar , até se-
tembro, 100 milhões de vaci-
nas disponibilizadas ao Minis-
tério.

Um novo lote de 6 mil li-
tros de IFA deve chegar a São
Paulo até o final deste mês, o
que permitirá a produção de
mais 10 milhões de doses.

Pesquisa da USP busca
atletas amadores com

COVID-19 para
avaliação de saúde

O Grupo Coalizão Sport-
Covid-19, consórcio de gran-
des centros de pesquisa que en-
volve pesquisadores da Facul-
dade de Educação Física e Es-
porte (EEFE) e da Faculdade
de Medicina (FM), ambas da
Universidade de São Paulo
(USP), está buscando atletas
amadores com diagnóstico
confirmado de Covid-19 há
pelo menos dois meses e que
tenham sintomas persistentes,
tais como: piora de desempe-
nho, fadiga, falta de ar , dor e
palpitação, entre outros.

O objetivo é estudar a saú-
de geral dos participantes, por

meio de exames clínicos, labo-
ratoriais e de imagem que se-
rão realizados no Hospital das
Clínicas (HC) da FMUSP e no
Hospital Israelita Albert Eins-
tein (HIAE). Interessados em
participar devem entrar em
contato pelo e-mail
projeto.sportcovid@gmail.com
ou pelo WhatsApp (11)
99484-1844, com Gisele
Mendes Brito.

A pesquisa envolve 20 pes-
quisadores, sob liderança de
Bruno Gualano, Professor da
FMUSP, Ana Lúcia de Sá Pin-
to, do HCFMUSP, e Luciana
Janot, do Albert Einstein.

Governo de SP anuncia R$ 31,4 mi em
investimentos para Rio Claro e região

O Vice-Governador e Secre-
tário de Governo Rodrigo Gar-
cia anunciou nesta sexta-feira
(18), em visita aos municípios
de Santa Gertrudes e Rio Claro,
investimentos de R$ 31,4 mi-
lhões em obras de conservação
de rodovias vicinais e de cons-
trução de 46 unidades habitaci-
onais do programa Nossa Casa
– CDHU.

Garcia participou da inaugu-
ração do Fórum de Rio Claro e
da obra do Parque Ruy Rafael da
Rocha, em Santa Gertrudes, re-
vitalizado com recursos do FID
(Fundo de Interesses Difusos).

“A recuperação deste parque
é fruto de uma parceria da Pre-
feitura com o Governo do Esta-
do, através de recursos do FID,
que apoia prefeituras e projetos
e favorece toda a população”,
afirmou o Vice-Governador.

O Governo de São Paulo in-
vestiu R$ 814 mil na obra que
conta com fechamento do Par-
que com gradil, instalação de
bebedouro, pista de caminhada,
instalação de quiosques, instala-
ção de bancos, instalação de qua-
dra de areia com alambrado,

construção de ponte sobre o cór-
rego, iluminação do parque e
plantio de árvores.

A obra foi financiada com
recursos do FID, gerido pela
Secretaria da Justiça e Cidada-
nia, com investimento total de
R$ 1,1 milhão, sendo R$ 362
mil de contrapartida da prefei-
tura de Santa Gertrudes.

Em Rio Claro, ao lado do
Secretário Estadual da Justiça e
Cidadania Fernando José da Cos-
ta, Rodrigo Garcia participou da
inauguração do Fórum. “A cons-
trução do novo Fórum de Rio
Claro é uma parceria do Poder
Executivo com o Judiciário. O
Governo do Estado é responsá-
vel pela entrega deste novo Fó-
rum para a cidade, que a partir
de hoje passa a contar com no-
vas instalações e com atendi-
mento da Vara Criminal mais
bem localizado”, disse Garcia.

O novo Fórum possui 4,6 mil
m² de área construída, com a
possibilidade de abrigar cinco
Varas e áreas para o Tribunal de
Justiça, Defensoria Pública, Mi-
nistério Público, OAB, psicólo-
gas e assistentes sociais, além de

um posto bancário. O investi-
mento total do projeto foi de R$
11,3 milhões.

O Governo de São Paulo in-
vestiu R$ 9 milhões para a con-
clusão da obra, referente a 80%
do valor do novo Fórum. “Esse
é o espaço da cidadania, que de-
verá estar aberto à população de
toda a região”, ressaltou o Se-
cretário de Justiça.

Investimento em vicinais
Rodrigo Garcia autorizou

em Rio Claro o início de obras
de melhorias nas rodovias vici-
nais da região, por meio do Pro-
grama Novas Estradas Vicinais –
Fase 2, com investimentos de
R$ 29,1 milhões em 38,6 qui-
lômetros de malha viária.

São três vicinais beneficia-
das. A primeira é a vicinal NV20
RCL, entre Corumbataí e a divi-
sa com Rio Claro, com 21,1 qui-
lômetros, no valor de R$ 14,7
milhões. A segunda é a vicinal Ivo
Macris, ligação da SP-330 a
Cosmópolis e Paulínia, em
Americana, incluindo três rota-
tórias, com 15,8 quilômetros,
no valor de R$ 13,4 milhões. O
outro trecho é a estrada CHQ-

248, ligação do bairro Boa Vis-
ta, em Charqueada, com 1,7 qui-
lômetro, ao custo de R$ 974
mil.

Habitação para Corumba-
taí

O Vice-Governador assinou
também a ordem de serviço do
empreendimento Corumbataí D,
com 46 unidades habitacionais, já
no novo formato do Programa
Nossa Casa – CDHU. O valor é
de R$ 1,5 milhão, destinado à
urbanização dos lotes do empre-
endimento, com prazo contratu-
al de sete meses. A empresa con-
tratada é a Concreta Construção
e Incorporação Ltda.

O conjunto habitacional, lo-
calizado na Avenida 13A, terá ca-
sas com dois quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço e
área útil de 47,87 m2. O sorteio
eletrônico auditado foi realizado
em 24 de julho de 2020.

Garcia entregou ainda vou-
chers de cestas básicas do pro-
grama Alimento Solidário. Fo-
ram 3.010 unidades para Rio
Claro (2 mil), Santa Gertrudes
(300), Corumbataí (250), Ipeú-
na (160) e Charqueada (300).

Programa Estrada Asfaltada terá
R$ 136 mi para obras em 16 rodovias

do Vale do Paraíba
O Governador João Doria

autorizou, na sexta-feira (18), a
liberação de R$ 136 milhões do
Programa Estrada Asfaltada para
recuperação de rodovias do Vale
do Paraíba. No total, 16 estra-
das da região vão receber os ser-
viços de conserva especial. O
anúncio beneficia 12 cidades
cortadas pelas vias e foi feito
durante visita de Doria ao muni-
cípio de Taubaté.

O Governo de SP prevê inves-
timento total de R$ 1,8 bilhão no
programa que terá obras realiza-
das pelo DER em todo estado.

“Estamos investindo R$ 2,3
bilhões em 3 mil quilômetros de
estradas vicinais, é um recorde

no estado de São Paulo”, decla-
rou o Governador. “E ao lado
delas, mais um investimento de
mais de R$ 1,5 bilhão nas estra-
das que estão sendo recapeadas
e sinalizadas inclusive aqui no
Vale do Paraíba. São muitas
obras e iniciativas para o Vale”,
acrescentou Doria.

Ao todo, serão recuperados
113 quilômetros de estradas, que
passarão a ter mais segurança e
melhores condições de trafega-
bilidade. As obras serão realiza-
das em rodovias dos municípios
de Areias, Cunha, Jacareí, Lavri-
nhas, Monteiro Lobato, Pinda-
monhangaba, São Bento do Sa-
pucaí, São José do Barreiro, São

Luiz do Paraitinga, São Sebasti-
ão, Taubaté e Tremembé.

Programa Estrada Asfaltada
As obras do Estrada Asfalta-

da serão licitadas em um ou mais
editais referentes a 150 trechos
rodoviários. Os serviços têm o
objetivo de manter as rodovias
em bom estado para os usuári-
os, que incluem, por exemplo,
intervenções na camada de rola-
mento (asfalto), na estrutura do
pavimento e no sistema de dre-
nagem, além da reabilitação da
sinalização horizontal.

“O nosso foco é salvar vidas,
sempre. E este programa é mui-
to importante principalmente
nos dias atuais, de pandemia, pois

a boa qualidade das rodovias im-
pacta diretamente na redução de
acidentes, que, por sua vez, im-
pacta na disponibilidade de lei-
tos hospitalares”, afirmou o se-
cretário estadual de Logística e
Transportes, João Octaviano
Machado Neto.

Entre os serviços que deve-
rão ser executados, destacam-
se: a adaptação da rodovia às
novas condições de tráfego e al-
terações ocorridas no seu entor-
no; implementação de pequenas
obras necessárias para o seu
bom funcionamento e a redução
do tempo de percurso, com a
consequente diminuição no cus-
to de transporte.

Metrô lança licitação para
obras de novo acesso da

estação Paulista

O Metrô lançou na última
terça-feira (15) o edital para a
licitação que vai contratar as
obras de um novo acesso para a
estação Paulista, da Linha 4-
Amarela. A nova entrada ficará na
Rua Bela Cintra e vai distribuir
melhor o fluxo de passageiros
que utilizam a estação, com mais
uma nova alternativa para chegar
e sair da estação.

O recebimento das propostas
das empresas interessadas na cons-
trução está marcado para 20 de
agosto. Após a contratação, as obras
serão iniciadas assim que concluí-
do o processo de desapropriação de
uma área na Rua Bela Cintra, onde
será construído o novo acesso.

A construção da nova entra-
da vai aproveitar uma área técni-
ca já existente na estação. Esse
acesso deverá levar os passagei-
ros à entrada da Rua da Conso-
lação, onde estão as escadas ro-
lantes, escadas fixas e elevador.

Paralelamente, o Metrô tra-
balha em outro projeto para
construir um novo túnel de liga-
ção entre as estações Consola-
ção (Linha 2-Verde) e Paulista
(Linha 4-Amarela), ampliando a
capacidade de transferência en-
tre essas estações. A licitação
para as obras está em andamen-
to e a meta é assinar o contrato
e iniciar os trabalhos no segun-
do semestre deste ano.

Neste sábado (19), a estação
Tucuruvi da Linha 1-Azul do Me-
trô recebe um mutirão da saúde.
Quem passar pela estação, das 9h
às 12h, poderá realizar testes de
hepatite C e glicemia, medir a
pressão arterial e receber kits de
higiene.

A iniciativa tem como públi-
co alvo pessoas com idade aci-
ma de 40 anos, faixa etária de
maior prevalência da hepatite C,
porém os testes serão feitos em
todos os interessados. Para esta
ação serão disponibilizarão 400
testes de hepatite C (HCV) e ou-
tros 400 testes de glicemia. O
material é todo descartável para
evitar qualquer tipo de risco de
contaminação.

O objetivo da campanha é es-
clarecer dúvidas sobre a hepatite
C e orientar os portadores já di-
agnosticados sobre os tratamen-
tos disponíveis. A ação contará
com atendimento de enfermei-
ros, técnicos de enfermagem e
voluntários do Rotary’s Clube
São Paulo do Tremembé e Can-

Estação Tucuruvi do
Metrô recebe mutirão

da saúde
tareira, organizador do mutirão.

A hepatite C é uma inflama-
ção do fígado provocada pelo ví-
rus HCV, transmitido principal-
mente por meio do compartilha-
mento de seringas e agulhas.

A maioria das pessoas infec-
tadas não apresentam sintomas,
sendo portadoras do vírus sem
que saibam. Em alguns casos, é
possível notar o surgimento de
sintomas semelhantes aos de gri-
pe, como febre, enjoo e falta de
apetite. Após alguns dias da infec-
ção já é possível notar sintomas
mais específicos, como dores
abdominais, dores nos músculos
e articulações, urina escura, fe-
zes claras, cor amarelada da pele
e dos olhos, dor na região supe-
rior direita da barriga, cansaço
excessivo e barriga inchada.

Caso seja notado o apareci-
mento de qualquer um desses sin-
tomas, é importante consultar um
médico e iniciar o tratamento
mais adequado para aliviar os sin-
tomas e promover a eliminação
do vírus do corpo.
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Bolsonaro pede a empresários para
segurarem preço dos alimentos
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Policial é morto e
80 alunos são

sequestrados em
ataque na Nigéria

Homens armados mataram um policial e sequestraram pelo
menos 80 alunos e cinco professores em uma escola do estado
nigeriano de Kebbi, informaram a polícia, moradores e um pro-
fessor.

É o terceiro sequestro em massa em três meses no noroeste
da Nigéria, e as autoridades culpam bandidos armados que bus-
cam resgates.

Usman Aliyu, que leciona na escola, disse que os atiradores
levaram mais de 80 alunos, a maioria meninas.

“Eles mataram um dos policiais, entraram pelo portão e fo-
ram direto às salas de aula”, afirmou ele à Reuters.

O porta-voz da polícia de Kebbi, Nafiu Abubakar, disse que
os bandidos mataram um policial durante uma troca de tiros e
que também balearam um aluno, que estava recebendo tratamen-
to médico.

A polícia ainda não havia comunicado o número de alunos
desaparecidos na noite de quinta-feira (17), e um porta-voz do
governador de Kebbi afirmou que a força está realizando uma
contagem dos desaparecidos.

O ataque ocorreu em um colégio do governo federal da cida-
de remota de Birnin Yauri. Segundo Abubakar, forças de seguran-
ça estão vasculhando uma floresta próxima à procura dos alunos
e professores raptados.

Atiku Aboki, um morador que foi à escola pouco depois de
os disparos terminarem, informou que viu uma cena de pânico e
confusão enquanto pessoas procuravam os filhos.

Bandidos em busca de resgate já sequestraram mais de 800
alunos nigerianos em escolas desde dezembro. Alguns foram li-
bertados e outros continuam desaparecidos. (Agencia Brasil)

Israel volta a
bombardear Gaza

após lançamento de
balões pelo Hamas

Israel voltou a lançar ataques aéreos na Faixa de Gaza na noi-
te da quinta-feira (17), em resposta ao lançamento de balões in-
cendiários por parte de ativistas palestinos mobilizados pelo
Hamas. É a segunda vez que Israel bombardeia a Palestina desde
que foi quebrado o cessar-fogo, que durou menos de um mês.

Os ataques ocorreram depois de militantes palestinos, na
fronteira de Gaza, terem lançado balões incendiários contra ter-
ritório israelense pelo terceiro dia consecutivo.

Os militares disseram que aviões de combate atingiram “com-
plexos militares e um local de lançamento de rockets” do Ha-
mas em resposta aos balões, indicando que as suas forças estão
se preparando para uma “variedade de cenários, incluindo a reto-
mada das hostilidades”.

Segundo fontes das forças de segurança palestinas, a Força
Aérea israelense teve como alvo pelo menos um local a leste de
Khan Younes, cidade no sul da Faixa de Gaza, enclave de 2 mi-
lhões de habitantes. Não houve relatos imediatos de vítimas dos
ataques.

Os bombardeios na Faixa de Gaza foram retomados no início
da madrugada de quarta-feira (16), também após o lançamento
de balões incendiários a partir de território palestino. A volta
dos bombardeios marcou o fim do cessar-fogo que durou apenas
25 dias. Este é o primeiro ataque israelense desde que o governo
de coligação, liderado por Naftali Bennett, tomou posse, substi-
tuindo assim Benjamin Netanyahu do cargo de primeiro-minis-
tro, que ocupou durante mais de uma década.

As hostilidades retomadas na madruga de quarta-feira ocor-
rem na sequência de uma marcha em Jerusalém Oriental, organi-
zada por nacionalistas judeus e que marcou a vitória do país na
guerra dos seis dias, em 1967. A Marcha das Bandeiras, ou o Dia
de Jerusalém, foi o primeiro teste para o novo governo.

 Israelenses radicais desfilaram pelas ruas da Cidade Velha,
numa clara provocação aos palestinos de Jerusalém, que avisa-
ram que iriam retaliar e cumpriram a promessa, ao lançar balões
que provocaram pelo menos 20 incêndios em Israel.

Na quinta-feira de manhã, a polícia israelense usou granadas
de atordoamento e canhões de água para dispersar manifestantes
palestinos diante da Porta de Damasco, em Jerusalém. Pelo me-
nos oito palestinos foram detidos e dezenas ficaram feridos.

O cessar-fogo alcançado pelas duas partes em 21 de maio
tinha colocado um ponto final a 11 dias de guerra no mês passa-
do. O conflito causou 260 mortos no lado palestino, incluindo
crianças, adolescentes e combatentes, e 13 mortos em Israel,
incluindo uma criança, uma adolescente e um soldado. (Agencia
Brasil)

O presidente Jair Bolsona-
ro fez um apelo a empresários
para segurarem o preço dos ali-
mentos. O pedido ocorreu du-
rante encontro com diversos
setores econômicos do estado
do Rio, na quinta-feira (17). A
reunião foi restrita e não pôde
ser acompanhada pela impren-
sa. O relato sobre a fala presi-
dencial foi feito pelo senador
Flávio Bolsonaro (Patriotas-
RJ), em coletiva após a reunião.

“Ele passou a mensagem de
expectativas boas para o futuro.
Fez um apelo ao setor, porque,
obviamente, em função dessa
grande injeção de recursos na
economia, há uma tendência,
em todo o mundo, de se aumen-
tar a inflação. Em especial so-
bre itens de primeira necessi-

dade. Daí fez menção ao setor
supermercadista, onde está o
arroz, o feijão, o ovo”, disse o
senador.

Segundo Flávio Bolsonaro,
que falou ao lado do presidente
da Associação de Supermerca-
dos do Rio de Janeiro, Fábio
Queiroz, o presidente Bolsona-
ro reconheceu o sacrifício que
os supermercadistas já fazem.

“Dentro dessa cadeia produ-
tiva, obviamente, não são os su-
permercadistas os responsáveis
pela alta dos preços. Ele, Bol-
sonaro fez esse apelo, se for
possível, de reduzir ainda mais,
se houver espaço, a margem de
lucro. A gente compreende que
é uma equação difícil de fechar.
Temos que sustentar aqueles
que não têm condições, e pre-

cisam ter o que comer em suas
casas. Em função do aumento
da procura, a consequência na-
tural é a elevação dos preços.
Ele [o presidente Bolsonaro]
demonstrou uma preocupação
específica em relação à infla-
ção dos produtos da cesta bási-
ca”, relatou o senador.

O presidente da associação
dos supermercadistas reconhe-
ceu que o setor tem responsa-
bilidade, conjunta com o gover-
no, em segurar os preços. Mas
lembrou que o câmbio, que en-
fraquece o real e fortalece o
dólar, acaba fazendo os produ-
tores se interessarem mais pela
venda ao mercado externo.

“A alta do dólar é um convi-
te muito grande à exportação e
isso dá escassez de mercadoria

no mercado interno, o que pres-
siona a inflação. Temos, todos
nós, da cadeia produtiva e do
abastecimento, junto com o go-
verno, responsabilidade em se-
gurar os preços”, disse Queiroz.

Os empresários, reunidos
em torno do movimento Rio
Produtivo, formado por 11 en-
tidades econômicas do estado,
apresentaram ao presidente
Bolsonaro uma carta com pro-
postas. Entre essas, estão a ma-
nutenção do auxílio emergen-
cial à população e às empresas;
a aceleração da vacinação para
a retomada mais rápida da eco-
nomia, e investimentos em
obras de infraestrutura como
rodovias e integração viária dos
aeroportos do estado. (Agencia
Brasil)

Brasil aplica mais de 2,56 milhões
de doses de vacina em 24 horas

O Brasil estabeleceu um
novo recorde na quinta-feira
(17) ao aplicar 2.561.553 doses
de vacinas contra a covid-19 em
24 horas. O resultado, o melhor
desde o início da campanha de
vacinação, foi divulgado por
meio da plataforma Localiza
Sus, abastecida com informa-
ções repassadas pelos estados.

Até ontem, mais de 60,38
milhões de brasileiros já tinham
tomado a primeira dose do imu-
nizante e cerca de 24,03 milhões
as duas doses, superando 84,1
milhões de doses aplicadas.

Na sexta-feira (18), ao par-
ticipar, no Rio de Janeiro, da
divulgação da situação epide-
miológica na capital do estado,
o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga disse que a marca
atingida nesta quinta-feira é
uma demonstração da “força”
do Sistema Único de Saúde
(SUS).

“Nós ontem aplicamos
mais 2 milhões de doses de
vacinas. Aqueles que ficam
questionando o programa de
imunização vão quebrar a cara.
Não é fácil aplicar 2 milhões

de doses de vacinas”, declarou
o ministro, após enfatizar a
importância da vacinação da
população para a superação da
pandemia de covid-19.

Óbitos
“O momento ainda inspira

cuidados. Houve uma redução
do número de mortes desde que
assumi o ministério, mas a mé-
dia móvel de óbitos, em torno de
2 mil, ainda é alta e temos que
reduzir. E a esperança para isso
são as vacinas”, acrescentou
Queiroga, enfatizando que o go-
verno federal já distribuiu cerca

de 109,29 milhões de doses de
imunizantes a estados e municí-
pios.

Até a noite da quinta-feira, o
Brasil contabilizava 496.004
mortes em decorrência de com-
plicações da covid-19 e
17.702.630 casos confirmados
da doença. A causa de outros
3.758 óbitos estava em investi-
gação, enquanto o número de
pessoas infectadas que se recu-
peraram totalizava 16.077.483,
ou o correspondente a 90,8% do
total de casos confirmados.
(Agencia Brasil)

Caixa paga 3ª parcela do auxílio
emergencial para nascidos em janeiro

A Caixa iniciou na sexta-fei-
ra (18) os pagamentos da tercei-
ra parcela do auxílio emergen-
cial 2021. Os beneficiários nas-
cidos em janeiro serão os pri-
meiros a receber os recursos em
suas contas digitais.

Os valores podem ser movi-
mentados pelo aplicativo Caixa
Tem para pagamento de boletos,
compras na internet e pelas ma-
quininhas de estabelecimentos
comerciais.

Os beneficiários também
conseguem movimentar os re-
cursos usando o Caixa Tem na
Rede Lotérica.

A Caixa lembra que o calen-

dário da terceira parcela foi an-
tecipado. Marcado inicialmente
para encerrar em 12 de agosto,
com a possibilidade de saques
para os nascidos em dezembro,
o terceiro ciclo agora finaliza no
dia 19 de julho.

Os beneficiários que rece-
bem o crédito nesta sexta-feira,
terão o saque liberado a partir do
dia 1º de julho. Amanhã será a
vez dos pagamentos para nasci-
dos em fevereiro, com saque li-
berado a partir de 2 de julho.

Bolsa Família
O pagamento da terceira par-

cela do auxílio emergencial
2021 para beneficiários do Bol-

sa Família com final de NIS (Nú-
mero de Identificação Social) 2.

O recebimento do auxílio
emergencial é realizado da mes-
ma forma e nas mesmas datas do
benefício regular para quem re-
cebe o Bolsa Família. Para quem
recebe por meio da Poupança
Social Digital, os recursos po-
dem ser movimentados pelo
aplicativo Caixa Tem e na rede
lotérica de todo o Brasil, ou sa-
cados por meio do Cartão Bolsa
Família ou Cartão Cidadão.

O auxílio emergencial foi
criado em abril do ano passado
pelo governo federal para aten-
der pessoas vulneráveis afetadas

pela pandemia de covid-19. Ele
foi pago em cinco parcelas de
R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães
chefes de família monoparental
e, depois, estendido até 31 de
dezembro de 2020 em até qua-
tro parcelas de R$ 300 ou R$
600 cada.

Neste ano, a nova rodada de
pagamentos, durante quatro me-
ses, prevê parcelas de R$ 150 a
R$ 375, dependendo do perfil:
as famílias, em geral, recebem
R$ 250; a família monoparental,
chefiada por uma mulher, rece-
be R$ 375; e pessoas que mo-
ram sozinhas recebem R$ 150.
(Agencia Brasil)

Sancionada lei que prorroga medidas
emergenciais para aviação

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a lei que prorroga por
12 meses as medidas emergen-
ciais adotadas para o setor de
aviação civil em razão da pande-
mia da covid-19. Publicada no
Diário Oficial da União de sex-
ta-feira (18), a Lei 14.174 alte-
ra a Lei nº 14.034, sancionada
em 5 de agosto de 2020, que
teve como origem a Medida Pro-
visória nº 1024/2020, que con-
feriu aos usuários do transporte
aéreo maior flexibilidade para
desistência do voo e prorrogou
as medidas de alívio ao fluxo de
caixa das empresas aéreas.

“Independentemente do nú-
mero de passageiros, as compa-
nhias aéreas têm que arcar com
os altos custos fixos associados
à propriedade ou arrendamento

de aeronaves, despesas de termi-
nais e instalações de manuten-
ção”, informou por meio de nota
o Ministério da Infraestrutura,
ao apontar que a pandemia gerou
impactos significativos nos re-
sultados financeiros da indústria.

“Diante desse cenário, en-
tendeu-se que a prorrogação da
autorização aos operadores aé-
reos para o reembolso em 12
meses, nos casos de cancela-
mento de voos, seria uma medi-
da relevante para a redução do
impacto imediato no caixa das
empresas e, assim, reduzir o ris-
co de insolvências que poderi-
am ocasionar efeitos disrupti-
vos na oferta de transporte aé-
reo no país”, acrescentou.

O presidente Bolsonaro, no
entanto, decidiu vetar uma das

alterações feitas durante a tra-
mitação da matéria no Legisla-
tivo. No caso, o artigo que esta-
belecia que o pagamento à União
de contribuições fixas previstas
em contrato de concessão de
infraestrutura aeroportuária fe-
deral poderia ser antecipado.

A alteração previa que, para
o cálculo do valor atual das con-
tribuições fixas vincendas a se-
rem antecipadas, deveria ser uti-
lizada exclusivamente a taxa vi-
gente do fluxo de caixa margi-
nal adotada pela Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) para
processos de revisão extraordi-
nária aplicáveis ao respectivo
contrato de concessão, acresci-
da de cinco pontos percentuais
para a concessionária que optas-
se por antecipar, no mínimo,

50% do valor total das contribui-
ções fixas remanescentes.

“Apesar de meritória, a pro-
positura contraria interesse públi-
co pois reduziria as receitas da
União nos exercícios seguintes
- devido à redução do valor pre-
sente líquido das outorgas- e a
previsibilidade das receitas, o que
impactaria não apenas a progra-
mação financeira anual, mas tam-
bém o fluxo de caixa mensal e a
disponibilidade de fontes para o
caixa do Tesouro, tendo em vista
que prejudica o alcance das me-
tas fiscais e não atende aos re-
quisitos previstos na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 2021,
impactando o equilíbrio econô-
mico de contratos já firmados”,
justifica o Ministério da Infraes-
trutura. (Agencia Brasil)

A Secretaria Estadual de
Saúde do Rio de Janeiro já iden-
tificou casos da nova variante
britânica do coronavírus, co-
nhecida como Alpha (B.1.1.7)
no estado. Um deles é morador
de São Gonçalo, na região me-
tropolitana do Rio de Janeiro.
O caso foi notificado pela Se-
cretaria Estadual de Saúde do
Rio às autoridades municipais
de São Gonçalo em 9 de junho.

Segundo a Secretaria Esta-
dual de Saúde, o município ain-

Rio de Janeiro
confirma variante
Alpha do novo

coronavírus no estado
da investiga se o paciente foi
infectado dentro do estado ou
se o caso é importado, tendo
vindo de outro estado ou de ou-
tro país.

A Secretaria de Saúde aler-
ta que, independentemente das
variantes, as medidas de pre-
venção, diagnóstico e trata-
mento da covid-19 seguem as
mesmas. Não haverá, portanto,
alteração dos protocolos sani-
tários que já estão sendo ado-
tados. (Agencia Brasil)

O Ministério da Saúde libe-
rou na sexta-feira (18) R$ 2,8
milhões para ampliar o progra-
ma Consultório na Rua que re-
força as ações de combate à co-
vid-19 junto as pessoas em situ-
ação de rua. O recurso será des-
tinado aos municípios que dão
assistência aos serviços de saú-
de às pessoas em situação de vul-
nerabilidade. Desde o começo
do ano, já foram repassados
mais de R$ 20 milhões para cus-
teio da iniciativa.

O projeto conta com 158
equipes espalhadas por todo o
Brasil compostas por multi-
profissionais itinerantes, que

Governo libera
R$ 2,8 mi para programa

Consultório na Rua
desenvolvem ações integrais
de saúde frente às necessida-
des da população em situação
de rua.

“É um projeto prioritário de
atenção primária, levar assistên-
cia à saúde para aqueles que mais
precisam. O governo tem se pre-
ocupado muito com esses as-
pectos”, disse o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga.

Segundo a pasta, estima-se
que aproximadamente 140 mil
cidadãos maiores de 18 anos,
que se encontram em condição
de extrema pobreza na rua, de-
vem se vacinar contra o novo
coronavírus. (Agencia Brasil)
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Vacinação de covid evita 43 mil
mortes de idosos em 13 semanas

Nacional
Jornal O DIA SP
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Pesquisa da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel) esti-
mou que o avanço da vacina-
ção contra a covid-19 é respon-
sável pela prevenção de mais de
40 mil mortes de idosos em um
intervalo de treze semanas no
Brasil. Os dados, divulgados na
quinta-feira (17), são de levan-
tamento realizado pelo Centro
de Pesquisas Epidemiológicas
da UFPel, em parceria com a
Universidade Harvard e o Mi-
nistério da Saúde.

Os cálculos revelaram que,
se o número de mortes entre os
mais idosos tivesse seguido a
mesma tendência observada
para os brasileiros mais jovens,
seriam esperadas 70.015 mortes
de pessoas de 80 anos ou mais.
No entanto, foram registradas
37.401 mortes no período. En-
tre as pessoas de 70 a 79 anos,
a expectativa de mortes era de
20.238 contra 13.838 registra-
das. Somando as estimativas
para ambas as faixas etárias, fo-
ram evitadas as mortes de
43.082 idosos no país.

“Encontramos evidências
de que, embora a disseminação
da variante P.1 (gama) tenha le-
vado ao aumento das mortes
por covid-19 em todas as ida-
des, a proporção de óbitos en-
tre os idosos começou a cair ra-
pidamente a partir da segunda

quinzena de fevereiro de 2021.
Até então, essa proporção ti-
nha se mantido estável em tor-
no de 25% a 30% desde o início
da epidemia, mas se encontra
agora abaixo de 13%”, disse o
epidemiologista da UFPel e lí-
der do estudo, Cesar Victora.

Ele acrescentou que as “aná-
lises de óbitos por outras cau-
sas mostram que o declínio pro-
porcional entre os idosos é es-
pecífico para as mortes por co-
vid-19”. Os pesquisadores con-
cluíram, portanto, que o avanço
da campanha de vacinação con-
tra a doença está associado às
quedas progressivas na propor-
ção de mortes de idosos pelo
novo coronavírus no Brasil.

Victora avalia que a princi-
pal contribuição do levanta-
mento é fornecer evidências
sobre a efetividade do progra-
ma de vacinação no Brasil como
um todo, em um cenário onde a
variante gama atualmente pre-
domina, confirmando os acha-
dos de estudos anteriores rea-
lizados em grupos populacio-
nais mais restritos.

“Como o distanciamento
social e uso de máscara estão
sendo adotados de forma limi-
tada na maior parte do país, o
rápido aumento da vacinação
permanece como a abordagem
mais promissora para controlar

a pandemia”, concluiu o pes-
quisador.

Detalhes do estudo
Para o levantamento, os

pesquisadores analisaram as
tendências de mortes por covid-
19 e por outras causas não rela-
cionadas ao novo coronavírus
no período de 3 de janeiro a 27
de maio de 2021, com base em
dados sobre óbitos e cobertura
vacinal registrados pelo Minis-
tério da Saúde. No período, o
país registrou 238.414 mortes
por covid-19 e 447.817 mortes
por outras causas.

Os resultados revelaram
que número de mortes por co-
vid-19 em todas as idades au-
mentou a partir do final de fe-
vereiro em decorrência da rápi-
da disseminação da variante
gama para todo o país.

Os níveis nacionais de co-
bertura com a primeira dose da
vacina alcançaram metade dos
idosos de 80 anos ou mais na
primeira quinzena de fevereiro
e passaram dos 80% na quinze-
na seguinte, com estabilidade
em torno de 95% a partir de
março.

Os pesquisadores observa-
ram que, em paralelo, o percen-
tual de mortes de idosos caiu
de 28% do total de óbitos por
covid-19, em janeiro, para 12%,
em maio, com início de queda

acentuada a partir da segunda
metade de fevereiro. Enquanto
a proporção de mortes nesse
grupo por causas não relacio-
nadas à covid-19 permaneceu
estável em quase 30% no mes-
mo período.

Para a faixa etária de 70 a 79
anos, a cobertura vacinal com a
primeira dose atingiu metade da
população na última semana de
março, alcançando 90% na pri-
meira metade de maio. A propor-
ção de mortes por covid-19 nes-
se grupo permaneceu em torno
de 25% do total de mortes pela
doença até a segunda semana
de abril.

A partir daquele momento,
essa proporção de mortes por
covid-19 começou a diminuir de
forma acentuada, chegando a
16% na última semana de maio.
Entre esses idosos, a propor-
ção de mortes por outras cau-
sas permaneceu estável em tor-
no de 20%.

Ainda de acordo com o estu-
do da UFPel, a vacina Corona-
Vac representou 65,4% e a Astra-
Zeneca/Oxford 29,8% de todas as
doses administradas ao longo do
mês de janeiro, enquanto as por-
centagens foram de 36,5% para
CoronaVac e 53,3% para Astra-
Zeneca/Oxford no período entre
meados de abril e metade de maio.
(Agencia Brasil)

Normas tratam de
emissão de selo para

certificar projetos
ambientais

Bolsonaro inaugura
102 km de asfalto em

trecho da
Transamazônica

O presidente Jair Bolsona-
ro cumpriu agenda na sexta-fei-
ra (18) no Pará, onde participou
da entrega de títulos rurais e
da inauguração de um trecho
asfaltado da rodovia BR-230, a
Transamazônica.

Na primeira atividade, em
Marabá, região central do esta-
do, foi feita a entrega simbólica
de 50.162 títulos definitivos e
provisórios de propriedade de
terra. A maior parte dos títulos
(47.234) tem como beneficiários
famílias assentadas da reforma
agrária. Outros 2.924 títulos fo-
ram entregues a ocupantes de
glebas públicas federais. A en-
trega foi simbólica e correspon-
de ao total de títulos emitidos
nos últimos dois anos.

“Essas pessoas, agora, per-
fazendo um total de 50 mil aqui
no estado, têm um pedaço de
terra para dizer que é seu e de
sua família”, afirmou o presi-

dente, em discurso. O presiden-
te defendeu o direito de proprie-
dade, chamando de “sagrado”.

Transamazônica
Após o evento em Marabá,

Bolsonaro se deslocou para o
município de Novo Repartimen-
to, a pouco mais de 180 km ao
norte. O município é cortado pela
Rodovia Transamazônica (BR-
230) entre os rios Tocantins e
Xingu. O trecho asfaltado tem
102 quilômetros de extensão e
liga Novo Repartimento a Itupi-
ranga.

A cerimônia também marcou
a assinatura da ordem de servi-
ço para construção da ponte so-
bre o Rio Xingu. Atualmente, a
transposição do rio pela Tran-
samazônica é feita por meio de
balsa. De acordo com o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio Frei-
tas, a previsão é que a obra co-
mece no ano que vem. (Agencia
Brasil)

Três meses após o gover-
no federal lançar o programa
Águas Brasileiras visando es-
timular a revitalização de ba-
cias hidrográficas, o Comitê
Gestor do Selo Aliança pelas
Águas Brasileiras divulgou,
na sexta-feira (18), as normas
para concessão do selo que
certifica a participação de em-
presas, organizações da soci-
edade civil e instituições pú-
blicas no projeto.

O selo  Aliança pelas
Águas Brasileiras foi institu-
ído em 22 de março, por meio
da Portaria nº 499, que trata
da concessão do certificado
às ações de conservação,
preservação e recuperação
ambientais que proporcio-
nem o aumento da disponi-
bilidade hídrica, em quantida-
de e qualidade, para os usos

múltiplos nas bacias hidro-
gráficas.

Já a Resolução nº 1, do
Comitê Gestor, institui o re-
gulamento de certificação
dos projetos habilitados e
qualificados.

O selo traz o desenho de
um pato-mergulhão – embai-
xador das águas brasileiras
e uma das aves mais amea-
çadas de extinção nas Amé-
ricas, que vive e se reproduz
apenas  em r ios  e  cursos
d’água extremamente limpos.

Segundo o Ministério do
Desenvolvimento Regional,
a imagem do animal foi esco-
lhida por ser considerado um
bioindicador ambiental, já
que sua presença costuma
indicar a qualidade dos ma-
nanciais d´agua. (Agencia
Brasil)

Covid-19: boletim epidemiológico
mostra aumento de casos e óbitos

Segundo informa o mais re-
cente Boletim Epidemiológico
Especial Nº. 67 do Ministério da
Saúde, a semana epidemiológi-
ca 23, compreendida entre os
dias 6 e 12 de junho, mostrou
que houve alta no número de
contaminações e óbitos por co-
vid-19 no Brasil.

O levantamento mostra que
13.741 pessoas que não resisti-
ram à covid-19, enquanto na se-
mana anterior o boletim epidemi-
ológico do Ministério da Saúde
trouxe 11.474 óbitos. O número
representa um aumento de 20%
em relação à semana anterior.

Após um período de estabi-
lidade identificado em semanas
anteriores, o levantamento mos-
tra uma retomada do crescimen-
to da curva de óbitos. A média
móvel, número total do período
dividido pelos sete dias da se-
mana de mortes na semana epi-

demiológica 23 ficou em 1.963.
Novos casos de covid-19 au-

mentaram 7% na semana de 6 a
12 de junho. Neste período, fo-
ram registrados 467.393 novos
diagnósticos da doença, contra
435.825 na semana anterior. A
média móvel de casos ficou em
66.770.

O resultado da semana epi-
demiológica 23 mostra retomada
de crescimento após a queda
identificada na semana 21, que
compreende os dias 23 a 29 de
maio. A queda no número de ca-
sos positivos de covid-19 foi ini-
ciada em março, com um revés na
semana epidemiológica 13.

Estados
Na semana de 6 a 12 de ju-

nho, 16 estados mostraram
acréscimo de casos, dois e o Dis-
trito Federal ficaram estáveis e
oito tiveram redução. Os cresci-
mentos mais intensos ocorreram

no Pará (54%) e Rio Grande do
Sul (49%). Já as quedas mais
efetivas se deram no Ceará (-
38%) e Acre (-16%).

No caso dos novos óbitos,
o número de estados com au-
mento desse índice foi de 17, en-
quanto três ficaram estáveis e
seis mais o DF tiveram menos
mortes novas em relação ao ba-
lanço da semana anterior. Os
maiores incrementos acontece-
ram em Roraima (75%) e Paraná
(65%). As reduções mais efeti-
vas foram registradas no Acre (-
26%) e Espírito Santo (-20%)

Mundo
A Índia seguiu no topo de

mortes por semana. Lá foram re-
gistrados 23.625 novos óbitos.
O Brasil mantém a 2ª colocação.
Em seguida vêm Argentina
(4.208), Colômbia (3.770) e Esta-
dos Unidos (2.598). Quando
considerados números absolu-

tos, o Brasil segue na 2ª posi-
ção, atrás dos Estados Unidos
(599.664). Quando consideradas
as mortes por 1 milhão de habi-
tantes, o Brasil fica na 7ª coloca-
ção.

A Índia também é a campeã
em novos casos, tendo 630.650
na semana analisada. O Brasil
ocupou a 2ª colocação no
ranking de casos, seguido pela
Colômbia (177.688), Argentina
(172.123) e Estados Unidos
(100.202). Na comparação em
números absolutos, o Brasil fica
na 3ª posição, atrás dos EUA
(33,4 milhões) e Índia (29,4 mi-
lhões). Na comparação propor-
cional, por 1 milhão de habitan-
tes, o Brasil ocupa a 17ª posi-
ção.

O Boletim Especial Epidemi-
ológico pode ser lido na íntegra
no site do Ministério da Saúde.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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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

Ipiranga Agroindustrial S.A.
CNPJ nº 07.280.328/0001-58 - NIRE 35300383966

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de junho de 2021
1. Data, Horário e Local: em 18 de junho de 2021, às 9:30 horas, na sede da Ipiranga Agroindustrial S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), na Cidade
de Iacanga, Estado de São Paulo, na Rodovia Cezário José de Castilho, Km 400 + 800 metros, S/N, Zona Rural, Fazenda Nova CXPST 41, CEP
17180-000. 2. Convocação: dispensada a publicação de edital de convocação e formalidades de convocação com fundamento no artigo 124, 
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Presenças: acionistas
representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas do “Livro de Presença de
Acionistas”. 4. Mesa: Presidente: Leopoldo Tittoto; Secretário: Matheus Mazza Tittoto. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (5.1) a realização, pela 
Companhia, da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional
fidejussória, em série única, no montante total de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”), as quais
serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (5.2) a autorização à diretoria da 
Companhia para tomar todas as medidas para efetivar a Emissão e a Oferta, incluindo (i) negociar e celebrar todos os documentos, contratos,
declarações, procurações e seus eventuais aditamentos, conforme aplicável e praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias
acima; (ii) contratar instituição(ões) financeira(s) integrante(s) do sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediar a Oferta
(“Coordenador(es)”) e os demais prestadores de serviços necessários para a Emissão e a Oferta (tais como agente fiduciário, escriturador, banco
liquidante, assessores jurídicos e demais instituições que, eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão e da Oferta),
fixando-lhes os respectivos honorários; e (5.3) a ratificação de todos os atos relacionados às matérias acima que tenham sido praticados pela
administração anteriormente à data desta assembleia geral. 6. Deliberações: Por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições, após
debates e discussões, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1 Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes
características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da competente escritura de emissão das Debêntures
(“Escritura de Emissão”): I. Destinação dos Recursos. Nos termos do artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme
alterada (“Lei 12.431”), bem como do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016 e da Portaria nº 252, expedida pelo Ministério de Minas e
Energia, de 17 de junho de 2019, conforme alterada, e da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011,
tendo em vista o enquadramento do Projeto (conforme definido abaixo) como prioritário, por meio da Portaria nº 24, expedida pelo Ministério de
Minas e Energia, em 28 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 16 de junho de 2021, os recursos captados pela Emissora por
meio da Emissão serão utilizados exclusivamente para pagamento de gastos, despesas ou dívidas relacionados aos investimentos em
infraestrutura na manutenção de canaviais referente à safra 2020/2021, destinado à produção de etanol nas unidades produtoras da Companhia,
localizadas nas cidades de Iacanga e Mococa, ambas no Estado de São Paulo (“Projeto”). II. Colocação. As Debêntures serão objeto de oferta
pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do contrato de distribuição pública das Debêntures (“Contrato de Distribuição”), com a
intermediação de Coordenador(es), sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, tendo como público alvo
exclusivamente investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021
(“Resolução CVM 30”) (“Investidores Profissionais”). III. Prazo e Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão depositadas para
distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão - Balcão B3 (“B3”), sendo a respectiva distribuição liquidada financeiramente por meio da B3. As Debêntures serão subscritas e 
integralizadas preferencialmente em uma única data, no ato da subscrição, à vista, em moeda corrente nacional (“Data de Integralização”), pelo
Valor Nominal Unitário (conforme abaixo definido). Caso não ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das Debêntures em uma única
data, o preço de subscrição para as Debêntures que foram integralizadas após a primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário
Atualizado (conforme abaixo definido), acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme abaixo definido), calculados pro rata temporis desde a
primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, utilizando-se, para tanto, 8 (oito) casas decimais, sem arredondamentos,
de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. A exclusivo critério dos Coordenador(es), conforme indicado no Contrato de Distribuição, 
as Debêntures poderão ser subscritas e integralizadas com ágio ou deságio, a ser definido no ato de subscrição das Debêntures, sendo certo que,
caso aplicável, o ágio ou deságio, será o mesmo para todas as Debêntures integralizadas naquela data. IV. Negociação. As Debêntures serão
depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela
B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures
somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre Investidores Qualificados, assim definidos nos
termos do artigo 12 da Resolução CVM 30 (“Investidores Qualificados”), depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada
subscrição ou aquisição pelos investidores profissionais, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, salvo na hipótese de exercício da 
garantia firme pelos Coordenador(es) no momento da subscrição, nos termos do inciso II, artigo 13 da Instrução CVM 476, e observado o
cumprimento pela Emissora das obrigações de que trata o artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo certo ainda que a negociação deverá respeitar
as disposições legais e regulamentares aplicáveis. V. Número da Emissão. As Debêntures representam a segunda emissão de debêntures da
Companhia. VI. Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data de
Emissão (conforme abaixo definida). VII. Quantidade. Serão emitidas 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures. VIII. Valor Nominal Unitário. As 
Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). IX. Séries. A Emissão será
realizada em série única. X. Forma e Comprovação da Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão
de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo
escriturador, e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será comprovada pelo extrato
expedido pela B3 em nome do titular das Debêntures (“Debenturista”). XI. Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações de
emissão da Companhia. XII. Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações,
com garantia adicional fidejussória e sem preferência. XIII. Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será
aquela a ser definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”). XIV. Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate
antecipado das Debêntures (observada a Resolução do CMN nº 4.751, de 26 de setembro de 2019 (“Resolução CMN 4.751”)) ou vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de
vigência de 97 (noventa e sete) meses a contar da Data de Emissão, vencendo em 2029, na data a ser definida na Escritura de Emissão (“Data
de Vencimento”). XV. Pagamento do Valor Nominal Unitário. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures (observada a
Resolução CMN 4.751) ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de
Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado em 5 (cinco) parcelas anuais e consecutivas, a partir de 2025, nas datas e
percentuais a serem indicados na Escritura de Emissão: XVI. Remuneração. A remuneração das Debêntures será a seguinte: (a) atualização 
monetária: o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, será atualizado monetariamente pela variação
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, desde a primeira Data de Integralização até a data da integral liquidação das Debêntures (“Atualização Monetária”), sendo o produto 
da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso (“Valor 
Nominal Unitário Atualizado”), calculada de forma pro rata temporis por dias úteis de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão.
(b) juros remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado incidirão juros remuneratórios equivalentes à 4,45% (quatro inteiros e quarenta
e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Juros Remuneratórios”). Os Juros Remuneratórios serão
incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, a partir da primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento de Juros
Remuneratórios (conforme abaixo definido) imediatamente anterior, conforme o caso, calculado em regime de capitalização composta pro rata
temporis por dias úteis decorridos, de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão. Ressalvadas as hipóteses de resgate 
antecipado das Debêntures (observada a Resolução CMN 4.751) ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos
termos a serem previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios serão apurados, sem carência e pagos conforme datas a serem
previstas na Escritura de Emissão (cada uma, uma “Data de Pagamento de Juros Remuneratórios”). XVII. Garantia Fidejussória. Para assegurar 
o fiel, integral e pontual pagamento e cumprimento de todas as obrigações a serem assumidas na Escritura de Emissão pela Emissora
(“Obrigações Garantidas”), as Debêntures contarão com garantia fidejussória representada por fiança prestada pela Ipiranga Agrícola Ltda. e pela 
Ipiranga Bioenergia Iacanga S.A. (em conjunto, os “Fiadores”), em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, assumindo, em
caráter irrevogável e irretratável, a condição de fiadores, principais pagadores e responsáveis, solidariamente com a Emissora, pelo pagamento
integral das Obrigações Garantidas, nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão, independentemente de notificação, judicial ou
extrajudicial, ou qualquer outra medida (“Fiança”). XVIII. Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada. XIX. Amortização
Extraordinária. As Debêntures não estarão sujeitas à amortização extraordinária pela Emissora. XX. Resgate Antecipado Facultativo. Exceto pelo
disposto no item XXI abaixo, a Emissora não poderá, voluntariamente, realizar o resgate antecipado de qualquer das Debêntures. XXI. Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado. Observados os demais termos a serem previstos na Escritura de Emissão, da Lei 12.431, da Resolução CMN
4.751 ou outro que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentações aplicáveis, inclusive em relação ao eventual prazo mínimo entre a 
Data de Emissão e a data da Oferta de Resgate Antecipado, se houver, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate 
antecipado da totalidade (sendo vedada oferta facultativa de resgate antecipado parcial) das Debêntures, que será endereçada a todos os
Debenturistas, sem distinção, sendo assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar ou não o resgate das Debêntures
por eles detidas, de acordo com os termos e condições a serem dispostos na Escritura de Emissão. XXII. Vencimento Antecipado Automático. A 
ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos de vencimento antecipado automático acarretará o vencimento antecipado automático das
obrigações decorrentes das Debêntures, independentemente de convocação de assembleia geral de Debenturistas ou de qualquer forma de aviso
ou notificação, judicial ou extrajudicial pelo Agente Fiduciário nesse sentido, observados os demais termos e condições a serem previstos na
Escritura de Emissão: (i) inadimplemento, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, de quaisquer obrigações relativas às Debêntures, nos termos da
Escritura de Emissão, na respectiva data de pagamento, não sanado no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados do respectivo inadimplemento,
ou no respectivo prazo de cura específico previsto na Escritura de Emissão; (ii) (a) decretação de falência da Emissora e/ou dos Fiadores;
(b) requerimento de autofalência formulado pela Emissora e/ou pelos Fiadores; (c) requerimento de falência da Emissora e/ou dos Fiadores
formulado por terceiros, não elidido dentro do prazo legal; ou (d) pedido de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial formulado pela
Emissora e/ou pelos Fiadores, independentemente do deferimento ou homologação do respectivo pedido pelo juízo; (e) liquidação, dissolução ou
extinção da Emissora e/ou dos Fiadores; (iii) transformação da Emissora em qualquer outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da
Lei das Sociedades por Ações; (iv) inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária da Emissora e/ou dos Fiadores contraída no âmbito do
mercado financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, que não seja devidamente sanado no prazo de cura previsto no respectivo
instrumento; (v) vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária da Emissora e/ou dos Fiadores contraída no âmbito do mercado
financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões
de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas; (vi) descumprimento, pela Emissora e/ou pelos Fiadores de qualquer decisão arbitral ou 
sentença judicial com exigibilidade imediata, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu
valor equivalente em outras moedas; (vii) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência a
terceiros, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, das obrigações assumidas na Escritura de Emissão, sem a prévia autorização dos Debenturistas
que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das debêntures em circulação; (viii) destinação dos recursos oriundos da Emissão de forma diversa 
da descrita na Escritura de Emissão; (ix) questionamento judicial formulado pela Emissora e/ou pelos Fiadores, ou ainda por quaisquer de seus
respectivos acionistas e/ou pessoas integrantes do seu grupo econômico, quanto à validade, eficácia e/ou exequibilidade da Escritura de Emissão
e/ou da Fiança; (x) cancelamento, rescisão ou declaração judicial de invalidade, nulidade, ineficácia ou inexequibilidade, total ou parcial, da 
Escritura de Emissão ou da Fiança; (xi) resgate, amortização ou bonificação de ações da Emissora, ou ainda, distribuição e/ou pagamento 
(inclusive por meio de antecipação) pela Emissora de dividendos em montante superior ao mínimo obrigatório nos termos do artigo 202 da Lei
das Sociedades por Ações, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras remessas de recursos aos acionistas da Emissora, exceto (a) no caso 
de distribuição, pela Emissora, de dividendos em montante superior ao mínimo obrigatório ou pagamentos de juros sobre capital próprio, quando 
a Emissora e os Fiadores estiverem cumprindo, integralmente, todas as suas obrigações estabelecidas na Escritura de Emissão; ou (b) mediante
a prévia autorização de Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das debêntures em circulação; (xii) redução de capital social 
da Emissora, exceto (a) para fins de absorção de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 174, § 3º da Lei das Sociedades por Ações; ou (b)
se aprovado previamente por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; (xiii) existência de 
decisão judicial, administrativa ou arbitral, de natureza condenatória e final que impeça ou possa vir a impedir a continuidade do Projeto pela
Emissora; (xiv) sequestro, expropriação, desapropriação, confisco ou outra medida que, de qualquer modo, acarrete na indisponibilidade ou perda
da propriedade ou posse da totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora e/ou dos Fiadores, ou, ainda, que impeça ou possa vir a 
impedir a continuidade do Projeto pela Emissora; e (xv) destruição ou falta de reposição tempestiva, abandono total ou parcial ou perda, de
qualquer forma, a qualquer tempo, de quaisquer ativos relevantes relacionados ao Projeto que impeça ou possa vir a impedir a continuidade do
Projeto pela Emissora. XXIII. Vencimento Antecipado Não Automático. Na ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos de vencimento 
antecipado não automático, o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento de tal 
evento, assembleia geral de Debenturistas para deliberar sobre a não declaração do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, observados, em qualquer caso, os quóruns específicos de aprovação a serem previstos na Escritura de Emissão: (i) inadimplemento
de obrigação pecuniária da Emissora e/ou dos Fiadores contraída perante quaisquer terceiros (exceto aquelas contraídas pela Emissora no 
âmbito do mercado financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional), cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ou seu valor equivalente em outras moedas, que não seja devidamente sanado no prazo de cura previsto
no respectivo instrumento; (ii) inadimplemento de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão, não sanado no prazo de
10 (dez) Dias Úteis contados da data do respectivo inadimplemento, sendo que o prazo previsto neste inciso não se aplica às obrigações para as
quais tenha sido estipulado prazo de cura específico ou para qualquer dos demais eventos de inadimplemento; (iii) não constituição e/ou
formalização da Fiança, nos termos e prazos estabelecidos na Escritura de Emissão; (iv) constituição de hipoteca, penhor, alienação fiduciária,
usufruto, fideicomisso, promessa de venda, opção de compra, direito de preferência, encargo, gravame ou ônus, arresto, sequestro ou penhora, 
judicial ou extrajudicial, voluntário ou involuntário, ou outro ato que tenha o efeito prático similar a qualquer das expressões acima (“Ônus”) sobre
quaisquer ativos relevantes para o desenvolvimento das atividades da Emissora, assim entendidos como aqueles que totalizem 20% (vinte por
cento) ou mais do ativo total da Emissora, exceto: (a) se previamente autorizado por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
das Debêntures em circulação; (b) por Ônus existentes na Data de Emissão, conforme previsto nas notas explicativas às demonstrações 
financeiras da Emissora então mais recentes na Data de Emissão; e (c) por Ônus constituídos em decorrência de renovações ou substituições ou
repactuações, totais ou parciais, de dívidas existentes na Data de Emissão, desde que o Ônus seja constituído exclusivamente sobre o ativo que
garante a dívida renovada, substituída ou repactuada; (v) concessão, pela Emissora, de mútuos, diretos ou indiretos, bem como avais, fianças ou 
outras garantias corporativas a terceiros, após a Data de Emissão, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, sem a prévia autorização dos Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) das Debêntures em circulação; (vi) protesto(s) de título(s) contra a Emissora e/ou contra os Fiadores, cujo valor, individual ou agregado,
seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, exceto se o referido protesto for
decorrente de erro ou má-fé de terceiros devidamente comprovado pela Emissora e/ou pelos Fiadores, ou se for revogado ou cancelado, em 
qualquer dos casos, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do respectivo protesto; (vii) mudança ou alteração no objeto social da Emissora
que modifique a atividade principal atualmente por ela praticada de forma relevante e/ou impeça ou dificulte de qualquer forma a implantação e
execução do Projeto, exceto (i) se tal alteração decorrer de lei ou exigência de qualquer órgão regulador a que a Emissora esteja submetida; ou
(ii) for aprovada por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; (viii) alteração do controle
acionário direto ou indireto (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) da Emissora e/ou dos
Fiadores, sem prévia autorização de Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; (ix) cisão, fusão
ou incorporação, inclusive incorporação de ações, da Emissora e/ou dos Fiadores, ou, ainda, qualquer outra forma de reorganização societária
envolvendo a Emissora, exceto se (a) for aprovada por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em
circulação; ou (b) for assegurado aos Debenturistas o direito de resgate das Debêntures por eles detidas, nos termos do artigo 231, parágrafos 1º
e 2º, da Lei das Sociedades por Ações; (x) inclusão em acordo societário ou estatuto social da Emissora de dispositivo que importe em restrições 
ou prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações pecuniárias decorrentes da Escritura de Emissão; (xi) revelarem-se (a) falsas ou
enganosas; ou (b) incorretas, incompletas ou inconsistentes, desde que tal incorreção, incompletude ou inconsistência, conforme o caso, resulte 
ou possa resultar em um efeito adverso relevante, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora e/ou pelos Fiadores na
Escritura de Emissão; (xii) revogação, cancelamento ou suspensão das autorizações pela ANP que interrompa ou de qualquer outra forma
impossibilite a continuidade total ou parcial das operações das instalações da Emissora e/ou da comercialização da produção de etanol; (xiii) não
renovação, cancelamento, revogação, cassação, extinção ou suspensão das autorizações, alvarás, concessões, permissões ou licenças, inclusive 
as ambientais necessárias para a construção, desenvolvimento, manutenção e/ou operação do Projeto e das demais atividades da Emissora,
exceto: (a) por aquelas que estejam em processo tempestivo de renovação, mediante realização do respectivo pedido de renovação perante o 
órgão competente dentro do prazo legal; ou (b) se, no prazo de 20 (vinte) dias contado da data de tal decisão de não renovação, cancelamento,
revogação, extinção ou suspensão a Emissora comprovar a existência de decisão judicial e/ou administrativa autorizando a regular a operação e
manutenção do Projeto e/ou de suas atividades até a renovação ou obtenção da referida autorização, alvará, concessão, permissão ou licença; e 
(xiv) não observância, pela Emissora, dos seguintes índices financeiros, a serem apurados anualmente pela Emissora e acompanhados pelo
Agente Fiduciário, com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora relativas a cada exercício social, a partir, inclusive, das 
demonstrações financeiras de 31 de março de 2021: (a) Dívida Líquida/EBITDA (conforme a serem definidos na Escritura de Emissão) <= 3,0x; e
(b) Liquidez Corrente (conforme a ser definida na Escritura de Emissão) >= 1,0x. 6.2 Aprovar a, autorização à diretoria da Companhia para tomar
todas as medidas para efetivar a Emissão e a Oferta, incluindo (i) negociar e celebrar todos os documentos, contratos, declarações, procurações
e seus eventuais aditamentos, conforme aplicável, incluindo, mas não se limitando, a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição e seus
respectivos aditamentos, e praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias acima; (ii) contratar o(s) Coordenador(es) e os demais
prestadores de serviços necessários para a Emissão e a Oferta (tais como agente fiduciário, escriturador, banco liquidante, assessores jurídicos 
e demais instituições que, eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão e da Oferta), fixando-lhes os respectivos honorários.
6.3 Aprovar a ratificação de todos os atos relacionados às matérias acima que tenham sido praticados pela administração anteriormente à data
desta assembleia geral. 7. Esclarecimento: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata a que se refere esta assembleia geral extraordinária em
forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Leopoldo Tittoto; Secretário: 
Matheus Mazza Tittoto. Acionistas: Santana Administração e Participações S.A., Cunali Defilippi Participações S.A. e LCunali Agrícola e
Participações Ltda. Confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 18 de junho de 2021. Leopoldo Tittoto - Presidente da Mesa; 
Matheus Mazza Tittoto - Secretário da Mesa. Acionistas Presentes: Representando a Santana Administração e Participações S.A.: ATT
Agrícola e Participações Ltda. - Representado por: Leopoldo Tittoto - Representando a Cunali Defilippi Participações S.A.: Luis Guilherme
Naufel Defilippi - Representando a LCunali Agrícola e Participações Ltda.: Luiz Cunali Defilippi.

Ipiranga Bioenergia Iacanga S.A.
CNPJ nº 25.206.734/0001-52 - NIRE 35300493273

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Junho de 2021
1. Data, Horário e Local: em 18 de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede da Ipiranga Bioenergia Iacanga S.A. (“Companhia”), na Cidade de
Iacanga, Estado de São Paulo, na Rodovia Cezário José de Castilho, Km 400 + 800 metros, Setores A e B, S/N, Zona Rural, Fazenda Nova CXPST
41, CEP 17180-000. 2. Convocação: dispensada a publicação de edital de convocação e formalidades de convocação com fundamento no
artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Presenças: acionistas
representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas do “Livro de Presença de
Acionistas”. 4. Mesa: Presidente: Leopoldo Tittoto; Secretário: Matheus Mazza Tittoto. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (5.1) a prestação, pela
Companhia, de garantia fidejussória na forma de fiança (“Fiança”), em conjunto com Ipiranga Agrícola Ltda., inscrita no CNPJ sob o
nº 39.337.370/0001-54 (“Ipiranga Agrícola” e, quando em conjunto com a Companhia, “Fiadores”), no âmbito da segunda emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no montante total de
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Debêntures”) da Ipiranga Agroindustrial S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 07.280.328/0001-58
(“Emissora” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei 
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis
(“Oferta”); (5.2)  a autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas para efetivar a prestação da Fiança no âmbito da Emissão e
da Oferta, incluindo (i) negociar e celebrar todos os documentos, contratos, declarações, procurações e seus eventuais aditamentos, conforme
aplicável e praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias acima; e (5.3) a ratificação de todos os atos relacionados às matérias
acima que tenham sido praticados pela administração anteriormente à data desta assembleia geral. 6. Deliberações: Por unanimidade dos
presentes, e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1 Aprovar a prestação de Fiança
pela Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas
por meio da competente escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”): I. Destinação dos Recursos. Nos termos do artigo 2°, 
parágrafo 1°, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), bem como do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016
e da Portaria nº 252, expedida pelo Ministério de Minas e Energia, de 17 de junho de 2019, conforme alterada, e da Resolução do Conselho
Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011, tendo em vista o enquadramento do Projeto (conforme definido abaixo) como
prioritário, por meio da Portaria nº 24, expedida pelo Ministério de Minas e Energia, em 28 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União 
em 16 de junho de 2021, os recursos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados exclusivamente para pagamento de gastos,
despesas ou dívidas relacionados aos investimentos em infraestrutura na manutenção de canaviais referente à safra 2020/2021, destinado à 
produção de etanol nas unidades produtoras da Emissora, localizadas nas cidades de Iacanga e Mococa, ambas no Estado de São Paulo
(“Projeto”). II. Colocação. As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de
Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do contrato de distribuição pública das
Debêntures (“Contrato de Distribuição”), com a intermediação de Coordenador(es), sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade
das Debêntures, tendo como público alvo exclusivamente investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM
nº 30, de 11 de maio de 2021 (“Investidores Profissionais”). III. Número da Emissão. As Debêntures representam a segunda emissão de debêntures
da Emissora. IV. Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data de
Emissão (conforme abaixo definida). V. Quantidade. Serão emitidas 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures. VI. Valor Nominal Unitário.  As
Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). VII. Séries. A Emissão será
realizada em série única. VIII. Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Emissora. IX. Espécie. As 
Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, com garantia adicional fidejussória e sem
preferência. X. Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela a ser definida na Escritura de Emissão
(“Data de Emissão”). XI. Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures (observada a Resolução
do CMN nº 4.751, de 26 de setembro de 2019 (“Resolução CMN 4.751”)) ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, 
nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vigência de 97 (noventa e sete) meses a contar da Data de
Emissão, vencendo, em 2029 na data a ser definida na Escritura de Emissão (“Data de Vencimento”). XII. Remuneração. A remuneração das 
Debêntures será a seguinte: (a) atualização monetária: o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, será
atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado mensalmente pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde a primeira Data de Integralização até a data da integral liquidação das Debêntures (“Atualização
Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado”), calculada de forma pro rata temporis por dias úteis de acordo com a fórmula a ser prevista
na Escritura de Emissão. (b) juros remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado incidirão juros remuneratórios equivalentes à 4,45% 
(quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Juros Remuneratórios”). Os
Juros Remuneratórios serão incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, a partir da primeira Data de Integralização ou da Data de
Pagamento de Juros Remuneratórios (conforme abaixo definido) imediatamente anterior, conforme o caso, calculado em regime de capitalização
composta pro rata temporis por dias úteis decorridos, de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão. Ressalvadas as hipóteses 
de resgate antecipado das Debêntures (observada a Resolução CMN 4.751) ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios serão apurados, sem carência e pagos conforme
datas a serem previstas na Escritura de Emissão (cada uma, uma “Data de Pagamento de Juros Remuneratórios”). XIII. Garantia Fidejussória. Para 
assegurar o fiel, integral e pontual pagamento e cumprimento de todas as obrigações a serem assumidas na Escritura de Emissão pela Emissora 
(“Obrigações Garantidas”), as Debêntures contarão com garantia fidejussória representada por fiança prestada pela Companhia e pela Ipiranga
Agrícola, em favor dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), representados pelo agente fiduciário, assumindo, em caráter irrevogável e
irretratável, a condição de fiadores, principais pagadores e responsáveis, solidariamente com a Emissora, pelo pagamento integral das Obrigações
Garantidas, nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão, independentemente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra
medida; XIV. Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada. XV. Amortização Extraordinária. As Debêntures não estarão sujeitas
à amortização extraordinária pela Emissora. XVI. Resgate Antecipado Facultativo. Exceto pelo disposto no item XVII abaixo, a Emissora não poderá,
voluntariamente, realizar o resgate antecipado de qualquer das Debêntures. XVII. Oferta Facultativa de Resgate Antecipado. Observados os demais
termos a serem previstos na Escritura de Emissão, da Lei 12.431, da Resolução CMN 4.751 ou outro que venha a ser autorizado pela legislação
ou regulamentações aplicáveis, inclusive em relação ao eventual prazo mínimo entre a Data de Emissão e a data da Oferta de Resgate Antecipado,
se houver, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade (sendo vedada oferta facultativa de resgate
antecipado parcial) das Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurada a igualdade de condições a
todos os Debenturistas para aceitar ou não o resgate das Debêntures por eles detidas, de acordo com os termos e condições a serem dispostos
na Escritura de Emissão. XVIII. Vencimento Antecipado Automático. A ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos de vencimento antecipado
automático acarretará o vencimento antecipado automático das obrigações decorrentes das Debêntures, independentemente de convocação de
assembleia geral de Debenturistas ou de qualquer forma de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial pelo Agente Fiduciário nesse sentido,
observados os demais termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão: (i) inadimplemento, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, de
quaisquer obrigações relativas às Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, na respectiva data de pagamento, não sanado no prazo de até
2 (dois) Dias Úteis contados do respectivo inadimplemento, ou no respectivo prazo de cura específico previsto na Escritura de Emissão; (ii) (a)
decretação de falência da Emissora e/ou dos Fiadores; (b) requerimento de autofalência formulado pela Emissora e/ou pelos Fiadores; (c)
requerimento de falência da Emissora e/ou dos Fiadores formulado por terceiros, não elidido dentro do prazo legal; ou (d) pedido de recuperação
judicial ou de recuperação extrajudicial formulado pela Emissora e/ou pelos Fiadores, independentemente do deferimento ou homologação do
respectivo pedido pelo juízo; (e) liquidação, dissolução ou extinção da Emissora e/ou dos Fiadores; (iii) transformação da Emissora em qualquer
outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária da
Emissora e/ou dos Fiadores contraída no âmbito do mercado financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional, cujo valor, 
individual ou agregado, seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, que não seja
devidamente sanado no prazo de cura previsto no respectivo instrumento; (v) vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária da Emissora
e/ou dos Fiadores contraída no âmbito do mercado financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional, cujo valor, individual ou agregado, seja
igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas; (vi) descumprimento, pela Emissora e/ou
pelos Fiadores de qualquer decisão arbitral ou sentença judicial com exigibilidade imediata, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas; (vii) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de
transferência ou promessa de transferência a terceiros, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, das obrigações assumidas na Escritura de Emissão,
sem a prévia autorização dos Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das debêntures em circulação; (viii) destinação dos
recursos oriundos da Emissão de forma diversa da descrita na Escritura de Emissão; (ix) questionamento judicial formulado pela Emissora e/ou
pelos Fiadores, ou ainda por quaisquer de seus respectivos acionistas e/ou pessoas integrantes do seu grupo econômico, quanto à validade,
eficácia e/ou exequibilidade da Escritura de Emissão e/ou da Fiança; (x) cancelamento, rescisão ou declaração judicial de invalidade, nulidade,
ineficácia ou inexequibilidade, total ou parcial, da Escritura de Emissão ou da Fiança; (xi) resgate, amortização ou bonificação de ações da Emissora,
ou ainda, distribuição e/ou pagamento (inclusive por meio de antecipação) pela Emissora de dividendos em montante superior ao mínimo
obrigatório nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras remessas de recursos aos
acionistas da Emissora, exceto (a) no caso de distribuição, pela Emissora, de dividendos em montante superior ao mínimo obrigatório ou
pagamentos de juros sobre capital próprio, quando a Emissora e os Fiadores estiverem cumprindo, integralmente, todas as suas obrigações
estabelecidas na Escritura de Emissão; ou (b) mediante a prévia autorização de Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das
debêntures em circulação; (xii) redução de capital social da Emissora, exceto (a) para fins de absorção de prejuízos acumulados, nos termos do 
artigo 174, § 3º da Lei das Sociedades por Ações; ou (b) se aprovado previamente por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
das Debêntures em circulação; (xiii) existência de decisão judicial, administrativa ou arbitral, de natureza condenatória e final que impeça ou possa
vir a impedir a continuidade do Projeto pela Emissora; (xiv) sequestro, expropriação, desapropriação, confisco ou outra medida que, de qualquer
modo, acarrete na indisponibilidade ou perda da propriedade ou posse da totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora e/ou dos Fiadores, 
ou, ainda, que impeça ou possa vir a impedir a continuidade do Projeto pela Emissora; e (xv) destruição ou falta de reposição tempestiva, abandono
total ou parcial ou perda, de qualquer forma, a qualquer tempo, de quaisquer ativos relevantes relacionados ao Projeto que impeça ou possa vir a 
impedir a continuidade do Projeto pela Emissora. XIX. Vencimento Antecipado Não Automático. Na ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos
de vencimento antecipado não automático, o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que tomar 
conhecimento de tal evento, assembleia geral de Debenturistas para deliberar sobre a não declaração do vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures, observados, em qualquer caso, os quóruns específicos de aprovação a serem previstos na Escritura de Emissão: (i)
inadimplemento de obrigação pecuniária da Emissora e/ou dos Fiadores contraída perante quaisquer terceiros (exceto aquelas contraídas pela
Emissora no âmbito do mercado financeiro ou mercado de capitais, local ou internacional), cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior
a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ou seu valor equivalente em outras moedas, que não seja devidamente sanado no prazo de cura previsto
no respectivo instrumento; (ii) inadimplemento de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão, não sanado no prazo de 10
(dez) Dias Úteis contados da data do respectivo inadimplemento, sendo que o prazo previsto neste inciso não se aplica às obrigações para as quais 
tenha sido estipulado prazo de cura específico ou para qualquer dos demais eventos de inadimplemento; (iii) não constituição e/ou formalização da
Fiança, nos termos e prazos estabelecidos na Escritura de Emissão; (iv) constituição de hipoteca, penhor, alienação fiduciária, usufruto,
fideicomisso, promessa de venda, opção de compra, direito de preferência, encargo, gravame ou ônus, arresto, sequestro ou penhora, judicial ou
extrajudicial, voluntário ou involuntário, ou outro ato que tenha o efeito prático similar a qualquer das expressões acima (“Ônus”) sobre quaisquer 
ativos relevantes para o desenvolvimento das atividades da Emissora, assim entendidos como aqueles que totalizem 20% (vinte por cento) ou mais 
do ativo total da Emissora, exceto: (a) se previamente autorizado por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures
em circulação; (b) por Ônus existentes na Data de Emissão, conforme previsto nas notas explicativas às demonstrações financeiras da Emissora
então mais recentes na Data de Emissão; e (c) por Ônus constituídos em decorrência de renovações ou substituições ou repactuações, totais ou
parciais, de dívidas existentes na Data de Emissão, desde que o Ônus seja constituído exclusivamente sobre o ativo que garante a dívida renovada,
substituída ou repactuada; (v) concessão, pela Emissora, de mútuos, diretos ou indiretos, bem como avais, fianças ou outras garantias corporativas 
a terceiros, após a Data de Emissão, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor
equivalente em outras moedas, sem a prévia autorização dos Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em
circulação; (vi) protesto(s) de título(s) contra a Emissora e/ou contra os Fiadores, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, exceto se o referido protesto for decorrente de erro ou má-fé
de terceiros devidamente comprovado pela Emissora e/ou pelos Fiadores, ou se for revogado ou cancelado, em qualquer dos casos, em até 5
(cinco) Dias Úteis contados da data do respectivo protesto; (vii) mudança ou alteração no objeto social da Emissora que modifique a atividade
principal atualmente por ela praticada de forma relevante e/ou impeça ou dificulte de qualquer forma a implantação e execução do Projeto, exceto
(i) se tal alteração decorrer de lei ou exigência de qualquer órgão regulador a que a Emissora esteja submetida ou (ii) for aprovada por Debenturistas
que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; (viii) alteração do controle acionário direto ou indireto (conforme 
definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) da Emissora e/ou dos Fiadores, sem prévia autorização de
Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; (ix) cisão, fusão ou incorporação, inclusive incorporação
de ações, da Emissora e/ou dos Fiadores, ou, ainda, qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Emissora, exceto se (a) for 
aprovada por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; ou (b) for assegurado aos Debenturistas
o direito de resgate das Debêntures por eles detidas, nos termos do artigo 231, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações; (x) inclusão
em acordo societário ou estatuto social da Emissora de dispositivo que importe em restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das
obrigações pecuniárias decorrentes da Escritura de Emissão; (xi) revelarem-se (a) falsas ou enganosas; ou (b) incorretas, incompletas ou
inconsistentes, desde que tal incorreção, incompletude ou inconsistência, conforme o caso, resulte ou possa resultar em um efeito adverso
relevante, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora e/ou pelos Fiadores na Escritura de Emissão; (xii) revogação,
cancelamento ou suspensão das autorizações pela ANP que interrompa ou de qualquer outra forma impossibilite a continuidade total ou parcial das
operações das instalações da Emissora e/ou da comercialização da produção de etanol; (xiii) não renovação, cancelamento, revogação, cassação,
extinção ou suspensão das autorizações, alvarás, concessões, permissões ou licenças, inclusive as ambientais necessárias para a construção,
desenvolvimento, manutenção e/ou operação do Projeto e das demais atividades da Emissora, exceto: (a) por aquelas que estejam em processo 
tempestivo de renovação, mediante realização do respectivo pedido de renovação perante o órgão competente dentro do prazo legal; ou (b) se, no 
prazo de 20 (vinte) dias contado da data de tal decisão de não renovação, cancelamento, revogação, extinção ou suspensão a Emissora comprovar
a existência de decisão judicial e/ou administrativa autorizando a regular a operação e manutenção do Projeto e/ou de suas atividades até a
renovação ou obtenção da referida autorização, alvará concessão, permissão ou licença; e (xiv) não observância, pela Emissora, dos seguintes
índices financeiros, a serem apurados anualmente pela Emissora e acompanhados pelo Agente Fiduciário, com base nas demonstrações
financeiras consolidadas da Emissora relativas a cada exercício social, a partir, inclusive, das demonstrações financeiras de 31 de março de 2021:
(a) Dívida Líquida/EBITDA (conforme a serem definidos na Escritura de Emissão) <= 3,0x; e (b) Liquidez Corrente (conforme a ser definida na
Escritura de Emissão) >= 1,0x. 6.2 Aprovar a autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas para efetivar a prestação da Fiança
no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo negociar e celebrar todos os documentos, contratos, declarações, procurações e seus eventuais
aditamentos, conforme aplicável, incluindo, mas não se limitando, a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição e seus respectivos
aditamentos, e praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias acima. 6.3 Aprovar a ratificação de todos os atos relacionados às
matérias acima que tenham sido praticados pela administração anteriormente à data desta assembleia geral. 7. Esclarecimento: os acionistas
autorizaram a lavratura da ata a que se refere esta assembleia geral extraordinária em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º,
da Lei das Sociedades por Ações. 8. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Leopoldo Tittoto; Secretário: Matheus Mazza Tittoto. Acionistas: Ipiranga Agroindustrial S.A. e
Leopoldo Tittoto. Confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 18 de junho de 2021. Leopoldo Tittoto - Presidente da Mesa; Matheus
Mazza Tittoto - Secretário da Mesa. Acionistas Presentes: Leopoldo Tittoto - Resentando a Ipiranga Agroindustrial S/A: Matheus Mazza Tittoto.
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Sumário da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, § 1° do art. 130 da Lei n°6.404/76
Data/Hora/Local: 15/04/2021, às 10:00 horas, na Rua Campos Bicudo, 98. Cj. 52, São Paulo/SP. Convocação/Presença: Dispensada, tendo em vista a 
presença da totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Jose Hermilio Curado Filho; Secretário: Caio Augusto Ferreira Curado. Ordem do Dia: Em assem-
bleia geral ordinária: (i) tomar as comas da administração examinar, discutir a votar as demonstrações fi nanceiras da Sociedade referente no exercício so-
cial encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) 
deliberar solve a reeleição da Diretoria. Em assembleia geral extraordinária (i) consolidar o estatuto social. Documentos Lidos: Demonstrações fi nanceiras 
relativas ao exercício social encerrado em 3 de dezembro de 2020, documentos estes regulamente arquivados na sede da Sociedade. Publicação das 
Demonstrações fi nanceiras: Em relação aos documentos de que trata o artigo 133 da Lei n° 6404/76, foram dispensadas as publicações nos termos do 
art. 294, II da mesma lei, sendo arquivadas suas copias autenticadas. Deliberação: “Aprovadas, por unanimidade”. a lavratura da presente ata na forma de 
sumário dos fatos incorridos, em conformidade com a norma suplementar do. Com relação a ordem do dia, foi aprovado o quanto segue: Em assembleia 
geral ordinária: (1) aprovadas, sem emendas ou ressalvas, as demonstrações de contas relativas ao período de 01.01.2020 a 31.12.2020; (ii) aprovadas, sem 
emendas ou ressalvas, as distribuições de dividendos aos sócios de forma proporcional as participações detidas na Sociedade; (iii) foi deliberada a reelei-
ção dos atuais diretores, pelo prazo de mandato de 3 (três) anos contados desta data, inclusive ate a próxima Assembleia Geral que deliberar sobre a nova 
eleição, nomeando-se Jose Hermilio Curado Filho, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 27/09/1985, pecuarista, 
portador da Cédula de Identidade - RG n° 26.525.476-0, expedida em 23/09/2002 pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 345.562.358-12, com endereço 
na Rua Campos Bicudo, n° 98, cj. 52, Itaim Bibi, CEP 04536-010, para o cargo de Diretor Presidente, e Caio Augusto Ferreira Curado, brasileiro, casado sob 
o regime da separação total de bens, nascido em 16/06/1987, administrador, portador da Cédula de Identidade - RG n° 26.525.477-2, expedida em 
26/03/2015 pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 345.575.158 00, com endereço na Rua Campos Bicudo, n° 98, cj. 52, Itaim Bibi, CEP 04536-010, no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.428-900 para o cargo de Diretor. Em assembleia geral extraordinária, foi aprovada, sem emendas ou 
ressalvas: (1) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, passando a vigorar coma redação constante do Anexo I a esta ata.  Os Diretores ora reeleitos 
declararam estar aptos para o exercício do cargo, bem como não estar incursos em penalidade de lei que os impeça de exercer a atividade empresarial, 
nos termos dos artigos 146 e 147 da Lei n° 6.404/76, e serão investidos no cargo mediante assinatura dos respectivos termos de posse, anexos a presente 
Ata como Anexo II, também lavrados em livro próprio. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral 
Extraordinária e suspender os Trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata na forma de sumario dos fatos ocorridos, conforme faculta o 
artigo 130 paragrafo 1 da Lei n° 6.404/76. a qual, lidas e achada conforme, foi assinada pela totalidade dos acionistas. Confere com a original lavrada em 
livro próprio. São Paulo, 15 de abril de 2021. Mesa: Jose Hermílio Curado Filho - Presidente; Caio Augusto Ferreira Curado - Secretário. Diretores Eleitos: 
Jose Hermílio Curado Filho; Caio Augusto Ferreira Curado. Sócio/Acionistas: Jose Hermílio Curado; lucia Flora Coccapieller Ferreira Curado; Jose Hermílio 
Curado Filho; Lissa Ferreira Curado Zerbini; Caio Augusto Ferreira Curado. JUCESP n° 256.504/21-0 em 02/06/2021. Anexo I - À Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária J.H.L.F.C. Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ 13.800.663/0001-32 - NIRE 35300511492. Estatuto Social - Capitulo I Denomi-
nação, Objeto, Sede e Duração: Artigo 1°: A Companhia terá a denominação social de J.H.L.F.C. Empreendimentos e Participações S.A., doravante 
designada (Companhia), será uma sociedade anônima de capital fechado e será regida pela Lei 6.404/1976 e suas alterações posteriores, por este Estatuto 
Social e pelas demais disposições aplicáveis. Artigo 2°: A Companhia terá por objeto social as seguintes atividades: a) Compra, venda e o loteamento de 
terrenos e imóveis urbanos e rurais em geral, e b) Participação em outras Companhias, simples ou empresárias, na qualidade de quotista, ou acionista, 
podendo ainda representar Companhias nacionais e/ou estrangeiras. Artigo 3°: A Companhia tem sua sede e foro na Rua Campos Bicudo, n° 98, cj. 52. 
ltaim ), Bibi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04536-010. Parágrafo Único: A Companhia poderá, por deliberação de sua administra-
ção, abrir e encerra fi liais, escritórios e outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional e do exterior, desde que obedecidas as disposi-
ções legais e as contidas neste Estatuto Social. Artigo 4°; A Companhia tem duração por prazo indeterminado, tendo iniciado suas atividades na data do 
arquivamento e seus atos constitutivos. Capitulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5°: O Capital Social da Companhia é de R$ 991.464,00 (novecentos e 
noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), representado por 991.464 (novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro), 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente nacional. Parágrafo Primeiro: As 
ações da Companhia serão nominativas, facultada a adoção da forma escriturai, em conta de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à institui-
ção fi nanceira, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3° do artigo 35 da Lei n°. 6.404/76. Parágrafo Segundo: Cada 
ação ordinária confere ao seu titular direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo Terceiro: A Propriedade das ações será com-
pres ada pela devida inscrição do nome do titular e serão registradas no “Livro de Registro de Ações Nominativas” da Companhia. Parágrafo Quarto: As 
ações são indivisíveis perante a Companhia. Parágrafo Quinto: As ações preferenciais da Companhia não terão direito de voto, consistindo sua preferên-
cia em prioridade no reembolso do capital social na eventualidade de liquidação e Companhia, sem prêmio de qualquer espécie. Parágrafo Sexto: A 
responsabilidade dos acionistas é, na forma da legislação em vigor, limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Parágrafo Sétimo: 
Os acionistas terão preferência para subscrição de ações nos aumentos do capital social, conforme defi nido em lei, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dia, 
contados da publicação da Assembleia Geral que tiver aprovado o aumento do capital ou do edital que consubstancie as deliberações da Assembleia 
Geral, respeitada a mesma espécie e classe das ações, na proporção das que possuírem. Parágrafo Oitavo: O direito de preferência de que cuida o Pará-
grafo Sétimo acima não alcança os aumentos de capital decorrentes da conversão de debêntures e demais títulos previstos no artigo 171, parágrafo 3°, da 
Lei n° 6.404/76. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 6°. A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Compa-
nhia e tomar as resoluções que julgar convenientes á sua defesa e desenvolvimento, sendo convocada, instalada e realizada para os fi ns e na forma pre-
vista em lei, tomando-se as deliberações com o quórum legalmente previsto. Parágrafo Primeiro: Todas as deliberações da Assembleia Geral serão toma-
das por maioria absoluta do capital social da Companhia, exceto se quórum maior for exigido nos termos da lei ou deste Estatuto Social. Parágrafo 
Segundo: A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, sendo vedada 
a aprovação de matérias sob rubrica genérica. Artigo 7°. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente e, em sua falta ou impedi-
mento, por um outro membro da Diretoria ou ainda, na falta destes, por qualquer dos acionistas presentes. Parágrafo Primeiro: O Presidente da Assem-
bleia escolherá um ou mais secretários. Parágrafo Segundo: Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores nomea-
dos na forma do art. 126, § 1°, da Lei n.° 6.404/76. Independentemente da boa formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a Assembleia 
Geral a que comparecerem todos os acionistas. Parágrafo Terceiro: As deliberações da Assembleia tomadas regularmente, obrigam o cumprimento por 
todos os acionistas, ainda que ausentes ou dissidentes, dentro das disposições da Lei e do presente Estatuto. Artigo 8°. A Assembleia Geral reunir-se-á, 
ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competên-
cia, previstas em lei e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas e nos casos previstos em lei e 
neste Estatuto. Artigo 9°. Compete á Assembleia Geral: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras; 
(ii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a sua distribuição aos acionistas; (iii) 
deliberar sobre emissão de bônus de subscrição; (iv) eleger e destituir os membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se 
instalado; (v) fi xar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a remuneração dos membros do Conse-
lho Fiscal, se instalado; (vi) aprovar a atribuição de participação nos lucros aos administradores, observados limites legais, e aos empregados da Compa-
nhia, considerando a política de recursos humanos da Companhia, se houver; (vii) suspender o exercício de direitos de acionista, na forma do disposto no 
art.120, da Lei n.° 6.404/76; (viii) deliberar sobre a incorporação da Companhia, ou das ações de sua emissão, em outra Companhia, sua fusão, cisão, 
transformação ou dissolução; (ix) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria: e (x) fi scalizar a gestão dos Diretores. Artigo 
10. As matérias abaixo relacionadas somente poderão ser aprovadas pela Assembleia Geral da Companhia, mediante a aprovação de acionistas que repre-
sentem a maioria absoluta dos votos: (i) aprovação de Orçamento Anual, e suas modifi cações; (ii) pedido voluntário de falência ou recuperação judicial; 
(iii) cisão, fusão, incorporação e transformação da Companhia ou qualquer outra forma de reestruturação societária; (iv) incorporação. pela Companhia. 
de outra Companhia ou de parcela do patrimônio de outra Companhia; (v) contratação de empréstimos. fi nanciamento, arrendamento mercantil e a rea-
lização de operações afi ns que, individualmente ou consideradas em conjunto quando de mesma natureza, impliquem em obrigação para a Companhia 
em valor superior a RS1.000.000,00 (um milhão de reais), exceto se previsto no Orçamento Anual; (vi) despesas não previstas no Orçamento Anual em 
valor superior a R$1.000.000,0 - (um milhão de reais); (vii) alienação, oneração ou aquisição de bens do ativo permanente da Companhia ou de qualquer 
direito de propriedade intelectual vinculado ao seu objeto social; (viii) constituição de garantia de qualquer espécie pela Companhia em favor de tercei-
ros, salvo para dívidas da própria Companhia; (ix) a celebração pela Companhia de qualquer acordo, contrato, ou documento de qualquer natureza que 
gere obrigações para a Companhia com qualquer de seus Acionista ou pessoa por eles controlada, controladora ou da qual participe, direta ou indireta-
mente, qualquer dos Acionistas da Companhia; (x) alteração das políticas de dividendos da ( Companhia, (xi) dissolução e/ou liquidação e/ou cessação do 
estado de liquidação da Companhia; (xii) participação em grupo da Companhia ou em consórcios; (xiii) criação pela Companhia da novas classes de ações; 
(xiv) alteração do dividendo obrigatório da Companhia; (xv) atribuição a terceiros (inclusive empregados) de participação nos lucros da Companhia; (xvi) 
mudança do objeto da Companhia; (xvii) aumento ou redução do capital social da Companhia; (xviii) aquisição pela Companhia de participações socie-
tárias em outras Companhias: (xix) criação pela Companhia de partes benefi ciárias; (xx) emissão pela Companhia de debêntures conversíveis ou não em 
ações e/ou bônus de subscrição; (xxi) alterações nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização do uma ou mais classes de ações 
preferenciais da Companhia, caso existentes, ou criação de classe mais favorecida; (xxii) inclusão, exclusão ou alteração no Estatuto Social de qualquer 
disposição estabelecendo quórum qualifi cado para aprovação de determinadas matérias; (xxiii) fi xar a remuneração dos membros da Diretoria executiva; 
(xxiv) modifi cação do Estatuto Social da Companhia que afete os direitos dos Acionistas. Capitulo IV Administração da Companhia: Artigo 11. A 
Companhia será administrada por urna Diretoria composta de 2 (dois) a 3 (três) Diretores, sendo ambos Diretores sem designação específi ca, todos resi-
dentes no País, eleitos pela Assembleia. O prazo do mandato será de 3 (três) anos, vigorando inclusive até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre 
a nova eleição, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro: A Companhia será representada, de forma conjunta pelos Diretores sem designação específi ca, 
nos seguintes atos: I - representação da Companhia, na forma estatutária, em juízo ou fora dele, observadas as limitações de lei em atos que impliquem a 
assunção de obrigações perante terceiros para com a Companhia; II - nomeação de procuradores ad negotia ou ad judicia, sendo que a procuração somen-
te será válida se outorgada com prazo determinado e poderes específi cos; Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral também estabelecerá a remuneração 
fi xa de cada membro da Diretoria e distribuirá, quando for o caso, a participação nos lucros fi xada no âmbito desta. Parágrafo Terceiro: Compete funda-
mentalmente aos Diretores zelar pela observância da Lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Quarto: Aos Diretores cabe coordenar o andamento das ativi-
dades normais d Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais e nas suas 
próprias reuniões, administrar, gerir e superintende os negócios sociais e emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessá-
rios. Parágrafo Quinto: Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá à Assembleia eleger o novo Diretor ou designar 
substituto, lixando. em qualquer dos casos, o prazo da gestão e os respectivos vencimentos. Parágrafo Sexto: A Diretoria reunir-se-á sempre que neces-
sário e sua convocação caberá ao Diretor Presidente, que também presidirá a reunião. Parágrafo Sétimo: A reunião instalar-se-á com a presença da tota-
lidade dos Diretores. Parágrafo Oitavo: As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio. Parágrafo Nono: Os 
membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura de termo respectivo, lavrado em livro próprio. Parágrafo Décimo: Os mandatos serão sempre 
assinados por um dos Diretores sem designação especifi ca e serão outorgados para fi ns específi cos e por prazos determinados, salvo os que contempla-
rem os poderes da cláusula ad judicia. Nos casos em que o prazo de validade for omitido das procurações, as mesmas serão consideradas válidas pelo 
período de 1 (um) ano. Capítulo V Conselho Fiscal: Artigo 12. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de caráter não permanente, que só será instalado 
a pedido dos acionistas que representem no mínimo, um décimo das ações ordinárias nominativas da Companhia e cada período de seu funcionamento 
terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária que se seguir a sua instalação. Artigo 13. Na eventual instalação do Conselho Fiscal serão observadas as 
seguintes normas: a) será composto de 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, acionista ou não, diplomado em curso nível universitário, 
ou que tenha exercício, por prazo mínimo de três anos, cargo de Administrador de Empresas ou Conselheiro Fiscal, eleitos pela Assembleia Geral que o 
constituir; b) Os acionistas minoritários desde que em conjunto representem 10% (Dez por cento) ou mais das ações ordinárias nominativas da Companhia 
poderão eleger um membro do Conselho Fiscal e respectivo suplente: e e) Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão as suas funções até 
a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos. Artigo 14. Dentro dos limites legais, a remuneração dos 
membros do Conselho Fiscal será atribuída pela Assembleia Geral que o instalar, e, os deveres e responsabilidades dos seus membros, os fi xados em Lei. 
Capítulo VI - Exercício Social, Balanço e Resultados: Artigo 15. 0 exercício social terá início no primeiro dia do mês de janeiro e término no último dia 
do mês de dezembro de cada ano. Ao fi m de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras da Companhia. Parágrafo Único: A 
Assembleia Geral deliberará sobre a destinação do lucro líquido de cada exercício social. observado o disposto no artigo 202 da Lei n° 6.404/76. Artigo 16°. 
A Companhia poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral, dividendos à conta de lu-
cros apurados nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei. 
Parágrafo Primeiro: Por deliberação da Assembleia Geral poderão também ser declarados dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou 
de reservas de lucros existentes no último balanço levantado. Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral poderá determinar montante a ser pago ou credi-
tado aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio, de acordo com o art. 9°, da Lei n° 9.249/95, alterada pela Lei n.° 9.430/96. Parágrafo Terceiro: 
Os dividendos intercalares ou intermediários e os juros sobre o capital próprio deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do divi-
dendo mínimo obrigatório. Artigo 17. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou 
juros se assim for determinado pela Assembleia Geral. Parágrafo Único: Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) 
anos contado da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Capítulo VII Liquidação - Artigo 18.
A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral, e se extinguirá pelo encerramento 
da liquidação. Parágrafo Único: A Diretoria nomeará o liquidante, as formas e diretrizes a seguir e fi xará o seus honorários. Capítulo VIII Disposições 
Gerais: Artigo 19. A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados na forma do art. 118 da Lei n°. 6.404/76, cabendo à respectiva Admi-
nistração abster-se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos termos, e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar 
os votos lançados contra os mesmos acordos. josé Hermilio Curado Filho - Presidente da Mesa; Caio Augusto Ferreira Curado - Secretário da Mesa.

INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIDADE EM TESTE DE SOFTWARE – IBQTS
CNPJ/ME nº 09.417.950/0001-90 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os associados, em dia com a tesouraria, do Instituto Bra sileiro de Qualidade em Teste de 
Software - IBQTS (“Instituto”) para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 10h00 
do dia 02/07/2021, na sede social localizada na Al. Mamoré, 535, 7º andar, Cj. 710, Alphaville, Barueri/SP, CEP 
06454-910, a fim de, nos termos das Cláusulas 27, 33 e 43 do Estatuto Social da Associação, deliberar acerca 
da eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Presidente, Tesouraria e Conselho Fiscal do Instituto. Barueri/
SP, 17/06/2021.Instituto Brasileiro de Qualidade em Teste de Software - IBQTS - Ronaldo Almeida.

Adália S.A. Administração de Bens.
CNPJ 60.869.286/0001-78.

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - 29/06/2021 
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores acionistas 
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de junho de 2021, às 09h55 
em primeira chamada e às 10h25 em segunda chamada, na Alameda Lorena nº 70, Jardim Paulista, São Paulo, Capital,  
CEP 01424-000 (já que, teve sua sede social invadida, objeto de esbulho, com processo judicial em curso, reintegração de posse 
Nº 0182962-02.2011.8.26.0100 - 31ª Vara Cível - Foro Central - SP - Capital, motivo de força maior que se enquadra no parágrafo 
segundo do artigo 124 da Lei nº 6404/76 e demais dispositivos aplicáveis), para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 
1. 2. Outras matérias de interesse.

São Paulo, 18 de junho de 2021.
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.

Organização Imobiliária Adália S.A.
CNPJ 60.862.273/0001-77

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - 29/06/2021
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores acionistas para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de junho de 2021, às 10h30min em primeira 
chamada e às 11h00min em segunda chamada, na Alameda Lorena nº 70, Jardim Paulista, São Paulo, Capital, CEP 01424-000 (já que, 
teve sua sede social invadida, objeto de esbulho, com processo judicial em curso, reintegração de posse Nº 0182962-02.2011.8.26.0100 - 
31ª Vara Cível - Foro Central - SP- Capital, motivo de força maior que se enquadra no parágrafo segundo do artigo 124 da Lei nº 6404/76 e 
demais dispositivos aplicáveis), para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1. 

2. Outras matérias de interesse.
São Paulo, 18 de junho de 2021.

Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.

FIP BKO I HOLDING S.A. - NIRE 35.300.483.146 - CNPJ 21.967.778/0001-44
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 17.06.2021

Data, Hora, Local: 17.06.2021, às 10hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 3º andar, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Luciana Martins Guedes Improta; Secretário - Klei-
ton dos Santos Martins. Deliberações Aprovadas: (i) A redução do capital social, por ser considerado excessivo, 
de R$3.000.000,00, passando de R$39.017.552,00 para R$36.017.552,00, sem o cancelamento de ações, havendo 
ajuste ao seu valor nominal; (ii) O pagamento, de R$2.500.000,00 aos acionistas, e a destinação de R$500.000,00 
para pagamento de despesas. A redução somente será efetivada após o prazo para oposição de credores. Não have-
rá incidência de correção sobre o valor a ser creditado; (iii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º – O 
capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de 
R$36.017.552,00, dividido em 43.007.552 ações, com valor nominal de R$0,83747041 cada uma.”. Encerramento: 
Nada mais. Acionistas: Fundo de Investimento em Participações BKO I por sua Gestora: BREI – Brazilian Real Esta-
te Investments Ltda. Por: Vitor Guimarães Bidetti, Luciana Martins Guedes Improta. 

Compuware Software do Brasil Ltda. - CNPJ nº 22.112.608/0001-40 - NIRE 35.229.091.724
Extrato da 5ª Alteração de Contrato Social

BMC Software Investment, L.L.C., com sede em Houston, Texas, EUA, CNPJ 09.489.673/0001-21, por seu procurador 
Martim Francisco Marques Machado, única sócia de Compuware Software do Brasil Ltda., resolve o quanto segue: 1. Apro-
var a incorporação da Sociedade pela BMC Software do Brasil Ltda., com sede São Paulo/SP, CNPJ nº 00.723.020/0001-
90, seus atos constitutivos arquivados na JUCESP NIRE 35.213.191.066 (“BMC Brasil”), conforme previsto no Protoco-
lo e Justifi cação de Incorporação (o “Protocolo”), com a consequente extinção da Sociedade. 2. Ratifi car a contratação 
de Macso Legate Auditores Independentes, registrada no CRC/SP 2SP033482/O-3 e CNPJ nº 23.037.018/0001-63, tendo 
como responsável técnico Vagner Alves de Lira (“Macso Legate”), avaliar o patrimônio líquido contábil da Sociedade a 
ser incorporado pela BMC Brasil, nos termos do Protocolo. 3. Aprovar o Laudo de Avaliação preparado por Macso Legate. 
4. Aprovar a capitalização da totalidade de seu crédito contra a Sociedade, no valor de R$ 22.984.886,96, para a subse-
quente absorção dos prejuízos contábeis acumulados pela Sociedade até a data da incorporação (a serem oportunamen-
te apurados), nos termos do artigo 1.082, inciso II, da Lei 10.406/02. 5. Autorizar a administradora da Sociedade a prati-
car todos os atos necessários à implementação da incorporação da Sociedade pela BMC Brasil, nos termos do Protocolo, 
e à subsequente extinção da Sociedade. São Paulo, 31.03.2021. BMC Software Investment, L.L.C. p.p.: Martim F. M. Ma-
chado. JUCESP nº 213.598/21-8 em 11.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMC Software do Brasil Ltda.
CNPJ nº 00.723.020/0001-90 - NIRE 35.213.191.066
Extrato da 47ª Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular, BMC Software Investment, L.L.C. com sede Houston, Texas/EUA, CNPJ nº 
09.489.673/0001-21, por seu procurador, Martim Francisco Marques Machado, sócia única de BMC Software 
do Brasil Ltda., resolve o quanto segue: 1. Aprovar a incorporação, pela Sociedade, da Compuware Software do 
Brasil Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ nº 22.112.608/0001-40, JUCESP NIRE 35.229.091.724 (“Compuware 
Brasil”), conforme previsto no Protocolo e Justifi cação de Incorporação (o “Protocolo”), com a consequente extinção 
da Compuware Brasil. 2. Ratifi car a contratação de Macso Legate Auditores Independentes, registrada no CRC/
SP nº 2SP033482/O-3 e CNPJ nº 23.037.018/0001-63, tendo como responsável técnico Vagner Alves de Lira (“Mac-
so Legate”), avaliar o patrimônio líquido contábil da Compuware Brasil a ser incorporado pela Sociedade, nos termos 
do Protocolo. 3. Aprovar o Laudo de Avaliação, o qual avaliou o patrimônio líquido contábil da Compuware Brasil em 
R$ 7.800.316,92. 4. Aumentar o capital social em R$ 7.800.316,00, passando de R$ 10.090.000,00 para R$ 
17.890.316,00, mediante a subscrição e a integralização pela sócia única, de 7.800.316 novas quotas, com valor no-
minal de R$ 1,00 cada, neste ato integralizadas com o patrimônio líquido da Compuware Brasil. 5. Consignar que o 
Contrato Social não sofrerá qualquer outra alteração (sede social, objeto social, etc.) em virtude da incorporação da 
Compuware Brasil pela Sociedade, conforme previsto no Protocolo. 6. Autorizar os administradores a praticar todos os 
atos necessários à implementação da incorporação da Compuware Brasil pela Sociedade, nos termos do Protocolo. 7. 
Consolidar o Contrato Social. São Paulo, 31.03.2021. BMC Software Investment, L.L.C. p.p.: Martim Francisco M. 
Machado. JUCESP nº 213.597/21-4 em 11.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Palmar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF Nº 55.222.061/0001-95 - NIRE 35.220.369.177

Convocação para Reunião Ordinária 
Ficam convocados os sócios da Palmar Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Ave-
nida Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, conjunto 208, sobreloja Pinheiros, para a Reunião Ordinária da Sociedade a ser rea-
lizada no dia 29.06.2021, às 14hs, de forma virtual, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) tomar as con-
tas dos administradores; e (ii) examinar, discutir e votar os balanços patrimoniais e demais demonstrações fi nanceiras re-
lativas aos exercícios fi ndos em 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020. A Reunião Ordinária da Sociedade será realizada 
exclusivamente por meio digital, através do sistema eletrônico de videoconferência Zoom. Cada sócio receberá um convi-
te eletrônico previamente à reunião, no qual constará o endereço eletrônico para acesso ao ambiente virtual da Reunião 
Ordinária da Sociedade. Os sócios presentes à reunião deverão confi rmar seus votos por meio de declaração escrita en-
caminhada ao Secretário da Mesa, por carta ou correio eletrônico, logo após o término da reunião. São Paulo, 8.06.2021. 
Rita de Cássia Marte de Arruda Sampaio e Moacir Nicodemos Marte - Administradores

Pancetti Participações S.A. 
CNPJ nº 11.892.101/0001-30 – NIRE 35.300.454.375

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de maio de 2021
Data, hora, local: Aos 17/05/2021, às 10:00 horas, na sede social, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 10º 
andar, parte, Jardim Paulistano, São Paulo-SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Marina Lafer; Secretário: Maurício Lafer Chaves. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, 
nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos adminis-
tradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020, publicadas na forma da lei; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) 
fixação da remuneração anual global dos membros da Diretoria. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos 
Presentes: (a) com abstenção dos legalmente impedidos, aprovadas as demonstrações financeiras e os demais documentos 
da administração da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (b) tendo em vista o resultado do 
exercício citado, restou prejudicada a matéria relativa ao item “b” da ordem do dia; e (c) fixação da remuneração global e 
anual dos administradores da Companhia em R$ 26.400,00, devendo ser entre eles rateada. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 
17/05/2021. Marina Lafer – Presidente da Mesa; Maurício Lafer Chaves – Secretário. Acionistas: Marina Lafer; Maurício 
Lafer Chaves. JUCESP – Registrado sob o nº 277.520/21-6 em 14/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
CNPJ/ME 07.658.098/0001-18 - NIRE 35.300.382.846

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 07/05/2021, às 11h, em reunião realizada exclusivamente por meio de videoconferência. Convocação:
Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Elton Hugo Carluci; e Secretária: Bruna Menezes de
Moura. Ordem do Dia e Deliberações: 

(“Contratos de Assistência à
,

(“Contratos
,

,
de Fechamento). (ii) Aprovou a prática, pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia, de todos e quaisquer

Fechamento. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata. Assinaturas: Mesa: 
Presidente Secretária: Bruna Menezes de Moura. Acionista: Qualicorp Consultoria e

Santos Meneses). Extrato da ata. São Paulo, 07/05/2021. Elton Hugo Carluci - Presidente; Bruna Menezes de
Moura - Secretária. 

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento da BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, a todos que o presente
edital virem ou interessar possa que, LETÍCIA FURLANETTO BERTOGNA PRATA, advogada, RG nº
28.624.266-7-SSP/SP, CPF nº 288.073.728-19, casada no regime da separação de bens na vigência da Lei
nº 6.515/77, conforme pacto antenupcial registrado sob nº 5.223 no 2º Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Santos/SP, com EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA JÚNIOR, médico, RG nº 24.327.777-
5-SSP/SP, CPF nº 271.335.528-17, brasileiros, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Gaivota, nº
615, apartamento nº 211, Moema, fica intimada a purgar a mora mediante o pagamento referente a 17 (dezessete)
prestações em atraso, vencidas de 06/01/2020 a 06/05/2021, no valor de R$192.838,07 (cento e noventa e dois
mil, oitocentos e trinta e oito reais e sete centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor
de R$206.499,67 (duzentos e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), que
atualizado até 20/08/2021, perfaz o valor de R$237.100,18 (duzentos e trinta e sete mil e cem reais e dezoito
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi
concedido pela BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, para aquisição do imóvel
localizado na Avenida Jacutinga, nº 505, apartamento nº 121, localizado no 12º andar, vaga dupla coberta
constituída pela vaga de porte pequeno nº P45 e a vaga de porte médio nº M42, localizadas no 2º subsolo,
ambos do Edifício Mansão Flamboyant, em Indianópolis, objeto de “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 3 na matrícula nº
185.725. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica a devedora desde já advertida de que, decorrido o
prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá,
à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da
consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA
DE SECURITIZAÇÃO, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado
a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 19 de junho de
2021. O Oficial.
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Rio Missouri Empreendimentos 
e Participações Ltda

CNPJ/ME nº 06.789.400/0001-04, NIRE 35219320836
Edital de Convocação de

Reunião de Sócios - Semipresencial
A Srª Nicia Contreira Himelfarb, na qualidade de Direto-
ra da Sociedade, vem convocar os demais sócios para 
participar de Reunião de Sócios Semipresencial, no dia 
01.07.2021, às 10h00, em 1ª convocação, e às 11h00, em 
2ª convocação, que ocorrerá tanto presencialmente, na 
sede social, São Paulo/SP, na Rua Manuel da Nóbrega nº 
547, Apartamento 12, Paraíso, quanto por meio de plata-
forma digital, com o objetivo de deliberar acerca da exclu-
são por justa causa do sócio Sr. Ilan Tchernin Himelfarb, pe-
los motivos indicados no § 3º da Cláusula 9ª do Contrato 
Social e do artigo 1.085 do Código Civil e de acordo com 
o rito previsto no § 4º da mesma Cláusula 9ª do Contra-
to Social. Os dados de acesso  para participação remota 
da reunião serão fornecidos oportunamente e/ou poderão 
ser solicitados diretamente à Sra Nicia Contreira Himelfarb.
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GAIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de

Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 13ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação 
da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 13ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”, “CRA” e “Emissão”, respectivamente), nos 
termos do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio Diversifi cados da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 13ª Emissão de Cer-
tifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 2ª (segun-
da) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 28 de junho de 2021, às 15 horas (“As-
sembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade 
de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações 
descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (a) a substituição da CCAB 
PROJETOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Gomes de Carvalho, nº 1.507, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ sob o nº 09.521.193/0001-09, da qualidade de Agente 
Administrativo da Emissão, pela TERRAMAGNA TRATAMENTO DE DADOS LTDA., sociedade empresária limitada com 
sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Anchieta, nº 1.078, Jardim Nova América, CEP 
12.242-280, inscrita no CNPJ sob o nº 26.154.713/0001-01, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acor-
dados no “Acordo Operacional”, celebrado entre a Emissora e o Agente Administrativo no âmbito da Emissão; e (b) autori-
zar a Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos 
de acordo com o deliberado na presente assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em segunda convocação, será 
instalada com a presença de qualquer número de Titulares de CRA, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão 
necessários votos favoráveis de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos 
CRA em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRA, desde que estejam presentes, no mínimo, 10% (dez por 
cento) dos CRA em Circulação. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emisso-
ra e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocra@grupogaia.com.br e agentefi du-
ciario@vortx.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns 
de verifi cação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digita-
lizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia di-
gitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assina-
tura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá 
estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia 
do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a represen-
tação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto 
e assinatura; e b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de iden-
tidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua 
assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assi-
natura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realiza-
ção da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular 
de CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus da-
dos e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e 
agentefi duciario@vortx.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados 
acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os 
Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos acima detalhados pode-
rão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará 
salvo para fi ns de apuração de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclareci-
mentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.

São Paulo, 18 de junho de 2021 - GAIA SECURITIZADORA S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de

Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação 
da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”, “CRA” e “Emissão”, respectivamente), nos termos 
do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio Diversifi cados da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão de Certifi cados de Re-
cebíveis do Agronegócio da Gaia Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 2ª (segunda) convocação 
para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 28 de junho de 2021, às 14 horas (“Assembleia”), exclu-
sivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de 
forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a 
fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (a) a substituição da CCAB PROJETOS E SOLU-
ÇÕES FINANCEIRAS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 
nº 1.507, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ sob o nº 09.521.193/0001-09, da qualidade de Agente Administrativo da Emissão, 
pela TERRAMAGNA TRATAMENTO DE DADOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São José 
dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Anchieta, nº 1.078, Jardim Nova América, CEP 12.242-280, inscrita no CNPJ 
sob o nº 26.154.713/0001-01, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no “Acordo Operacional”, 
celebrado entre a Emissora e o Agente Administrativo no âmbito da Emissão; (b) a anuência à substituição da participante 
PURO GRÃO INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE ARROZ E SOJA LTDA., inscrita no CNPJ/ ME sob o n° 07.287.096/0001-60, pela 
Participante MODARC AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 16.640.876/0001-32; e (c) autorizar a Emissora 
e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o 
deliberado na presente assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em segunda convocação, será instalada com a 
presença de qualquer número de Titulares de CRA, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos 
favoráveis de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação 
presentes na Assembleia de Titulares de CRA, desde que estejam presentes, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em 
Circulação. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente 
Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocra@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, 
com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns de verifi cação da re-
gular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de 
identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva 
procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documen-
to de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida 
sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social 
ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e 
cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; e b) caso representa-
do por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua 
foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procu-
ração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º 
da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado 
pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer o voto por instrução de 
voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciá-
rio, aos endereços eletrônicos gestao@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br até o horário da Assembleia, 
acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à 
Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformida-
de com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, 
verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permane-
cem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.

São Paulo, 18 de junho de 2021 - GAIA SECURITIZADORA S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de

Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação 
da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”, “CRA” e “Emissão”, respectivamente), nos ter-
mos do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 22ª (vigé-
sima segunda) Emissão de CRA da Emissora, Lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Fiagril Ltda.” (“Termo de 
Securitização”), a se reunirem em 2ª (segunda) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 
28 de junho de 2021, às 11 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma htt-
ps://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 
625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes 
na Ordem do Dia: (a) a substituição da CCAB PROJETOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., sociedade com sede na Ci-
dade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Rua José Benedito Rolindo, nº 27, 2º andar, sala 02-A, Alvinópolis, CEP 12942-410, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.521.193/0001-09, da qualidade de Agente Administrativo da Emissão, pela TERRAMAGNA 
TRATAMENTO DE DADOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado 
de São Paulo, na Avenida Anchieta, nº 1.078, Jardim Nova América, CEP 12.242-280, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.154.713/0001-01, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no “Acordo Operacional”, cele-
brado entre a Emissora e o Agente Administrativo no âmbito da Emissão; e (b) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a 
realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente 
assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em segunda convocação, será instalada com a presença de qualquer nú-
mero de Titulares de CRA, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis de Titulares 
dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação presentes na Assem-
bleia de Titulares de CRA. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/
ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturaca-
cao@simplifi cpavarini.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 
Para fi ns de verifi cação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – có-
pia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, 
cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e 
assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração 
deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) 
cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a re-
presentação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com 
foto e assinatura; e b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de 
identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo 
sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou as-
sinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização 
da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA 
que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e 
encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturaca-
cao@simplifi cpavarini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados acima, 
de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos 
CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto 
na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração 
de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no 
ínterim da presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 18 de junho de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de 

Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação 
da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”, “CRA” e “Emissão”, respectivamente), nos ter-
mos do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 23ª (vigé-
sima terceira) Emissão de CRA da Emissora, Lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Rural Brasil S.A.” (“Ter-
mo de Securitização”), a se reunirem em 2ª (segunda) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar 
no dia 28 de junho de 2021, às 10 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na platafor-
ma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 
625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constan-
tes na Ordem do Dia: (a) a substituição da CCAB PROJETOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., sociedade com sede 
na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Rua José Benedito Rolindo, nº 27, 2º andar, sala 02-A, Alvinópolis, CEP 12942-
410, inscrita no CNPJ sob o nº 09.521.193/0001-09, da qualidade de Agente Administrativo da Emissão, pela TERRAMAG-
NA TRATAMENTO DE DADOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São José dos Campos, Es-
tado de São Paulo, na Avenida Anchieta, nº 1.078, Jardim Nova América, CEP 12.242-280, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.154.713/0001-01, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no “Acordo Operacional”, cele-
brado entre a Emissora e o Agente Administrativo no âmbito da Emissão; e (b) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a 
realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presen-
te assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em segunda convocação, será instalada com a presença de qualquer 
número de Titulares de CRA, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis de Titu-
lares dos CRA que representem, no mínimo, a maioria dos CRA em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRA. 
Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário 
àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacacao@simplifi cpavarini.com.
br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns de verifi cação da 
regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física - cópia digitalizada do documen-
to de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da res-
pectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do 
documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma re-
conhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou con-
trato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titu-
lar dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; e b) 
caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgan-
te, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, 
sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. 
Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o 
qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exer-
cer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à 
Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacacao@simplifi cpa-
varini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que 
sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que 
tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na pla-
taforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de 
votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no 
ínterim da presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 18 de junho de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0037986-18.2019.8.26.01004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara 
Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a Jorge Luiz Farias da Silva, CPF 087.242.428-61 e Suely Farias da Silva, CPF 268.625.388-61, que lhe foi 
proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Tulipa Comunicação Ltda., 
alegando em síntese que, sendo credor da empresa J. F. Representações e Publicidade Ltda., e constatando o estado de 
encerramento irregular da mesma (Súmula 435 do STJ), requerendo a intimação dos sócios para que se manifeste com 
base no artigo 135 do CPC. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente manifestação e provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de maio de 2021. 

Edital de citação. Prazo de 20 dias. Processo nº. 1016906-78.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, 
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bertolucci, na forma da Lei, etc. Faz saber a I.F. Holding 
Ltda., CNPJ. 19.568.200/0001-73, na pessoa de seu representante, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de 
Telelok Central de Locação e Comercio Ltda., objetivando a cobrança de R$ 33.028,46 (Fev/2019), referente as Notas de 
locação do Contrato de Locação de Bens Moveis Firmado entre as partes. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague o débito atualizado e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha 
embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 
executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2021. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0037824-86.2020.8.26.0100 O MM. Juiz da 28 Vara Cível, Foro São Paulo, SP, Dra. 
Ana Lúcia Xavier Goldman, Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo n 
0037824-86.2020.8.26.0100 que neste juízo corre seus trâmites, Práticas Abusivas, em que são Requeridas: Atlas Serviços em Ativos 
Digitais-CNPJ: 31.049.719/0001-40, Atlas Proj Tecnologia Eireli- CNPJ: 26.768.698/0001-83, Atlas Services  Serviços de Suporte 
Administrativo e de Consultoria em Gestão Empresarial LTDA-CNPJ: 30.608.097/0001-80, nos quais o autor Marcelo Kelle Carvalho da 
Silva requer o Cumprimento de Sentença. Foram realizadas tentativas para localizar as rés nos endereços: Alameda Ministro Rocha 
Azevedo, 38, Sl 1005, Cerqueira César, CEP: 01410000, São Paulo/SP e Alameda Santos, 1827, Cj 72, Cerqueira César ,01419100, São 
Paulo/SP, e como estejam as mesmas em lugar incerto e não sabido, não sendo possível intimá-las pessoalmente, nestas condições foi 
deferida citação pelo presente edital, para que realize o pagamento do débito, no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de o débito ser 
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento OU apresente sua IMPUGNAÇÃO. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1002588-12.2018.8.26.0008.A MM. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. Faz saber a Ana Paula 
Rodrigues Piola, Brasileira, Solteira, Autônoma, RG 29.138.071-2, CPF 084.615.537-05, uma ação de Despejo por Falta de 
Pagamento contra José Dimas Alves Neto por Yara Delcelo, objetivando o despejo do imóvel da R: Vahia de Abreu, 58, apto 
13 - Santos, tendo deixado de honrar com seus alugueis e encargos, e a extinção da relação locatícia entre as partes tendo 
um debito em aberto de R$ 17.435,61 (março/2018). Encontrando-se a ré (Fiadora) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta ou purgue a mora. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Se Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADAMAIS. 
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da Isec Securitizadora S.A)
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 22ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA

DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A).
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) da Série Única 22ª 
Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A), com sede na 
Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, “Emissão”, e “Emissora” 
respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser 
realizada em 08 de julho de 2021 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma 
Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste 
edital, a fi m de, conforme cláusula 21.4 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 28 
de outubro de 2020, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Avaliar o 
pedido apresentado pela Devedora à Securitizadora em 14 de junho de 2021, para: a) Aprovar a dilação do prazo para entrega 
das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado 31/12/2020 devidamente auditadas por auditor independente para o 
prazo de 10 de julho de 2021; b) Não decretação do Vencimento Antecipado do CDCA e consequentemente dos CRA, 
conforme previsto na cláusula 12.6 (xv) do CDCA, em razão da realização de mútuo inter companies em 08 de dezembro de 
2020 na importância de R$ 57,2 milhões; c) Aprovar a Devedora a realizar mútuo no valor de R$ 6 milhões de reais à sua 
controladora, durante o ano de 2021, sustando assim os efeitos de Vencimento Antecipado do CDCA e consequentemente 
dos CRA, na forma prevista na cláusula 12.6 (xv) do CDCA; e d) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a 
Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as 
deliberações acima. O material necessário para embasar a deliberação dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da 
Emissora: virgo.inc; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Assembleia será instalada em primeira convocação mediante a 
presença de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, a maioria absoluta dos CRA em circulação, nos termos da 
cláusula 21.5 do Termo de Securitização. O Quórum para deliberação das matérias previstas na ordem do dia será de 50% 
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, conforme cláusula 14.8 do Termo de Securitização. A Assembleia 
convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft 
Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que 
enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente 
Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, 
podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos:  (a) quando pessoa física, 
documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação 
do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na 
Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo; O titular do CRA (“Titular de CRA”) 
poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a 
correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 
(quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado 
para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio 
a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar 
devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRA ou por seu representante legal, de forma eletrônica ou não, e se for 
de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-
Brasil; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRA ser pessoa jurídica, ser 
enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 18 de junho de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043242-61.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a ADAILSON REIS DE SOUZA, RG 9.690.988, CPF 838.951.405-20, que lhe foi proposta uma Ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, objetivando o recebimento da quantia 
de R$ 3.916,66 (agosto/2015), devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, relativa ao inadimplemento dos 
alugueres vencidos em 05/04/2015, 05/05/2015, 05/06/2015 e 29/06/2015, do imóvel situado na Rua do Lavapés, 270, 
apto. 06, Cambuci, São Paulo-SP. Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, 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 seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, acrescidas de 1% de juros ao mês, no caso de pagamento dentro 
do tríduo, a verba honorária será reduzida pela metade, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos supra, no silêncio, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2021. 
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 RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do BANCO ABC BRASIL S/A, a todos que o presente edital virem ou interessar possa que,
TATHIANA HI JUNG YOU HAN, RG nº 32.228.992-0-SSP/SP, CPF nº 314.330.858-36, casada no regime
da separação total de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, conforme pacto antenupcial registrado sob nº 10,449
neste Registro, com RUBENS YOUNG UN HAN, RG nº 1.247.019-8-SESP/AM, CPF nº 510.705.452-87,
brasileiros, administradores de empresas, domiciliados nesta Capital, residentes na Avenida dos Eucaliptos,
nº 133, apartamento nº 23, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 06 (seis)
prestações em atraso, vencidas de 17/12/2020 a 17/05/2021, no valor de R$2.289.785,91 (dois milhões,
duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), e respectivos
encargos atualizado na data de hoje no valor de R$2.137.165,70 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, cento
e sessenta e cinco reais e setenta centavos), que atualizado até 12/08/2021, perfaz o valor de R$3.108.812,27
(três milhões, cento e oito mil, oitocentos e doze reais e vinte e sete centavos), cuja planilha com os valores
diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO ABC BRASIL
S/A, para aquisição do imóvel localizado na Rua Canário, nº 130, apartamento tipo cobertura nº 371, localizado
nos 37º e 38º pavimentos do Edifício Inhambu, integrante do Condomínio The Place, em Indianópolis, objeto
de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente
registrado sob n° 7 na matrícula nº 200.426. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de
Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e
das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os
devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o
Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do
imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome
do fiduciário, BANCO ABC BRASIL S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo
imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo,
17 de junho de 2021. O Oficial.

FORO REGIONAL VII - ITAQUERA - 2ª VARA CÍVEL - Avenida Pires do Rio, 3915
- sala 14 -  Itaquera - CEP 08240-000 - Fone: (11) 3489-2219 - São Paulo-SP -
E-mai l : i taquera2cv@tjsp. jus.br  -  EDITAL de CITAÇÃO -  Prazo de  30 dias -
Processo nº 1010890-96.2019.8.26.0007.  A MMª Juíza de Dire i to da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dra. SUELI JUAREZ
ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BIANCA JANUARIO PINHEIRO ,
brasileira, casada, auxiliar de enfermagem, RG 44.486.746-3, CPF 374.143.848-
02 que lhe foi proposta uma ação de  PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (Despejo
por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios) por parte de
DENISE MENDES CORDEIRO, relativamente ao imóvel situado na Rua Jornalista
Rodrigues, nº 20, Cidade Lider, locado à ré por contrato de 07/09/2017, cujo débito
no ajuizamento do feito importava em R$4.708,24. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2021.

18 e  19/06
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0038965-43.2020.8.26.0100.O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber a Q Drinks Distribuidora e Comercio de Bebidas Ltda. CNPJ. 15.219.844/0001-
03, na pessoa de seu representante legal que Distribuidora de Bebidas Pirituba Ltda., move uma ação de Cumprimento de Sentença, onde foi determinada 
a sua Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpra  voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia 
de R$ 12.044,32, corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente de que, nos termos  da decisão, findo o prazo 
acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10%sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora 
e avaliação(artigo 523 e parágrafos, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA M AIS. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0003016-08.2019.8.26.0224 O MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Ricardo Felício Scaff, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Marcos Martiniano 
de Lima, CPF. 070.950.798-46 e Ramon Batista Gomes, CPF. 317.695.858-77, que lhe foi proposta uma ação de Incidente 
de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Renato Vicente de Melo, alegando em síntese que, sendo credor 
da empresa Gomes & Lima Construtora e Empreendimentos Ltda., e constatando o estado de encerramento irregular da 
mesma (Súmula 435 do STJ), requer a intimação dos sócios para que se manifeste com base no artigo 135 do CPC. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
manifestação e provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de 20 dias,  expedido nos autos
da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1025682-67.2019.8.26.0100 (U-336). A Doutora ANA CLAUDIA
DABUS GUIMARÃES E SOUZA, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que TERESINHA FERREIRA ajuizou ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio do imóvel designado como apartamento nº 44, localizado no 4º
andar ou 6º pavimento do Edifício Araruba, situado na rua Gama Cerqueira, nº 702, Cambuci, São
Paulo/SP, com área útil e exclusiva de 97,0356m², da qual corresponde 73,7956 m² para o aparta-
mento e 23,2400 m² para uma vaga situada na garagem coletiva, utilizável com auxílio de manobrista,
e a área comum de 42,7292 m², totalizando a área construída de 139,7648 m², com a quota ideal do
terreno e demais áreas de uso e destinação comuns do prédio de 2,38% da qual, 1,78% para o apartamento
e 0,60% para a vaga de garagem, contribuinte nº 034.045.0112-8, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, CONTESTEM o feito. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26 de abril de 2021.

18  e  19/06

Captalys Companhia de Crédito - CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 25 de Junho de 2021

Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser reali-
zada, em segunda convocação, na sede social da Companhia, localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º an-
dar (parte), Itaim Bibi, CEP 04530-001, na Capital do Estado de São Paulo, no dia 25 de junho de 2021, às 9h00min (“AGE”), 
a fi m de deliberarem a respeito das seguintes matérias: (i)  homologação do aumento de capital da Companhia aprovado na 
Assembleia Geral Extraordinária 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 sete-
centos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas no 
âmbito do aumento de capital aprovado na AGE 26/04; (ii) alteração, em decorrência da homologação do aumento do capi-
tal social, do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para refl etir o novo valor do capital social e o número de 
ações, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente in-
tegralizado, é de R$102.713.503,75 (cento e dois milhões e setecentos e treze mil e quinhentos e três reais e setenta e cin-
co centavos), dividido em 42.411.918 (quarenta e dois milhões e quatrocentos e onze mil e novecentos e dezoito) ações, sen-
do 23.579.377 (vinte e três milhões e quinhentos e setenta e nove mil e trezentos e setenta e sete) ações ordinárias, 
18.831.826 (dezoito milhões e oitocentos e trinta e um mil e oitocentos e vinte e seis) ações preferenciais Classe A, 610 
(seiscentos e dez) ações preferenciais Classe B e 105 (cento e cinco) ações preferenciais Classe C, todas nominativas e sem 
valor nominal”; (iii) eleição ou reeleição, conforme o caso, dos 4 (quatro) membros do Conselho de Administração da Com-
panhia, para um mandato unifi cado de 2 (dois) anos, até a posse dos membros que serão eleitos ou reeleitos, conforme o 
caso, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano de 2023; e (iv) cancelamento automático de 
76.000 (setenta e seis mil) Debêntures (conforme defi nido na Escritura de Emissão), com valor nominal de R$ 1.000,00 (um 
mil reais), 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 de Emissão), conforme previsto na 
Cláusula 3.10.3 do Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures, Conversíveis em Ações, 
da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Captalys Companhia de Crédito (“Escritura de Emissão”).Instruções Ge-
rais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se en-
contram à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. 2. Somente poderão tomar parte e votar na AGE acionis-
tas 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 poderes 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, notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos 
de mandato, acompanhado de cópia de atos societários 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@cap-
talys.com.br aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data mar-
cada para a realização da AGE. 6. A Companhia informa que intensifi cou medidas de proteção e higienização de seus am-
bientes 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 pos-
sível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de segurança. 7. Informações adicionais poderão ser 
solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br.

São Paulo, 19 de junho de 2021.
Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO HOSPITAL
SAMARITANO

Edital de convocação – Ficam convocados
os Associados da Associação Médica do
Hospital Samaritano para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, que se
realizará no Hospital Samaritano, sito à Rua
Conselheiro Brotero, 1486, auditório, no
andar P2, nesta Capital, no dia 29 de junho
de 2021, às 12:00 horas em primeira
chamada e 12:30 horas em segunda
chamada, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1) Assuntos de
interesse geral. São Paulo 18 de junhode
2021.

Dr. Walmyr Ribeiro de Mello
Diretor Presidente.
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1007151-23.2016.8.26.0007 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara Cível,do Foro Re-
gional VII-Itaquera,Estado de São Paulo,Dr(a).Luiz Renato Bariani Pérez,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) JOSÉ MILTON FERREI-
RA DA COSTA,Brasileiro,Não informada,RG 255139585,CPF 608.831.625-04 e ISAEL RIBEIRO DE ASSIS,Brasileiro,CPF 528.777.608-04,que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte deAndrade e Moraes Clínica Odontológica Ltda e outros,alegando 
em síntese:vícios na prestação de serviços firmada entre as partes em 03/07/2015,através do Instrumento Particular de Prestação 
de Serviços.O requerente pretende devolução dos cheques de titularidade de Henrique,rescisão do referido contrato,bem como re-
embolso dos danos materiais causados e ainda indenização por danos morais.Que foram contratados serviços dos réus os quais 
não foram cumpridos.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e 
termos da ação proposta e para que,no prazo de 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação,o réu será considerado revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital, 
por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 20 de maio de 2021.[21,22] 
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Esporte
Jornal O DIA SP

Mundial de motovelocidade realiza
penúltima etapa antes das férias

PÁGINA 7 SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2021

Alex Rins retorna após cirurgia na mão
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Por Járcio Baldi

MotoGP em Sachsenring,
Alemanha nesse domingo. É a
penúltima etapa antes das férias
de verão dos pilotos. A Honda
não obtém uma vitória desde Va-
lência em 2019 com Marc Már-
quez, e o espanhol mostrou nes-
sa sexta-feira que está retornan-
do aos seus melhores dias na
motovelocidade ficando com o
melhor tempo no primeiro trei-
no livre de sexta feira. Sachsen-
ring é tradicionalmente um cir-
cuito que Márquez se dá muito
bem, o piloto venceu todas as
vezes que correu no circuito ale-
mão. Desde 2010 totalizou 10
vitórias sendo uma na categoria
125cc, duas na Moto2 e sete na
Motogp. Apenas um piloto pos-
sui mais vitórias consecutivas
num mesmo circuito: Giacomo
Agostini no de Spa-Francor-
champs com oito (1966 a 1973).

Quem continua mostrando
sua força é Miguel Oliveira que
na combinação dos tempos dos

treinos ficou em primeiro, mos-
trando-se confiante para obter a
pole. “Não é fácil, mas acho que
estamos no caminho certo para
obter a pole, me sinto confortá-
vel sobre a moto” afirmou o por-
tuguês.

O único piloto do Mundial
que, apesar de lutar pelas últimas

colocações, ainda se mantem
sob os holofotes da categoria é
Valentino Rossi. Seu futuro na
categoria para 2022 ainda é in-
certo e o italiano afirmou que
anunciará sua decisão após as
férias de verão. Rossi não tem
obtido resultados expressivos
conquistando apenas 15 pontos

nessa temporada contra 115 do
atual líder do campeonato Fábio
Quartararo. “Quando falo sobre
essa situação, sou bastante cla-
ro. Continuei a correr porque
esperava ser mais competitivo.
Talvez não para conquistar o tí-
tulo, mas de alguma forma estar
na frente, fazer boas corridas,
estar entre os cinco primeiros ou
no pódio em alguma prova, fican-
do entre os protagonistas. Cor-
rer assim faria sentido para mim,
mas os resultados foram piores
do que o esperado e não sinto
prazer em ser 16º ou 20º. Não
continuei na carreira para obter
esses resultados” afirmou Valen-
tino. Essa situação do piloto va-
leu um comentário do campeão
Márquez “Não entendo como o
Rossi consegue aceitar a sua si-
tuação de lutar pelas últimas po-
sições, não me imaginaria as-
sim”.

A prova acontece nesse do-
mingo às 9h da manhã e terá
transmissão ao vivo pelo canal
FOX Sports.

Copa São Paulo de Kart

Otazú e Reple enfrentam Endurance
para buscar a liderança da Pro 500 Light
A dupla Alberto Otazú e Nelson Reple quer aliar a velocidade do Concept Kart com a sua experiência em provas longas para
buscar a liderança na categoria Light

Nelson Reple está animado em brigar pela vitória na Pro 500
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A categoria Pro 500 terá uma
de suas provas mais desafiadoras
e importantes na quarta etapa da
Copa São Paulo de Kart, que será
realizada neste sábado (19/6), a
partir das 16h30, no Kartódromo
Granja Viana (Cotia/SP). Com 3
horas de duração, as duplas irão
se revezar ao volante dos karts

carenados para brigar pela vitó-
ria e, principalmente, pela lide-
rança do campeonato, que está
muito acirrada na Pro 500 Light.

“Estamos muito animados para
este mini-endurance. Além de
nosso Concept Kart estar rápido
e constante, eu e o Nelson (Re-
ple) temos bastante experiência

em provas de longa duração. Nos-
so objetivo será buscar a vitória
para assumir a liderança do cam-
peonato”, planeja Alberto Otazú
(No Fire Service/IMAB Metalúr-
gica/Cardoso Funilaria e Pintura/
Speed Truck/Rolley Ball/Bianchi
Automóveis), que estabeleceu a
pole position da categoria Light
em todas as etapas até agora dis-
putadas, além da volta mais rápi-
da em duas das três provas.

A ponta da tabela de pontu-
ação é da equipe PSJ/CKS Ra-
cing Team, com 88 pontos, ape-
nas dois pontos de vantagem
sobre a Concept Kart Light/No
Fire e a equipe BR Gofredo
Sabbato/Giacomini, empatadas
com 86 pontos.

“Trabalhamos no desenvol-
vimento do Concept Kart e es-
tamos cada vez mais afinados.
Todos os mecânicos da Evinho
Competições estão trabalhando
e se aplicando bastante. Acre-
dito que atingiremos o nosso
objetivo de vencer e ir para a
ponta da tabela”, comenta Nel-

son Reple.
O mini-endurance da Pro 500

terá três paradas obrigatórias
para reabastecimento, duas com
seis minutos de duração e uma
com oito minutos. “Vamos usar
nossa experiência em Enduran-
ces para fazer uma boa prova. Já
planejamos tudo e estamos mui-
to motivados para brigar pela vi-
tória”, conclui Otazú, que nesta
semana tornou-se campeão do
segundo turno do campeonato de
F-4 (base dos Pro 500) da Akasp.

Confira os seis primeiros
colocados na Pro 500 após a três
etapas: 1) PSJ/CKS Racing
Team, 88 pontos; 2) Concept
Kart Light/No Fire, 86; 3) BR
Gofredo II, 86; 4) E. S. Compe-
tições Light, 69; 5) DRC – Beti-
nho Veículos, 64; 6) Caio Cas-
tro/Car Racing KTF, 38 pontos.

A equipe Concept Kart Light/
No Fire tem o apoio de Concept
Kart/No Fire Service/IMAB
Metalúrgica/Speed Truck/Cardo-
so Funilaria e Pintura/Rolley
Ball/Bianchi Automóveis.

Primeiro dia positivo para
Caio Collet, piloto da equipe
MP Motorsport, no circuito Le
Castellet, em Paul Ricard, na
França, palco da segunda etapa
da FIA F-3. Com 30 carros na
disputa, o brasileiro de 19 anos
esteve sempre entre os cinco
primeiros colocados e mos-
trou confiança para as corridas
deste sábado e domingo (19 e
20).

No único treino livre desta
sexta-feira (18), Collet foi o
segundo mais veloz, bem pró-
ximo do líder do campeonato,
o norueguês Dennis Hauger,
que liderou a sessão. Um pou-
co depois, na tomada de tem-
pos, Collet seguiu mostrando
um ritmo forte.

A sessão, que chegou a ser
interrompida com bandeira ver-
melha antes dos 10 minutos
iniciais, quando Arthur Leclerc
teve problemas e parou na pis-
ta, teve 18 pilotos separados
por menos de um segundo.

Com a pista liberada para os
20 minutos finais da disputa,
Collet ficou boa parte do trei-
no na segunda posição, mas no
final não conseguiu o resulta-
do esperado com seu segundo
jogo de pneus e terminou em
quinto lugar (1min51s187). O
dinamarquês Frederik Vesti fi-
cou com a pole position
(1min50s882).

O grid definiu as posições
de largada da corrida de do-
mingo, que vale mais pontos
no campeonato. Neste sába-
do, na corrida 1, os 12 primei-
ros na tomada serão inverti-
dos no grid e, portanto, Col-
let partirá da oitava posição.
Na segunda prova, valerá o

Collet tem dia positivo
em Paul Ricard e

completa classificatório
entre os Top-5

Brasileiro esteve sempre entre os primeiros no treino livre
e classificatório e está otimista para as corridas deste
sábado e domingo

resultado da corrida 1, nova-
mente com os 12 primeiros
invertidos.

As corridas de sábado te-
rão suas largadas às 5h10 e
11h40 (de Brasília). A prova
final, no domingo, começará às
6h40 (de Brasília). Todas as
disputas terão 20 voltas ou 40
minutos de duração. O Bands-
ports exibirá todas as ativida-
des ao vivo.

“Foi um dia bem positivo.
A equipe fez um trabalho mui-
to bom e tivemos um carro
competitivo desde o início.
Fiquei em segundo lugar no
treino da manhã e, em todas as
voltas, conseguimos estar en-
tre os cinco primeiros. Então,
é um bom passo adiante. Gos-
taria de agradecer a todo time
pelo resultado que consegui-
mos hoje”, declarou Collet,
que é integrante do programa
Alpine Academy.

“No classificatório, faltou
um pouco no último set de
pneus. Fizemos uma mudança
no carro, mas acho que não foi
para o lado certo. Claro que
depois do treino livre e do pri-
meiro set de pneus eu espera-
va um pouquinho mais, ficar
entre os três primeiros”, res-
saltou.

“Faltou um pouco na últi-
ma saída, mas classificar entre
os cinco é um bom resultado.
Agora é bola para a frente.
Tem bastante em jogo nas cor-
ridas, então vamos fazer de
tudo para buscar mais um pó-
dio”, finalizou Collet, que na
primeira etapa em Barcelona
pontuou em todas as provas e
foi ao pódio na primeira delas,
com um terceiro lugar.
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Seleção feminina vence Coréia do Sul
e está na semifinal na Liga das Nações

Brasileiras superaram sul-coreanas por 3 sets a 0 e garantiram um lugar entre as quatro melhores da competição
A seleção brasileira femini-

na de vôlei está na semifinal da
Liga das Nações. Na sexta-feira
(18), o time verde e amarelo
abriu a quinta e última rodada da
fase classificatória com vitória
sobre a Coréia do Sul por 3 sets
a 0 (25/18, 25/23 e 25/18), em
Rimini, na Itália. Foi a 11ª vitó-
ria da equipe do treinador José
Roberto Guimarães na compe-
tição.

Na classificação geral, o
Brasil aparece na segunda colo-
cação, com 34 pontos (11 vitó-
rias e duas derrotas). Os Esta-
dos Unidos, que ainda entrarão
em quadra nesta sexta-feira, apa-
recem na liderança, com 36 pon-
tos. Pelo número de vitórias e
sets, brasileiras e norte-ameri-
canas já garantiram um lugar
entre as quatro melhores da
competição.

A ponteira Fernanda Garay e
a oposta Tandara foram as mai-
ores pontuadoras entre as bra-
sileiras, com 13 pontos cada
uma. Ao final do duelo, a pon-
teira Gabi comentou sobre a
classificação do Brasil para se-
mifinal e falou da atuação con-
tra a Coréia do Sul.

“Vitória muito importante
para o nosso grupo. Com es-
ses três pontos nos classifica-
mos para as semifinais que era
um dos nossos objetivos. En-
frentamos um time da escola
asiática que sempre é muito
difícil de jogar contra. Tive-
mos que ter muita paciência e
a Coréia do Sul jogou muito
bem. No segundo set tivemos
um pouco mais de dificuldade
em algumas passagens, mas
nos recuperamos no final. Jo-
gamos bem com nosso contra-

ataque e principalmente joga-
mos juntas. Ainda temos dois
jogos importantes contra a
Holanda e a Turquia antes da
semifinal”, disse Gabi.

Vibração de Carol Gattaz
O pernambucano Kiko Porto,

que corre na USF2000 com a
equipe DEForce Racing, con-
quistou a pole position para a
corrida 1 deste final de semana
em Road America, pista locali-
zada na região de Elkhart Lake,
no estado americano de Wiscon-
sin (EUA). O jovem de 17 anos
cravou o tempo de 2min10s789
e largará na primeira colocação
na prova deste sábado (19).

“Muito feliz com a conquista
de mais uma pole no ano, estáva-
mos muito rápidos desde os trei-
nos livres de ontem e o carro está
muito bom. A primeira fila é toda
da DEForce Racing, já que o No-
lan (Siegel) foi P2 no classifica-
tório, então isso mostra muito do
ótimo trabalho que a equipe vem
fazendo”, diz Kiko, que tem o pa-
trocínio de Banco Daycoval.

Essa é a segunda pole de Kiko
na temporada 2021 da USF2000.
O jovem piloto conquistou uma
pole e um segundo lugar na etapa
de St. Petersburg, além de uma
vitória e um terceiro lugar no
oval de Indianápolis, totalizando
três pódios no ano até o momen-
to.
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USF2000: Kiko Porto
conquista pole em Road

America e largará na frente
na corrida de sábado

Jovem de 17 anos cravou o tempo de 2min10s789 em Road
America, pista localizada na região de Elkhart Lake, no
estado americano de Wisconsin (EUA

O pernambucano, que está
em sua segunda temporada na
USF2000 e foi vice-campeão da
F4 Americana em 2019, também
foi o mais rápido do dia nos trei-
nos da última quinta-feira (17)
ao liderar uma das sessões e con-
quistar a segunda colocação na
outra. Vice-líder do campeona-
to com 170 pontos, Kiko busca-
rá tirar a diferença de 7 para o
líder na rodada dupla deste final
de semana.

“Vamos em busca da vitória
para assumir a liderança do cam-
peonato e conquistar o máximo
de pontos possíveis. O objetivo
deste ano é o título e o trabalho
será intenso até o final da tem-
porada para isso. Espero conti-
nuar nesta excelente fase, vamos
com tudo”, completa Kiko.

No sábado (19), a corrida 1
será às 13h15 com 12 voltas e
duração de 40 minutos. A corri-
da 2 terá sua largada no domin-
go (20) às 10h00 com o mesmo
número de voltas e duração que
a primeira prova. Ambas as pro-
vas serão transmitidas ao vivo na
Twitch no canal Fittipaldi Bro-
thers.

Cuidados para previnir a
Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

O Brasil voltará à quadra às
14h30 (Horário de Brasília)
deste sábado (19) para enfren-
tar a Holanda. O SporTV 2 trans-
mitirá ao vivo.
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Motos

Nova Ninja ZX-10R é ainda mais esportiva

Campeã das pistas, a Kawasaki Ninja
ZX-10R chega ao país em sua versão 2022
com diversas melhorias mecânicas, novas
tecnologias aplicadas e um visual totalmente
inovador. O lançamento da montadora japo-
nesa passou a ter um ar ainda mais esportivo
com sua nova aerodinâmica totalmente vol-
tada à competição.

A Kawasaki Ninja ZX-10R recebeu im-
portantes revisões em seu poderoso motor
quadricilíndrico de 998 cm³, incluindo um novo
radiador de óleo refrigerado a ar, e com a
introdução de winglets integrados e atualiza-
ções nas suspensões. Com um emblema em
3D da River Mark na carenagem do farol –
homenagem concedida pela primeira vez em
reconhecimento aos títulos conquistados –, a
superesportiva deve surpreender os fãs da
marca japonesa com sua nova eletrônica que
oferece diversos recursos de navegação, den-
tre eles, um painel digital com conectividade
para smartphones.

Repleta de inovações, a nova Ninja ZX-
10R 2022 chegará na rede de concessionári-
as autorizadas Kawasaki a partir da 2ª quin-
zena de junho. A superesportiva, que já virá
com sistema de freios ABS inteligente da
Kawasaki (KIBS) de fábrica, estará disponí-
vel em dois modelos de cores: a versão preta
terá preço especial de lançamento de R$
R$97.990, enquanto a versão Kawasaki Ra-
cing Team (KRT) sairá por R$99.990, valo-
res que já incluem frete para todo o país.

A motorização é uma característica fun-
damental desta categoria de motos e a nova
Ninja ZX-10R chega ao mercado com algu-
mas melhorias. O poderoso motor de 998 cm³,
com quatro cilindros em linha, ganhou ainda
mais desempenho e tornou as emissões mais

limpas que de seu antecessor. Com revisões
no catalisador e no tubo coletor do escapa-
mento, o novo sistema de exaustão se ade-
quou aos padrões do sistema Euro 5 sem per-
der potência.

Destaque para o novo acelerador, que é
agora eletrônico, e por conseguinte teve o
sensor de posição reposicionado para a ma-
nopla – o que elimina a necessidade de ca-
bos e reduz manutenções –, e atualizações
no sistema de transmissão, que, com uma roda
dentada traseira maior, tornou as mudanças
de 1ª, 2ª e 3ª marchas significativamente mais
próximas, oferecendo grande aceleração em
média/baixa rotação, ideal para saídas de cur-
vas mais rápidas.

Já a principal mudança na motorização
da Ninja ZX-10R 2022 ficou a cargo do novo
radiador de óleo refrigerado a ar, implantado
com base no trabalho da equipe Kawasaki
Racing Team no Mundial de SuperBike. O
sistema, frequentemente visto em modelos de
competição, possui circuito independente. Em
vez de direcionar o líquido de arrefecimento
do radiador para o radiador de óleo e de volta
para o motor, o óleo é encaminhado do cárter
inferior esquerdo para o radiador de óleo,
onde é resfriado e, em seguida, devolvido para
o lado direito. Isso gera uma refrigeração
mais eficiente, o que contribui para um gan-
ho de desempenho do motor em todas as ro-
tações.

Além da aceleração, a nova Ninja ZX-
10R ganhou atualizações na geometria do
chassi (Twin-spar de alumínio) que contribu-
íram para aumentar sua estabilidade e ofere-
cer maior controle nas mudanças de direção.
Dentre as revisões, o pivô do braço oscilante
foi reposicionado 1 mm para baixo e a dis-

tância entre eixos ganhou 10 mm, passando
de 1.440 mm para 1.450 mm. Com essa nova
configuração, o equilíbrio dianteiro-traseiro
moveu-se ligeiramente para frente (0,2%),
proporcionando melhor desempenho nas cur-
vas.

As suspensões também trouxeram algu-
mas atualizações que contribuíram para um
melhor controle da superesportiva. Na dian-
teira, o garfo invertido de 43 mm, com tecno-
logia Showa BFF (Balance Free Front Fork)
ganhou uma área de fixação mais ampla no
grampo triplo inferior e os tubos externos fo-
ram revisados. Já as configurações da mola
foram alteradas para se adequar melhor as
características das pistas, reduzindo o spring
rate de 21,5 N/mm para 21,0 N/mm. Mudan-
ça parecida também ocorreu na traseira, só
que o oposto. O spring rate foi elevado de 91
N/mm para 95 N/mm para tornar a mola mais
rígida. O restante da configuração seguiu igual
ao modelo anterior: back-link horizontal com
BFRC-lite (Balance Free Rear Cushion), com
reservatório de gás tipo piggyback, compres-
são, retorno e pré-carga totalmente ajustá-
veis.

No sistema de freios da versão 2022 da
ZX-10R, a superesportiva da Kawasaki man-
teve a alta performance de frenagem da Brem-
bo com a utilização de ABS de fábrica. O
modelo teve poucas mudanças: ganhou revi-
sões nas pastilhas e no reservatório de fluido
traseiro, que foi reposicionado para oferecer
maior liberdade de movimento aos pilotos du-
rante as mudanças de direção. No mais, o lan-
çamento seguiu com a configuração de disco
duplo semiflutuante de 330 mm e pinça dupla
com quatro pistões na dianteira, e, na traseira,
disco simples de 220 mm com pinça de furo
simples com pino deslizante.

Visual vislumbrante
Já a mudança mais significativa da nova

versão da superesportiva da Kawasaki foi em
relação ao seu visual, que priorizou conforto
e alto desempenho. A ZX-10R 2022 tem uma
ergonomia totalmente nova concebida com
foco na aerodinâmica. Entre as diversas mo-
dificações estão a bolha para-brisa disposta
num ângulo mais íngreme e 40 mm mais alta,
a posição dos punhos (manoplas) estendida
10 mm para frente, a parte traseira do assen-
to mais elevada, assim como pedais que fo-
ram reposicionados 5 mm para cima. Essas
revisões contribuíram para melhorar a liber-
dade do piloto sobre a moto, diminuir o arras-
to nas retas e proporcionar uma condução
mais agressiva nas pistas.

A estrutura da carenagem também se-
guiu a mesma linha e trouxe inúmeras atuali-
zações. A entrada do Ram Air - marca regis-
trada da Ninja – recebeu novo formato e fi-

cou mais compacto sem perder eficiência. A
carenagem do farol recebeu Winglets embu-
tidos que contribuem para manter a roda di-
anteira no solo nas saídas de curva e em for-
tes acelerações. Novas aberturas laterais fo-
ram inseridas para melhorar a dissipação do
calor do motor. Na parte inferior, o novo for-
mato da carenagem foi projetado para dire-
cionar o ar para o radiador de óleo, aumen-
tando sua eficiência. Já na traseira, ranhuras
foram incorporadas para tornar o estilo ainda
mais aerodinâmico.

O sistema de iluminação da nova ZX-10R
também foi modernizado. Totalmente em
LED, a superesportiva ganhou novos faróis,
agora mais centralizados e com design de in-
clinação reversa, posicionados na parte mais
interna da caixa. Além disso, a tecnologia de
projeção direta da Mitsubishi proporcionou
luzes mais brilhantes e faróis mais compac-
tos e leves – pesa apenas 1.200 g contra 1.650
g das unidades halógenas do modelo anteri-
or. Os espelhos retrovisores receberam novo
design com luzes indicadoras de direção em
LED. Já os piscas passaram a ser conecta-
dos por meio de acopladores, o que facilita a
remoção dos espelhos para pilotagem em cir-
cuitos. E completando o pacote de ilumina-
ção, os piscas traseiros também receberam
luzes de LED.

Assim como na ergonomia, o sistema ele-
trônico da ZX-10R recebeu inúmeras atuali-
zações. Desenvolvido pelo Programa de
Modelagem Dinâmica da Kawasaki e apri-
morado com a entrada de uma IMU (Unida-
de de Medição Inercial) da Bosch, a supe-
resportiva trouxe novos recursos como mo-
dos de pilotagem integrados, controle eletrô-
nico de cruzeiro e painel de instrumentos di-
gital em TFT colorido com conectividade para
smartphones.

As novas atualizações da ZX-10R 2022
tornaram muito mais fácil de se definir o con-
trole de tração (S-KTRC) e a entrega de
potência (Power Mode) ideais para cada tipo
de situação encontrado pelo caminho. Isso
graças às melhorias do sistema de Modos de
Pilotagem, que, por meio de um botão ao lado
do punho esquerdo, o condutor pode esco-
lher entre três configurações pré-determina-
das (Esportiva, Estrada e Chuva) ou ainda

quatro configurações manuais (Rider 1-4),
previamente definidas. Além disso, o S-
KTRC (Sport-Kawasaki TRaction Control)
recebeu atualizações nos modos 4 e 5, o que
tornou a condução mais ‘amigável’ e facili-
tou a aceleração durante as curvas e nas sa-
ídas de curva.

Já para pilotagens em longas distâncias,
a nova eletrônica trouxe melhorias no Con-
trole Eletrônico de Velocidade de Cruzeiro.
Com ela é possível manter a velocidade de-
sejada com um simples toque de um botão, o
que reduz o desgaste na mão direita durante
grandes viagens. Após selecionada a veloci-
dade, a potência do motor é ajustada auto-
maticamente através de válvulas de acelera-
ção eletrônica para se manter estável mes-
mo durante subidas e descidas. Para desati-
var o sistema, basta o piloto fazer um aciona-
mento manual nos freios, no acelerador ou
ainda na embreagem.

Por fim, o novo e compacto painel de ins-
trumentos digital em TFT (Transistor de Pe-
lícula Fina) colorido de 4,3 polegadas com-
pleta o visual de alta tecnologia da ZX-10R.
A tela, com elevado nível de visibilidade e
cor de fundo selecionável (preto ou branco),
ajusta o brilho automaticamente conforme a
luz ambiente. Com janelas multifuncionais
roláveis, dois modos de exibição (um para as
pistas e outro para pilotagem de rua) e luz
indicadora para mudança de marchas estilo
corrida, o painel é completo e inclui: velocí-
metro e conta-giros estilo barra, indicador de
posição de marcha, hodômetro, medidores de
percurso duplo, consumo de combustível atual
e médio, volume de combustível consumido,
indicador de combustível baixo, velocidade
média, tempo total, temperatura do motor,
temperatura do ar de admissão, relógio, vol-
tagem da bateria, lembretes de serviço Ka-
wasaki e de troca de óleo, além de indicado-
res de chamada e de e-mail.

Sim, é possível checar uma ligação gra-
ças a conectividade via Bluetooth. O smar-
tphone se conecta à moto e, por meio do apli-
cativo ‘Rideology The APP’, é possível aces-
sar diversas funções, como, por exemplo,
verificar o consumo de combustível, ajustar
os modos de pilotagem, ou ainda gravar re-
gistros detalhados de condução.

Nacionais

Novo Jumper para CNH categoria B
A Citroën apresenta mais uma versão

para o utilitário de grande porte Jumper, se
consolidando como uma das principais refe-
rências no segmento VUL no mercado bra-
sileiro. Disponível em versão única Cargo e
na cor Branco Banquise, o furgão chega às
lojas com preço sugerido de R$ 225.990, com
garantia de um ano ou 100 mil km.

A linha já contava com as opções Fur-
gão e Minibus e agora ganha a variante Car-
go. Na nova versão, pessoas habilitadas com
CNH categoria B poderão conduzir o veí-
culo. Para atender à legislação em relação
ao enquadramento da CNH, foram realiza-
das algumas modificações no modelo, como
a redução para até 3.500 kg de peso bruto
total e a capacidade de carga útil em
1.311kg.

Entre os itens de série destacam-se o
ar-condicionado; Hill Assist; duplo airbag (in-
clusive para o passageiro); ESP (Controle
de Estabilidade); abertura 270º da porta tra-
seira e retrovisores elétricos.

Computador de bordo e GSI (indicador
de troca de marchas), tomada USB para car-
regamento de smartphone ou tablet, faróis
com regulagem de altura de facho; vidros e
travas elétricas, diversos porta objetos na
cabine e porta luvas refrigerado, banco do
motorista e volante com regulagem são mais
alguns itens que facilitam a vida de quem
passa o dia de um lado para outro no pesado
trânsito dos centros urbanos brasileiros.

A regulagem de altura de banco e vo-
lante aliado a um posto de direção mais ele-
vado e com a alavanca de troca de marchas
situada no painel de instrumentos garantem
um nível de ergonomia superior. Ao lado do
banco do motorista, há um suporte de apoio
para braços. Os assentos contam também
com encostos para cabeça removíveis e re-
guláveis em altura.

Estes itens unidos ao suporte de mesa
móvel ajustável tornam o interior do novo
Citroën Jumper Cargo um verdadeiro escri-
tório sobre rodas, facilitando na organiza-
ção da rotina com documentos e anotações.

Outro diferencial do novo Jumper Car-
go são os porta-objetos. Abundantes e com
grande capacidade de armazenamento, os
espaços disponíveis são voltados para guar-
dar pequenos objetos e vão desde um porta-
luvas fechado com chave, passando pelos
porta-objetos instalados no console central,
até dois espaços acessíveis embaixo dos as-
sentos.

O console central também está equipa-
do com uma tomada de 12V e uma entrada
USB muito bem-posicionadas para carre-
gar smartphone, GPS ou mesmo um note-
book ou tablet.

O design do novo Citroën está em linha
com o atual modelo da Europa. A frente do

furgão transmite imponência e robustez, gra-
ças à combinação única gerada pela grade,
os grandes faróis e um capô com linhas sa-
lientes e amplo para-choque protetor.

O para-choque traseiro também se des-
taca no visual do furgão por suas dimen-
sões. Sua posição baixa foi desenvolvida
para uma maior facilidade no carregamento
e descarregamento do veículo. Completan-
do a região, o grupo ótico traseiro fica em
uma posição alta e vertical.

Toda a sua arquitetura de compartimen-
to de carga do modelo foi desenvolvida para
privilegiar a proporção volume útil/gabarito,
o que proporciona uma grande vantagem no
dia a dia. A porta lateral deslizante, com 1.562
mm, permite acesso fácil ao compartimento
e a colocação de materiais por meio de em-
pilhadeiras. Já as portas traseiras, com aber-
tura de até 270º, facilitam o carregamento e
os movimentos ao redor do furgão.

Para completar, a distância entre cai-
xas de roda de 1.422 mm e a largura interior
máxima de 1.870 mm fazem do novo Ci-
troën Jumper Cargo um veículo que se adap-
ta facilmente a qualquer utilização, ideal para
transportar todo tipo de mercadorias e gran-
des cargas com o máximo de versatilidade
e praticidade

Motorização
O novo Jumper Cargo vem com o co-

nhecido motor 2.0 Turbo Diesel BlueHDi,
de 130 cv a 3.500 rpm e um torque máximo
de 34,7 kgfm a 1.750 rpm. O propulsor está
associado à embreagem com comando hi-
dráulico, que proporciona a manutenção da
carga de acionamento do pedal e um menor
custo de manutenção. A caixa de câmbio
manual com seis velocidades (ML6C), foi
desenvolvida e totalmente adaptada para as
condições brasileiras.

Essa combinação é capaz de obter mai-
or rendimento com menor consumo de com-
bustível sem perder agilidade, já que o mo-

tor 2.0 Turbo Diesel BlueHDi funciona a
maior parte do tempo na sua faixa de efici-
ência máxima. Por essa característica, o pro-
pulsor é capaz de gerar a melhor relação
performance x economia.

O BlueHDi é o responsável pelo baixo
índice de emissão de poluentes. O mecanis-
mo possibilitou que o novo Citroën Jumper
Cargo se tornasse o veículo menos poluente
em sua categoria e assegurou a conquista
do selo B de eficiência energética no pro-
grama do INMETRO.

Em questão de segurança e estabilidade,
o utilitário dispõe de equipamentos como o
ESP (Eletronic Stability Program), e que in-
clui as funções do ASR (antipatinagem) e o
Hill Assist (assistente de partida em rampa).

O furgão ainda é equipado com suspen-
são dianteira independente tipo Pseudo
McPherson, com molas helicoidais, amorte-
cedores hidráulicos e barra estabilizadora,
enquanto a traseira é composta por um eixo
rígido com molas semielípticas e amortece-
dores hidráulicos.

O novo Citroën Jumper Cargo é o utili-
tário da categoria de Furgões Grandes, com
volume de 13m³, mais completo à venda no
mercado brasileiro e com o melhor TCO.
Confira, abaixo, os destaques: Freios com
ABS; Airbag duplo frontal (com 3 pontos de
proteção); ESP (controle de estabilidade);
Hill Assist (Assistente de Partida em Ram-
pa); GSI (Indicador de troca de marcha);
Chave com telecomando; Computador de
bordo; Piscas laterais no retrovisor; Porta-
luvas com refrigeração; Retrovisores, tra-
vas e vidros elétricos; Tomada de recarga
USB e 12V; Portas traseiras com abertura
até 270º; Faróis com regularem de altura de
facho; Apoio de braço do motorista; Banco
do motorista com regulagem de altura; Vo-
lante com regulagem; Travamento seletivo
do compartimento de carga; Suporte de es-
critório móvel.

Importados

Volvo Cars é a primeira
montadora a explorar aço

livre de fósseis com a
siderúrgica sueca SSAB

A Volvo Cars está se unindo à siderúrgica
sueca SSAB para explorar em conjunto o de-
senvolvimento de aço de alta qualidade sem
fósseis para uso na indústria automotiva.

A colaboração torna a Volvo Cars a pri-
meira montadora a trabalhar com a SSAB e
sua iniciativa HYBRIT, os projetos mais am-
biciosos e avançados da indústria de aço no
desenvolvimento de aço livre de fósseis.

A HYBRIT foi iniciada pela SSAB, a pro-
dutora de minério de ferro LKAB e a empre-
sa de energia Vattenfall. Seu objetivo é substi-
tuir o carvão coque, tradicionalmente neces-
sário para a produção de aço à base de miné-
rio de ferro, com eletricidade e hidrogênio li-
vres de fósseis. Espera-se que o resultado seja
a primeira tecnologia de produção de aço livre
de fósseis do mundo, com praticamente ne-
nhuma pegada de carbono.

Como parte da colaboração, a Volvo Cars
será a primeira montadora a garantir aço
SSAB feito de ferro com redução de hidrogê-
nio da planta piloto da HYBRIT em Luleå,
Suécia. Este aço será usado para fins de teste
e pode ser usado em um carro-conceito.

Em 2026, a SSAB pretende abastecer o
mercado com aço isento de fósseis em escala
comercial. A Volvo Cars também pretende ser
a primeira montadora a usar aço livre de fós-
seis para seus próprios carros de produção.

“À medida que reduzimos continuamente
nossa pegada de carbono total, sabemos que
o aço é uma área importante para um maior
progresso”, disse Håkan Samuelsson, execu-
tivo-chefe da Volvo Cars. “A colaboração com
a SSAB no desenvolvimento de aço livre de
fósseis pode resultar em reduções significati-
vas de emissões em nossa cadeia de abaste-
cimento.”

“Estamos construindo uma cadeia de va-
lor totalmente livre de fósseis até o cliente fi-
nal”, disse Martin Lindqvist, presidente e CEO
da SSAB. “Nossa tecnologia inovadora prati-

camente não tem pegada de carbono e ajuda-
rá a fortalecer a competitividade de nossos
clientes. Juntamente com a Volvo Cars, pre-
tendemos desenvolver produtos de aço isen-
tos de fósseis para os carros do futuro.”

A indústria siderúrgica global é responsá-
vel por cerca de 7% das emissões diretas glo-
bais de carbono, devido ao fato de que a in-
dústria é atualmente dominada por uma tec-
nologia de produção de aço à base de minério
de ferro, usando altos-fornos que dependem
do carvão coque.

Para a Volvo Cars, as emissões de CO2
relacionadas à produção de aço e ferro em
seus carros chegam a cerca de 35% em um
carro com motor tradicional e 20% em um
carro totalmente elétrico do total de emissões
de CO2 do material e produção dos compo-
nentes que vão para o carro.

A colaboração com a SSAB é a mais re-
cente iniciativa que apoia o plano geral de ação
climática da Volvo Cars, um dos mais ambici-
osos da indústria automotiva. A peça central
do plano é a ambição da Volvo Cars de ser
uma marca de carros totalmente elétricos até
2030, com apenas carros elétricos puros em
sua linha.

A SSAB visa reduzir as emissões de CO2
da Suécia em 10% e as da Finlândia em 7%,
por meio da tecnologia HYBRIT, usando hi-
drogênio produzido a partir de água e eletrici-
dade livre de fósseis em vez de carvão coque.

No entanto, o plano vai além de abordar as
emissões de escapamento por meio de eletrifi-
cação total e, também, visa combater as emis-
sões de carbono nas operações mais amplas da
empresa, sua cadeia de abastecimento e por
meio da reciclagem e reutilização de materiais.

No curto prazo, essas e outras etapas vi-
sam reduzir a pegada de carbono do ciclo de
vida por carro em 40% entre 2018 e 2025. Em
2040, a ambição da Volvo Cars é ser uma
empresa neutra para o clima.


