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Entidades apresentam a Lira pedido
de impeachment com 46 assinaturas
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53% da população adulta de SP
recebeu uma dose da vacina
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Ministros assinam acordo
de iniciativas contra

doenças graves

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,97
Venda:       4,98

Turismo
Compra:   4,87
Venda:       5,14

Compra:   5,89
Venda:       5,89

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

18º C

6º C

Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Mundo
precisa

remover 1 bi
de toneladas
de CO2 até

2025, mostra
estudo

Projetos em desenvolvi-
mento vão remover apenas uma
fração da quantidade de dióxi-
do de carbono (CO2) do ar que
precisa ser extraída até 2025
para que a meta do acordo glo-
bal climático de Paris seja
cumprida e sejam evitados
aquecimentos catastróficos,
mostra estudo.

Mais de 190 países assina-
ram o Acordo de Paris, elabo-
rado para limitar o aquecimen-
to global a 1,5 grau Celsius,
mas mesmo com promessas de
grandes reduções de emissões,
muitos cientistas acreditam
que tecnologias de remoção
serão necessárias para chegar
ao objetivo.                   Página 3

EUA:
diminui

esperança de
encontrar

desaparecidos
em queda
de prédio

Equipes de resgate conti-
nuavam vasculhando as ruí-
nas de um condomínio da
área de Miami, e a esperan-
ça de encontrar mais sobre-
viventes diminuiu depois de
quase uma semana de sonda-
gens e escavações.

Até agora, foram confirma-
das 12 mortes no desastre, que
pode se tornar a falha estrutu-
ral acidental que causou maior
número de mortes e desapare-
cidos na história dos Estados
Unidos. Mais 149 outras pes-
soas ainda estão desaparecidas
ou podem estar presas nos es-
combros.                     Página 3

Reinaldo Varela vence
abertura do tradicional

RN1500
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Gabriel e Bianchini chegaram em quarto: equipe teve dia
produtivo no RN1500

Os 197km de trecho cro-
nometrado em alta velocidade
– a chamada “especial” no jar-
gão do esporte  – apresentaram
um mix de grandes dificulda-
des aos participantes da segun-
da etapa do Campeonato Bra-
sileiro de Rally Cross-Country,
que está sendo disputada entre
os estados do Rio Grande do
Norte e Paraíba. Com trilhas
pedregosas, trechos perigosos
e navegação complexa, o pri-
meiro dia do Rally RN1500
viu a vitória da experiência: o
tricampeão mundial Reinaldo
Varela conduziu o UTV Mave-
rick X3 Turbo da equipe Mons-
ter Can-Am.               Página 6

Otazú pode assumir a
liderança também na
categoria Challenge

O campeonato F-Kart Iti-
nerante disputa neste domingo
(04/7) mais uma rodada no
Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP), com disputas aper-
tadas na liderança de seus cer-
tames. Na categoria Principal
o líder da tabela de pontuação
é Alberto Otazú (Cardoso Fu-
nilaria e Pintura/Concept Kart/
No Fire Services/Speed Truck/

Imab Metalúrgica/Bianchi
Automóveis/AVSP/Rolley
Ball), com 155 pontos, oito
de vantagem sobre Anthony
Peperone, o segundo coloca-
do. Já na categoria Challen-
ge há uma inversão. Pepero-
ne é o ponteiro, com 203
pontos, enquanto Otazú é o
vice-líder, com 14 pontos de
diferença.                 Página 6

Sérgio Sette considera
positiva sua evolução

na Fórmula-E
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A temporada 2021 da Fórmu-
la-E segue a todo vapor e mes-
mo com as restrições sanitárias
de alguns países, pouco a pouco,
as competições passam a rece-
ber o público de volta e empol-
gar com suas eletrizantes dispu-
tas e a adrenalina que permeia as
competições do Mundial de car-
ros elétricos.

Fazendo a sua temporada de
estreia na competição o brasilei-
ro Sérgio Sette Câmara segue
mostrando o seu talento. Página 6

Thiago Braz obtém
o melhor resultado

da temporada

F
ot

o/
 B

et
o 

O
li

ve
ir

a

Thiago Braz, campeão olím-
pico do salto com vara, conse-
guiu na quarta-feira (30) o me-
lhor resultado da temporada na
preparação rumo aos Jogos
Olímpicos de Tóquio. Ele saltou
5,82 m no Memorial Irena
Szewinska, em Bydgoszcz, na
Polônia, terminando em quarto
lugar na competição válida pela
série ouro do World Continen-

tal Tour 2021.
O brasileiro terminou em-

patado com o polonês Piotr
Lisek, que acabou ficando com
o terceiro lugar no desempate.
O vencedor foi o norte-ameri-
cano Chris Nilsen, com 5,92
m, seguido do filipino Ernest
Obiena, companheiro de trei-
namento de Thiago Braz, na Itá-
lia, com 5,87 m.        Página 6

Mais de 18,8 milhões de
pessoas que vivem no estado
de São Paulo já tomaram a
primeira dose da vacina con-
tra a covid-19, o que repre-
senta 53% da população adul-
ta do estado, informou na ter-
ça-feira, (29) o governo de
São Paulo.

Entre a população adulta do
estado, 18% já completou o seu
esquema vacinal, tomando
também a segunda dose da va-
cina ou tomando a vacina da
Janssen, que é aplicada em ape-
nas uma dose. No

Vacinômetro,  disponível no
site do governo paulista, apa-
rece a informação de que
13,71% da população paulista
já completou o seu esquema
vacinal. Essa diferença nas
porcentagens é explicada por-
que o site do governo de São
Paulo considera o total da po-
pulação do estado, incluindo
crianças e adolescentes, que
ainda não podem ser vacina-
dos. A população adulta, aci-
ma de 18 anos de idade do es-
tado é de cerca de 35,3 milhões
de pessoas.               Página 10

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, e o ministro da
Cidadania, João Roma, assina-
ram na quarta-feira, (30) acor-
do de cooperação técnica para

desenvolver ações integradas
para a inclusão social de pes-
soas em situação vulnerabilida-
de social.

Segundo informa o Ministé-

rio da Saúde, HIV, hepatites, han-
seníase, tuberculose e sífilis
congênita estão entre as doenças
que constam no acordo. (Agên-
cia Brasil)
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Cai número de famílias que
defendem fechamento de

escolas na pandemia
O percentual de famílias bra-

sileiras que considera muito
importante manter as escolas
fechadas como forma de preve-
nir a covid-19 caiu em um ano,
de acordo com estudo divulga-
do na quarta-feira, (30). No iní-
cio da pandemia, em julho de
2020, 82% dos brasileiros afir-
mavam que era muito importan-
te manter as escolas fechadas.

Em novembro, essa porcenta-
gem caiu para 71%. Agora, em
maio de 2021, são 59%.

Os dados são da terceira etapa
da pesquisa Impactos Primários e
Secundários da Covid-19 em Cri-
anças e Adolescentes, realizada
pelo Ipec - Inteligência em Pesqui-
sa e Consultoria (Ipec) para o Fun-
do das Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef).                     Página 10

Pix terá funcionalidade
"offline" em breve, diz

presidente do BC

Governo de SP e CCR
acertam investimentos

de R$ 2,3 bilhões e geração
de 5 mil empregos
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SP convoca público-alvo para reta
final da vacinação contra gripe
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Governo de SP e CCR acertam investimentos
de R$ 2,3 bilhões e geração de 5 mil empregos

lhões aderiram à campanha.
No primeiro grupo, o que teve

maior cobertura vacinal foi o das
crianças, com 61,7%, seguido pe-
las puérperas, com 59,9%. Entre os
profissionais de saúde, a adesão, até
agora, é de 52,5% dos 815,2 mil
convocados. Apenas 51,7% das ges-
tantes, de um total de 226,1 mil no
estado, foram aos postos de vaci-
nação. Todos os 6,5 mil indígenas
foram alcançados pela campanha.

A segunda etapa, iniciada em 11
de maio, envolveu 7,8 milhões de
pessoas, mas somente 4 milhões
compareceram aos postos de saú-
de. Mesmo entre os idosos, que

costumam ter maior engajamento
na vacinação contra a gripe, foram
aplicadas 3,7 milhões de doses,
com 51,7% de cobertura vacinal.
Entre os professores, a cobertura,
até o momento, é de 50,7%.

No ano passado, o estado de
São Paulo teve 809 casos de Sín-
drome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) relacionados ao vírus In-
fluenza e 119 mortes.

Covid-19 e cuidados sanitá-
rios

As pessoas que forem público-
alvo da campanha da gripe e tam-
bém forem convocados para a va-

cinação da covid-19 devem aten-
tar para um intervalo de 14 dias
entre as doses dos imunizantes.

A secretaria de Saúde de São
Paulo sugere que, caso haja inte-
resse em intercalar o cronograma,
como a vacina contra a covid-19 é
aplicada em duas doses, é possível
receber a primeira, tomar a da gri-
pe após 14 dias e depois esperar
mais 14 dias, no mínimo, para re-
ceber a segunda dose do imunizante
contra o novo coronavírus.

O governo paulista orienta que
sejam seguidos todos os protoco-
los de prevenção, com salas de va-
cinação organizadas, sem aglome-

ração, garantindo o distanciamen-
to entre mesas, profissionais e pa-
cientes, além de álcool em gel dis-
ponível. A imunização contra a gri-
pe deve ocorrer em separado da va-
cinação contra a covid-19.

Os profissionais, segundo a
secretaria, também estão orienta-
dos a fazer a triagem de pacientes
com sintomas respiratórios, como
tosse, coriza e falta de ar. Quem
estiver com tosse ou coriza, pode
se vacinar e deve procurar o servi-
ço de saúde em seguida, mas quem
tiver febre ou mau estado geral, a
aplicação será reprogramada após
recuperação. (Agência Brasil)

Com cobertura vacinal abai-
xo de 62%, o estado de São Pau-
lo convoca toda a população que
seja público-alvo a comparecer
aos postos de saúde para vacina-
ção contra a gripe. A campanha
se encerra no dia 9 de julho e,
entre os que foram chamados,
apenas os indígenas estão total-
mente imunizados.

Para reduzir aglomerações
diante da pandemia da covid-19,
o cronograma foi dividido em
três etapas, mas mesmo quem
foi convocado anteriormente,
pode se vacinar agora. Esta é a
terceira e última etapa da cam-
panha e teve início em 9 de ju-
nho. O grupo desta fase envol-
ve 5,1 milhões de pessoas,
mas, até o dia 29, somente 651

mil se vacinaram.
Foram convocados na tercei-

ra etapa pessoas com comorbi-
dades e com deficiência; cami-
nhoneiros; trabalhadores portu-
ários e de transporte coletivo;
profissionais das forças arma-
das, de segurança e salvamento
e funcionários do sistema prisi-
onal;  população privada de liber-
dade e jovens e adolescentes sob
medidas socioeducativas.

Números
A primeira etapa da vacina-

ção contra a gripe começou em
12 de abril. Foram chamados:
crianças, gestantes, profissio-
nais de saúde, puérperas e indí-
genas. Um total de 5,5 milhões
de pessoas, mas apenas 3,1 mi-

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (30) o
maior acordo já celebrado no pro-
grama de concessões de São Pau-
lo, com investimentos de R$ 2,3
bilhões em obras de infraestru-
turas em 13 rodovias do estado e
na geração de 5 mil empregos.

“Trata-se do maior acordo já
celebrado com concessionárias
de um mesmo grupo e com o
maior pagamento ao caixa do
Estado. Foram alguns meses de
negociação para resolver 16
anos de conflito, concluído com
bom entendimento e que está
proporcionando investimentos
em obras em 13 rodovias do es-
tado”, disse Doria.

O acordo entre o Governo do
Estado de São Paulo e o grupo
CCR prevê ainda o pagamento de
indenização de R$ 1,2 bilhão
para os cofres públicos paulis-
tas, no prazo de 15 dias. Os in-
vestimentos são consequência
de entendimento preliminar as-
sinado na terça-feira (29), que

encerra discussões judiciais en-
tre as partes iniciadas em 2014,
relativas a aspectos contratuais
debatidos desde 2006.

O acordo estabelece um re-
equilíbrio econômico-financei-
ro em contratos de concessão
que compreendem malha viária
de 1.005 quilômetros adminis-
tradas pelas concessionárias
CCR AutoBan, CCR SPVias e
CCR ViaOeste.

“É fundamental para o Gover-
no superar estes passivos regu-
latórios para manter a segurança
jurídica nas concessões rodovi-
árias de São Paulo e destravar in-
vestimentos que vão melhorar a
vida das pessoas nos municípios
da região metropolitana”, afir-
mou o Vice-Governador e Secre-
tário de Governo Rodrigo Garcia.

Treze das principais rodovi-
as paulistas, administradas pelas
concessionárias AutoBAn, Via-
Oeste e SPVias, entre elas Ro-
dovias dos Bandeirantes, Anhan-
guera, Raposo Tavares e Caste-

llo Branco, devem sofrer inter-
venções nos próximos meses,
com expectativa de geração de
5 mil novos empregos.

Estão previstos investimen-
tos de R$ 1,7 bilhão em obras
para a conservação e revitaliza-
ção de pistas como pavimento e
pontes e outras melhorias na
AutoBAn e na SPVias. Também
serão viabilizadas intervenções
importantes no corredor São
Paulo-Sorocaba com valor ini-
cial estimado em R$ 600 mi-
lhões, totalizando os R$ 2,3 bi-
lhões em investimentos.

A ViaOeste executará as
obras na Rodovia Castello Bran-
co, entre os km 23 e 32, sem qual-
quer custo para o Governo do
Estado ou solicitação de reequi-
líbrio contratual. A título de doa-
ção de serviços, o Grupo CCR
arcará ainda com obras de dupli-
cação da Rodovia Prefeito Lívio
Tagliassachi, em São Roque.

A lista de obras foi indicada
pela Artesp (Agência de Trans-

portes do Estado de São Paulo),
que regula e fiscaliza as rodovi-
as de São Paulo concedidas.
“Priorizamos obras que atendem
às demandas de maior alcance e
maior impacto positivo no en-
torno das cidades atendidas pe-
las rodovias concedidas ao gru-
po CCR”, afirma Milton Perso-
li, diretor-geral da Agência.

Além disso, o acordo preli-
minar prevê a possível inclusão
de novos investimentos, estima-
dos em cerca de R$ 700 milhões,
no Contrato de Concessão da Vi-
aOeste, a ser reequilibrado me-
diante avaliação da Artesp.

No pacote a ser contempla-
do estão obras importantes para
a infraestrutura logística estadu-
al e para o acesso da população a
serviços públicos, tais como o
novo acesso ao município de
Osasco, acesso ao novo hospital
de Sorocaba, construção do tre-
vo do Sertanejo, em Mairinque,
e complementação de obras nas
Marginais da Castello Branco.

Sabesp recebe nota máxima da
agência de investimentos Moody’s

A Sabesp obteve da agência
Moody’s na terça-feira (29) a
nota AAA, o mais elevado grau
de investimento. Com isso, a
Companhia passa agora a ter a
classificação Triplo A nas três
maiores agências de classifi-
cação de risco de crédito: Fi-
tch,  Standard & Poor’s e
Moody’s.

O rating busca medir a ca-
pacidade de uma  instituição
ou empresa de cumprir suas
obrigações financeiras e a
classificação AAA aponta a
excelência no controle e na

gestão de riscos.
Ao atribuir o Triplo A à

Sabesp, a Moody’s destacou o
fluxo de caixa estável e pre-
visível da Empresa, com bai-
xa elasticidade de demanda e
capacidade ampliada de abas-
tecimento de água. “As fortes
métricas de crédito da Sabesp
são ainda suportadas pela for-
te governança corporativa da
empresa e pelo seu histórico
de acesso aos mercados ban-
cário e de capitais em tempo
hábil para cumprir seu pro-
grama de investimento”, ex-

plicou a agência.
Segundo a Moody’s, a ex-

pectativa para a Sabesp é de ma-
nutenção de métricas de crédi-
to fortes, política financeira
prudente e ambiente regulató-
rio favorável.

Fundada em 1973, a Sabesp
é a terceira maior companhia
de saneamento do mundo em
termos de receita, segundo le-
vantamento da Global Water
Intelligence em 2019. Também
está entre as maiores do mun-
do em população atendida,
com 28,5 milhões de pessoas

abastecidas com água e 24,3
milhões com coleta de esgo-
to. A Sabesp é uma empresa pú-
blica com intensa participação
privada por meio de negocia-
ção de ações na B3 e NYSE.

Esse posicionamento im-
pulsionou o aprimoramento
dos padrões de governança
corporativa e de uma gestão
eficiente, ética, transparente
e alinhada às melhores práti-
cas do mercado, não apenas
financeiras, mas também de
responsabilidade social e sus-
tentabilidade.

SP pede liberação imediata de 678 mil
vacinas da Janssen retidas em Viracopos

O Governador João Doria fez
na quarta-feira (30) uma solicita-
ção pública para que o Ministério
da Saúde libere, em caráter urgen-
te e imediato, um lote de 678 mil
doses de vacinas da Janssen desti-
nadas aos 645 municípios do esta-
do. A carga de imunizantes contra
a COVID-19 está retida no Aero-
porto de Viracopos, em Campinas,
desde a última sexta (25).

 “As vacinas chegaram ao aero-
porto de Viracopos na sexta e no
sábado, dias 25 e 26 de junho. Nós

estamos no dia 30 e as vacinas ain-
da não foram distribuídas. Até dá a
impressão que o Ministério da Saú-
de não tem pressa, mas nós temos.
Os brasileiros que precisam da va-
cina no braço têm pressa”, decla-
rou Doria.

As vacinas da Janssen integram
uma remessa de 3 milhões de do-
ses doadas ao Brasil pelo Governo
dos EUA. Deste total, 22,6% de-
vem ser destinados à imunização
no estado de São Paulo de acordo
com a proporcionalidade popula-

cional do Brasil.
Como o fármaco da Janssen

garante proteção contra o corona-
vírus em dose única, o impacto
negativo ao PEI (Plano Estadual de
Imunização) é ainda mais abrupto.
A carga destinada a São Paulo e que
ainda está retida pelo Ministério da
Saúde seria suficiente para imuni-
zar totalmente a população adulta
de um município de grande porte,
como São José dos Campos.

A Coordenadora do PEI, Regi-
ane de Paula, também reforçou o

pedido público do Governo de São
Paulo ao Ministério da Saúde para
que as 678 mil doses de vacinas da
Janssen reservadas ao estado sejam
liberadas com urgência.

“É muito importante que as 3
milhões doses que foram entre-
gues ao Plano Nacional de Imuni-
zações por uma doação dos EUA
cheguem a todos os brasileiros.
Esse é um apelo de todos nós que
trabalhamos diretamente com a
vacinação. Nós temos pressa e ur-
gência”, declarou Regiane.

Governo de SP lança o SP+Consórcios para
impulsionar parcerias em todo o estado

O Governador João Doria anun-
ciou na quarta-feira (30) a criação
do SP+Consórcios, plano inédito
para estimular a formação de par-
cerias voltadas para ações empre-
endedoras em todo o estado de São
Paulo. O objetivo é potencializar o
desenvolvimento regional através
do fortalecimento dos consórcios
intermunicipais.

“É um plano inédito, fortalece
as atividades, os serviços, e a capa-
cidade dos consórcios, reunindo
municípios para tudo aquilo que re-
presenta interesse direto do muní-
cipe. Nós já temos 21 consórcios
de múltiplas finalidades e 38 com
finalidade única, que englobam 468
municípios dos 645 que temos no
Estado. Juntos podemos fazer
mais”, disse Doria.

O SP+Consórcios integra ações

de Secretarias Estaduais e órgãos da
administração indireta, em parceria
com o Sebrae SP, que contratou 120
consultores para executar as ações
e auxiliar gestores públicos muni-
cipais e a gestão dos consórcios.

O programa valoriza a organi-
zação coletiva dos municípios, que
lidam diariamente com as limita-
ções orçamentárias e operacionais,
para que promovam o desenvolvi-
mento local, apoiando os pequenos
empreendedores e as parcerias en-
tre prefeituras. Dessa forma, visa a
desburocratização, o fortalecimento
de lideranças para o desenvolvimen-
to da região, inclusão produtiva,
compras públicas, sistema de ins-
peção municipal e inovação.

“A iniciativa engaja a gestão pú-
blica e as lideranças locais e regio-
nais no desenvolvimento integrado.

Por meio dos consórcios, cada
município ampliará o acesso às po-
líticas públicas estaduais de melho-
ria de serviços aos cidadãos, gera-
ção de emprego e renda, cultura em-
preendedora e, principalmente, in-
cremento da qualidade de vida”, en-
fatizou o Secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco Vinholi.

Entre os benefícios aos muni-
cípios participantes, estão consul-
torias gratuitas, revisão do código
de obras e alvarás de construção,
compras públicas consorciadas, ela-
boração de projetos para captação
de recursos e gestão de resíduos
para consórcios. Outro destaque é
uma linha de crédito específica da
Desenvolve SP para melhorias re-
gionais e implantação de programas
do Governo do Estado.

O Diretor-Superintendente do

Sebrae SP, Wilson Poit, celebra a
parceria. “O propósito deste traba-
lho é a união de prefeituras na ativi-
dade consorciada pelo crescimen-
to econômico. Se temos grupos de
prefeituras que atuam em conjunto,
damos escala às políticas públicas
e, mais do que isso, aos resultados.
Vamos trabalhar para fortalecer as
lideranças e estimular a cooperação
em regiões”, destacou.

Para participar do programa os
consórcios precisam ser multifina-
litários. O programa também está
estruturado para adequar os consór-
cios a todas as frentes abrangidas no
âmbito das políticas públicas do
Governo do Estado. Nenhum gru-
po de cidades ficará de fora. Os con-
sórcios poderão se adequar a finali-
dade de atuação, incluindo e alteran-
do os seus estatutos.

CÂMARA (São Paulo)
Vereador Rinaldi seguirá apoiando espiritual e fisicamente o

Bolsonaro e que deve se filiar ao partido pro qual for o Presiden-
te do Brasil

.
PREFEITURA (São Paulo)
46º dia de Ricardo Nunes : 1ª dama Regina e Ricardo Nunes

Filho tão muito empenhados pra atender a população carente neste
inverno

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Se o DEM negociar o cargo de vice do agora tucano vice-

governador Rodrigo Garcia pra 2022, o deputado Miltinho Leite
vai ter chance

.
GOVERNO (São Paulo)
Só quem não conhece o Doria, considera que será o fim da

sua carreira política não ser ele o candidato Presidencial do PSDB
em 2022

.
CONGRESSO (São Paulo)
CPI (Covid 19) de ontem teve ‘dólar furado’ por dose da vaci-

na e ‘mouth chut’ - boca calada - sobre posições do dono da esco-
la Wizard

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Super pedido de Impeachment (cassação) do PT e seus satéli-

tes (esquerdas e direitas) só vai fortalecer a força do ‘centrão’ do
Kassabão

.
PARTIDOS
Quem convoca pela 5ª vez (2 julho) convenção nacional do

Patriota, como é o caso do Adilson Barroso, com a mesma or-
dem do dia, é ...

.
(Brasil)
... porque não tem quórum pra deliberar - respeitando o Esta-

tuto - sobre a filiação do Jair Bolsonaro pra ser candidato à ree-
leição 2022

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

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



Pix terá funcionalidade "offline"
em breve, diz presidente do BC
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Lembre sempre de lavar as mãos

Mundo precisa remover 1 bi
de toneladas de CO2 até

2025, mostra estudo
Projetos em desenvolvimento vão remover apenas uma fra-

ção da quantidade de dióxido de carbono (CO2) do ar que preci-
sa ser extraída até 2025 para que a meta do acordo global climá-
tico de Paris seja cumprida e sejam evitados aquecimentos ca-
tastróficos, mostra estudo.

Mais de 190 países assinaram o Acordo de Paris, elaborado
para limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius, mas mes-
mo com promessas de grandes reduções de emissões, muitos
cientistas acreditam que tecnologias de remoção serão necessá-
rias para chegar ao objetivo.

"Sem ações para entregar uma gigatonelada (Gt) de emissões
globais negativas até 2025, manter o aquecimento global dentro
da meta do Acordo de Paris, de 1,5°C, não será possível", diz o
relatório da Coalizão para Emissões Negativas (CNE, na sigla
em inglês) e da consultoria McKinsey.

O documento indica que os países vão precisar remover 1
bilhão de toneladas de CO2 da atmosfera até 2025 para cumprir
a meta, e mais 1 bilhão de toneladas anualmente após isso.

Os atuais projetos em desenvolvimento podem remover ape-
nas cerca de 150 milhões de toneladas de CO2 até 2025, o que é
muito abaixo do necessário, diz o relatório.

Entre os projetos de emissão negativa estão iniciativas de bioe-
nergia com tecnologia para capturar e armazenar emissões de car-
bono e tecnologias para capturar diretamente e armazenar emissões
do ar e de soluções naturais climáticas, como o reflorestamento.

Atualmente a tecnologia para remoção é cara, e embora mui-
tos países tenham iniciativas em andamento para precificar emis-
sões de CO2, os preços ainda são muito baixos para incentivar
novos projetos.

O relatório diz que escalonar a tecnologia levaria a custos mais
baixos, com uma média provável de custo entre US$ 41 e US$
138 por tonelada de CO2 removida até 2050. (Agência Brasil)

EUA: diminui
esperança de encontrar

desaparecidos em queda
de prédio

Equipes de resgate continuavam vasculhando as ruínas de um
condomínio da área de Miami, e a esperança de encontrar mais
sobreviventes diminuiu depois de quase uma semana de sonda-
gens e escavações.

Até agora, foram confirmadas 12 mortes no desastre, que pode
se tornar a falha estrutural acidental que causou maior número
de mortes e desaparecidos na história dos Estados Unidos. Mais
149 outras pessoas ainda estão desaparecidas ou podem estar
presas nos escombros.

"Da maneira como vejo, como veterano da Marinha, quando
alguém está desaparecido... você está desaparecido até ser en-
contrado, e não paramos a busca", disse o governador da Flórida,
Ron DeSantis, em entrevista coletiva na terça-feira (29).

"Esses socorristas estão se arrebentando, tentando encontrar
qualquer um que consigam."

Mas ninguém foi retirado vivo das pilhas de concreto pulverizado,
madeira partida e metal retorcido desde as primeiras horas da tragédia.

Investigadores não concluíram o que causou o desabamento.
Quase metade do condomínio Champlain Towers South, de 40
anos, desmoronou nas primeiras horas da quinta-feira passada
(24) enquanto os moradores dormiam.

Um relatório de engenharia de 2018 sobre o complexo de 12
andares e 156 unidades, preparado antes de um processo de re-
certificação de segurança, encontrou deficiências estruturais que
agora são o foco dos inquéritos.

A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine, dis-
se que investigadores da polícia estão realizando uma auditoria
de todos os relatos de desaparecidos para "verificar e remover
redundâncias onde possível". (Agência Brasil)

O presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, con-
firmou na quarta-feira, (30) que
está em desenvolvimento uma
funcionalidade offline para que
as transações via Pix possam ser
feitas mesmo em locais que es-
tejam sem conexão com a inter-
net. A tecnologia será disponi-
bilizada "em breve", afirmou ele.

Segundo o presidente do BC,
há três alternativas em estudo,

sendo que a considerada mais
segura até o momento é a utiliza-
ção de um cartão por aproxima-
ção que poderá ser carregado pelo
usuário. “Vai funcionar como um
cartão de ônibus, com uma tecno-
logia supersegura", afirmou, du-
rante um seminário sobre moedas
digitais promovido pela banca
Mattos Filhos Advogados.

"Você vai poder usar o car-
tão no mundo offline e, quando

voltar para o mundo online vai
poder transferir seu saldo de
volta", explicou Campos Neto.
Ele destacou o alcance do Pix e
apresentou dados que mostram
que a nova forma de transferir
dinheiro já é utilizada em 60%
das transferências no Brasil.

O Pix é um sistema lançado
no ano passado pelo Banco Cen-
tral que permite pagamentos e
transferências instantâneas 24

horas, nos sete dias da semana,
entre pessoas físicas e jurídicas,
por meio de uma chave simples
atribuída a cada conta bancária.
Tal chave pode ser um número
de telefone, CPF ou CNPJ, por
exemplo.

Segundo o presidente da ins-
tituição financeira, até o mo-
mento foram cadastradas mais de
125 milhões de chaves. (Agên-
cia Brasil)

Ipea revisa PIB deste ano
 de 3% para 4,8%

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) elevou
de 3% para 4,8% a previsão de
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB, a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país), para 2021. A revisão foi
baseada na expectativa de cres-
cimento mais sustentado da ati-
vidade econômica no segundo
semestre, com o avanço da va-
cinação contra a covid-19; o
ambiente externo mais favorável
e a redução das incertezas fis-
cais no curto prazo. A revisão faz
parte da análise trimestral da
economia brasileira, divulgada
quarta-feira, (30) pelo Ipea.

“Isso muda bastante a pers-
pectiva para a média do ano.
Quando a gente olha o PIB, ana-
lisa o produzido no ano todo
comparado ao que foi produzi-
do no ano anterior. Como a gen-
te tem metade do ano vindo me-
lhor do que estava, isso melhora
bastante a perspectiva para o ano
todo”, disse em entrevista à
Agência Brasil o diretor de Es-
tudos e Políticas Macroeconô-
micas do Ipea, José Ronaldo de
Souza Júnior.

A projeção de crescimento
interanual no segundo trimestre
é de 12,6%. Já para 2022, a ex-
pectativa dos pesquisadores é
um avanço de 2% para o PIB. O
percentual é menor do que os
2,8% que tinham sido previstos
na divulgação de março, na Car-
ta de Conjuntura do Ipea. A ra-
zão é o aumento da base de com-
paração com o PIB em 2021,
que será mais alto do que o esti-
mado anteriormente. Mesmo
com o recuo na previsão do PIB
2022, o crescimento acumula-
do no biênio 2021/2022 passou
de 5,9% para 6,9%.

As projeções levam em con-
ta um panorama com controle da
pandemia no Brasil por meio de
vacinação e a manutenção de um
cenário relativamente estável
para a política fiscal no curto
prazo, principalmente com o
compromisso de manutenção do
teto dos gastos. A análise chama
atenção, no entanto, para o pos-
sível aumento das taxas de juros
nos Estados Unidos, que repre-
senta um fator de risco, já que
pode pressionar o câmbio e os
juros no Brasil.

Inflação
O Ipea alterou também a pro-

jeção para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo

(IPCA) deste ano, passando de
5,3% para 5,9%. No acumulado
de 12 meses, até maio deste
ano, a taxa de inflação subiu de
6,8% para 8,1%, por causa do
impacto da alta nos preços mo-
nitorados e bens industriais. A
análise destacou que a alta de
2,1% nos preços administrados
em maio refletiu não apenas o
acionamento da bandeira verme-
lha e seus impactos sobre a ener-
gia elétrica, como também os
novos aumentos dos medica-
mentos, do gás e da gasolina.

“Essa bandeira de fato au-
menta a expectativa de inflação
e por isso a gente tem essa nova
revisão para a inflação. É bem
significativa, mas, por outro
lado, a gente tem agora uma
perspectiva melhor em termos
de dólar. Isso vai ajudar a desa-
celerar o preço para o produtor
e por consequência para o con-
sumidor. Mantida uma trajetória
mais benéfica da taxa de câmbio,
isso pode contribuir para deter
os preços ao consumidor. É o
que a gente espera”, explicou.

Já nos preços monitorados,
a projeção da inflação subiu de
8,4% para 9,7% este ano. Os
bens de consumo industriais de-
vem subir de 4,3% para 4,8%.
Nos serviços livres, exceto edu-
cação, a expectativa foi alterada
de 4% para 4,2%. As taxas dos
alimentos e da educação foram
mantidas em 5% e 3,8%, respec-
tivamente.

Para 2022, os pesquisado-
res estimaram uma desacelera-
ção da inflação, tanto para o
IPCA quanto para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor (INPC). O IPCA deve en-
cerrar o ano que vem em 3,9%,
um pouco acima da estimativa
de 3,7% para o INPC.

Cenário externo
Segundo os pesquisadores, a

valorização das commodities
exportadas pelo país, o aumen-
to dos fluxos de comércio in-
ternacional e as condições fi-
nanceiras globais, que estimu-
lam o apetite por risco, têm
impactado positivamente a
economia brasileira. Conforme
a análise, o preço internacio-
nal das commodities reflete a
retomada da atividade econômi-
ca global, com forte crescimen-
to nos últimos meses e nível his-
tórico elevado.

As exportações brasileiras
aumentaram, tanto em volume

quanto em valor. Isso ocorreu
por causa do crescimento da
economia mundial e do aumen-
to dos preços externos. Nos pri-
meiros cinco meses do ano, as
exportações apresentaram cres-
cimento de 40%, enquanto no
mesmo período do ano passado
tinha sido de 12%. Refletindo o
nível de atividade interno, as
importações também se recupe-
raram. A alta ficou em 21% de
janeiro a maio, na comparação
com o mesmo período de 2020.

Mobilidade
Os pesquisadores concluí-

ram que a partir de maio, os in-
dicadores de mobilidade volta-
ram a aumentar. Antes disso, ti-
nham refletido as dificuldades
causadas pela pandemia da co-
vid-19 no Brasil. Conforme a
análise, houve queda na evolução
dos indicadores de mobilidade
nos quatro tipos de estabeleci-
mentos mais relacionados à ati-
vidade econômica como as lo-
jas de varejo e locais de lazer;
os mercados e farmácias; as es-
tações de transporte público e os
locais de trabalho, entre o final
de 2020 e os meses de março e
de abril de 2021, o que pode ter
impactado negativamente a ati-
vidade econômica.

“O ano passado foi muito
impactado pela pandemia em ter-
mos econômicos. Este ano apa-
rentemente os setores consegui-
ram lidar melhor com as restri-
ções impostas e mesmo as res-
trições não foram tão intensas
como no ano passado. Este ano,
pelo que a gente viu, foi mais em
cada local, mas em termos naci-
onais este ano não parou seto-
res como a indústria”, disse José
Ronaldo de Souza Júnior.

O diretor do Ipea acrescen-
tou que este ano os serviços
prestados evoluíram como os
sistemas de delivery e isso aju-
dou a manter as atividades. “O
setor de serviços, acredito que
esteja surpreendendo, porque
com o agravamento da crise
que a gente viveu, era espera-
do que o impacto fosse maior
nesse período de mais restri-
ções. As pessoas conseguiram
produzir e vender tendo muito
menos impacto do que no ano
passado. A gente tem delivery
melhor, tem esquema de entre-
ga melhor pela internet, What-
sApp e por aí vai. Na época [ano
passado], além do susto muito
grande de uma doença desconhe-

cida, havia falta de EPIs normais
como máscaras e álcool em gel,
coisa que hoje não há esse tipo
de problema. Isso atrapalhou as
empresas. Trabalhar nesse ambi-
ente de risco foi um aprendiza-
do”, disse.

Para o pesquisador, com o
avanço da vacinação, como
acontece em outros países, no
Brasil pode voltar a funcionar
alguns segmentos que foram
suspensos por causa da pande-
mia. “Setores de lazer, de cultu-
ra, de recreação e turismo, que
empregam muita gente e ainda
estão com muitas restrições
porque muitos dependem de
aglomeração. Acho que isso
pode contribuir bastante para a
recuperação da economia”, ob-
servou o diretor do Ipea.

Situação fiscal
Em movimento oposto, as

contas públicas apresentaram
melhora nos últimos meses. No
acumulado do ano até abril, as
receitas federais subiram 16,6%
em termos reais. O percentual,
que é superior às projeções, le-
vou a uma revisão importante do
total estimado para 2021, influ-
enciando na queda do déficit pri-
mário previsto para o ano. Caí-
ram as previsões para as despe-
sas esperadas para o ano, o que
reduz a necessidade de ajuste
para manter o compromisso com
o teto de gastos da União. Para
2022, a folga deve ser maior para
o cumprimento do teto de gas-
tos, resultado do comportamen-
to esperado dos índices de pre-
ços que corrigirão o teto e par-
cela importante das despesas
obrigatórias.

O diretor de Estudos e Polí-
ticas Macroeconômicas do Ipea
destacou que a dívida como pro-
porção do PIB foi beneficiada
pelo superávit primário do pri-
meiro quadrimestre e do cres-
cimento nominal do PIB, que
surpreendeu devido à acelera-
ção do deflator implícito, além
do maior crescimento real.
Com isso, houve revisão para
baixo da trajetória prevista para
a relação dívida bruta/PIB nos
próximos anos.

“Ficou claro o compromis-
so com o teto de gastos, no mo-
mento. Esse tipo de coisa redu-
ziu no curto prazo o risco. Não
é que a questão esteja resolvida,
mas isso tem contribuído posi-
tivamente para as expectativas”,
disse. (Agência Brasil)

O número de pessoas desem-
pregadas no Brasil subiu 3,4% no
trimestre encerrado em abril
deste ano, elevando a taxa de
desocupação para 14,7%. Fren-
te ao trimestre encerrado em ja-
neiro, quando a taxa ficou em
14,2%, o aumento foi de 0,4
ponto percentual, o que repre-
senta mais 489 mil pessoas de-
socupadas, totalizando 14,8 mi-
lhões de pessoas em busca de
trabalho no país. A alta ante o
mesmo trimestre móvel de 2020
é de 2,1 pontos percentuais.

Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) Contínua, di-
vulgada na quarta-feira, (30)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com a analista da
pesquisa, Adriana Beringuy,
tanto a taxa quanto o contin-
gente de desocupados mantêm
o recorde registrado no trimes-
tre encerrado em março, no mai-
or nível da série comparável, ini-
ciada em 2012.

“O cenário foi de estabilida-
de da população ocupada, com
85,9 milhões, e crescimento da
população desocupada, com

Desemprego mantém recorde
de 14,7%, diz IBGE

mais pressão sobre o mercado
de trabalho. Depois de um ano
como o de 2020, onde milhões
de pessoas perderam trabalho, é
de se esperar que tenhamos mui-
tas pessoas buscando trabalho,
depois de uma queda tão acen-
tuada na ocupação.”

Ela explica que a procura por
emprego continua alta, mas a ofer-
ta de vagas ainda está baixa, ou
seja, a resposta do setor produti-
vo para absorver esses trabalhado-
res não está sendo suficiente.

“Dificilmente, depois de
tudo o que ocorreu em 2020,
você vai resolver a desocupação
nos quatro primeiros meses de
2021. Nós vamos acompanhar
ao longo do ano como vai ser a
resposta da demanda por traba-
lho. A oferta de mão de obra está
ocorrendo, mas a gente tem que
ver se os demandantes, que são
as atividades econômicas, es-
tão ofertando essas vagas. A
melhora vai depender de fato-
res que envolvem a economia
como um todo, como o consu-
mo das famílias, a possibilida-
de de crédito. Tudo isso in-
fluencia fortemente essa rea-
ção.” (Agência Brasil)

Contas públicas registram déficit
 de R$ 15,5 bilhões em maio

As contas públicas registra-
ram déficit primário de R$ 15,5
bilhões em maio. Em 2020, o
déficit estava em R$ 131,4 bi-
lhões, no mesmo mês.

De acordo com as estatísti-
cas fiscais divulgadas na quarta-
feira, (30) pelo Banco Central,
o déficit primário do Governo
Central é de R$ 20,9 bilhões,
enquanto os superávits ficaram
em R$ 5,2 bilhões nos governos
regionais, e de R$ 134 milhões
nas empresas estatais. Nos pri-
meiros cinco meses de 2021, o
setor público consolidado, for-
mado por União, estados e mu-
nicípios, registrou superávit pri-
mário de R$ 60,3 bilhões, ante
déficit de R$ 214 bilhões no
mesmo período de 2020.

De acordo com o BC, os ju-
ros nominais do setor público
consolidado, apropriados por
competência, alcançaram R$
21,9 bilhões em maio, compa-
rativamente a R$ 9 bilhões no
mesmo mês de 2020. “Esse au-
mento foi influenciado pela evo-
lução do IPCA [Índice de Preços

ao Consumidor Amplo] no perí-
odo, importante indexador da
Dívida Líquida do Setor Públi-
co, que registrou valores nega-
tivos em abril e maio de 2020”,
informa a autoridade monetária.

No acumulado em 12 meses,
os juros nominais ficaram em
R$ 295,6 bilhões, o que corres-
ponde a 3,73% do Produto In-
terno Bruto (PIB). Durante o
mesmo período de 2020 (12
meses, terminados em maio), o
total registrado ficou em R$
355,7 bilhões (4,83% do PIB).

O resultado nominal do se-
tor público consolidado (que in-
clui o resultado primário e os
juros nominais apropriados)
também foi deficitário no mês
de maio, em R$ 37,4 bilhões. O
déficit nominal acumulado nos
últimos 12 meses alcançou R$
724,3 bilhões (9,14% do PIB)
– valor inferior ao acumulado
até abril, que estava em R$ 827,2
bilhões (10,62% do PIB).

Dívidas líquida
A Dívida Líquida do Setor

Público relativa ao mês de maio,
de R$ 4,73 trilhões (59,7% do
PIB), reflete, segundo o BC, “os
impactos do déficit nominal (au-
mento de 0,5 ponto percentual),
da valorização cambial de 3,2%
no mês (aumento de 0,6 ponto
percentual), e do efeito do cres-
cimento do PIB nominal (redu-
ção de 1,1 ponto percentual)”.

O BC acrescenta que a redu-
ção de 3 pontos percentuais na
relação dessa dívida com o PIB
decorre, sobretudo, do superá-
vit primário acumulado (redução
de 0,8 ponto percentual), da des-
valorização cambial acumulada
de 0,7% (redução de 0,1 ponto
percentual), do efeito do cres-
cimento do PIB nominal (redu-
ção de 3,8 pontos percentuais),
e dos juros nominais apropria-
dos (aumento de 1,7 ponto per-
centual).

Dívida bruta
Já a Dívida Bruta do Gover-

no Geral (que compreende go-
verno federal, INSS e governos
estaduais e municipais ) foi re-

duzida em 3 pontos percentuais,
atingindo R$ 6,696 trilhões em
maio (84,5% do PIB). Nesse
caso, a redução da dívida na re-
lação com o PIB – de 1,1 ponto
percentual, na comparação com
abril – decorre principalmente
do efeito da valorização cambi-
al (redução de 0,2 ponto percen-
tual), do efeito do crescimento
do PIB nominal (redução de 1,5
ponto percentual), das emissões
líquidas de dívida (aumento de 0,1
ponto percentual), e da incorpo-
ração de juros nominais (aumen-
to de 0,5 ponto percentual).

“No ano, a redução de 4,4
pontos percentuais na relação
Dívida Bruta do Governo Geral/
PIB decorre dos resgates líqui-
dos de dívida (redução de 1,2
ponto percentual), do cresci-
mento do PIB nominal (redução
de 5,4 pontos percentuais), da
desvalorização cambial acumu-
lada (aumento de 0,1 ponto per-
centual) e da incorporação de
juros nominais (aumento de 2,1
pontos percentuais)”, acrescen-
ta o BC. (Agência Brasil)



QUINTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2021Página 4 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

1. Data, Hora e Local: Aos 20.05.2021, às 10hs., na sede social da IFIN I Companhia Se-
curitizadora de Créditos Financeiros (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo/
SP, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-014. 2. Convo-
cação e Presença: Dispensada em razão da presença dos acionistas titulares da totalidade 
do capital social da Companhia, nos termos do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 
(“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Presidente o Sr. Daniel Monteiro Coelho de Magalhães e 
Secretário(a) o(a) Sr(a). Juliane Effting Matias. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a altera-
ção da denominação social da Companhia; (ii) a alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da 
Companhia, se aprovado o item “i” acima; (iii) a alteração do objeto social da Companhia; (iv) 
a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, se aprovado o item “iii” acima; (v) 
a abertura do capital da Companhia e a submissão de pedido de registro da Companhia como 
Companhia aberta categoria “B” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos ter-
mos da Instrução CVM nº 480, de 7.12.2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”); (vi) a 
reforma integral do Estatuto Social da Companhia para, dentre outros ajustes, adequá-lo às 
normas aplicáveis a Companhias abertas; (vii) a eleição dos membros do Conselho de Admi-
nistração da Companhia; e (viii) a autorização para que a Diretoria pratique os atos necessá-
rios para a implementação das deliberações tomadas em relação aos itens anteriores. 5. De-
liberações: Os Acionistas da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou res-
trições, decidem: (i) com relação ao item (i) da ordem do dia, aprovar a alteração da denomi-
nação social da Companhia de IFIN I Companhia Securitizadora de Créditos Financei-
ros para IFIN Participações S.A.; (ii) com relação ao item (ii) da ordem do dia, em virtude da 
deliberação do item “i” acima, aprovar a alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Compa-
nhia que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º - A IFIN Participações S.A. é 
uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no pre-
sente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 
15.12.1976 (“Lei nº 6.404/76”) e suas respectivas alterações (“Companhia”).” (iii) com relação 
ao item (iii) da ordem do dia, aprovar a alteração do objeto social da Companhia, a qual pas-
sará a exercer as seguintes atividades sociais: (a) a participação e investimento, por meio da 
aquisição de ações preferenciais, na Camastra Participações e Administração S.A., so-
ciedade por ações com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
1.663, 1º andar, sala 14, Edifício Plaza São Lourenço, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, CNPJ 
nº 39.744.262/0001-04; e (b) a participação e investimento, de forma indireta, por meio de de-
bêntures, em concessionárias de serviço público de saneamento básico; (iv) com relação ao 
item (iv) da ordem do dia, aprovar, em virtude do item “iii” acima, a alteração do Artigo 3º do 
Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º - A 
Companhia tem por objeto social a participação e investimento, por meio da aquisição de 
ações preferenciais, na Camastra Participações e Administração S.A., sociedade por 
ações com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º an-
dar, sala 14, Edifício Plaza São Lourenço, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, CNPJ nº 
39.744.262/0001-04 (“Camastra”); e (b) a participação e investimento, de forma indireta, por 
meio de debêntures, em concessionárias de serviço público de saneamento básico.” (v) com 
relação ao item (v) da ordem do dia, aprovar a abertura de capital da Companhia e a submis-
são de pedido de registro da Companhia como Companhia aberta categoria “B” perante a 
CVM, nos termos da Instrução CVM 480; (vi) com relação ao item (vi) da ordem do dia, apro-
var a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, de modo a refl etir o resultado da de-
liberação para adequá-lo às normas aplicáveis a Companhias abertas, sendo que o Estatuto 
Social da Companhia passa a vigorar, na sua íntegra, conforme o Anexo I à presente ata; e (vii) 
com relação ao item (vii) da ordem do dia, eleger (1) o(a) Sr(a). Ivo Vel Kos, brasileiro, divor-
ciado, economista, RG nº 24.479.454-6 SSP/SP, CPF nº 282.710.018-50, residente e 
domiciliado(a) na Cidade de São Paulo/SP, com endereço na Rua Desembargador Mamede, nº 
352, Jardim Paulistano, CEP 01444-030, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Ad-
ministração, com mandato de 3 anos; (2) o(a) Sr(a). Daniel Monteiro Coelho de Maga-
lhães, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 44.997.520 SSP/SP, CPF nº 
353.261.498-77, residente e domiciliado(a) na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comer-
cial na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215,  Itaim Bibi, CEP 04533-004, para ocu-
par o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, com mandato de 3 anos; e (3) 
o(a) Sr(a). Ivan Ferrucio Reche da Silva Filgueiras, brasileiro, casado, engenheiro de 
computação, RG nº 43.532.266-7 SSP/SP, CPF nº 214.670.678-30, residente e domiciliado(a) na 
Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjun-
to 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Adminis-
tração, com mandato de 3 anos; (vii.i) os membros do Conselho de Administração, conforme 
acima qualifi cados, ora eleitos, são investidos no respectivo cargo, neste ato, declarando, 
para os efeitos legais, que não estão incursos em nenhum dos crimes que vedem a exploração 
da atividade empresarial, nos moldes do artigo 147, § 1º, da Lei das S.A., e artigo 1.011, § 1º, 
do Código Civil, tampouco estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, os respectivos acessos a cargos públicos, ou con-
denados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou con-
denados por crime contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, ou contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a proprie-
dade; (vii.ii) os membros do Conselho de Administração, conforme acima qualifi cados, ora 
eleitos, são investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos ter-
mos de posse, Anexo II à presente ata; (viii) com relação ao item (ix) da ordem do dia, apro-
var a autorização, tendo em vista as deliberações anteriores, à Diretoria da Companhia, para 
a prática de todos os atos, celebração de todos os contratos, contratação de todos os presta-
dores de serviços e celebração de todos os documentos necessários para dar cumprimento às 
deliberações anteriores, bem como a ratifi cação de todos os atos praticados pela Diretoria 
neste sentido até a presente data. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ne-
nhum dos presentes manifestou intento para fazer uso da palavra, foram encerrados os traba-
lhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no § 1º do Artigo 
130 da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinadas. Presi-
dente: Daniel Monteiro Coelho de Magalhães. Secretário(a): Juliane Effting Matias. Acionis-
ta: ISEC Participações Ltda. São Paulo/SP, 20.05.2021. Certifi camos que a presente é cópia fi el 
da ata lavrada no livro próprio. Mesa: Daniel Monteiro Coelho de Magalhães - Presi-
dente, Juliane Effting Matias - Secretário(a). Acionista: ISEC Participações Ltda. JU-
CESP nº 277.643/21-1 em 14.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da IFIN I Companhia Securitiza-
dora de Créditos Financeiros Realizada em 20.05.2021 - Estatuto Social da IFIN Par-
ticipações S.A. - Capítulo I: Denominação, Sede Social, Prazo de Duração e Objeto 
Social: Artigo 1º - A IFIN Participações S.A. é uma sociedade por ações, com prazo de du-
ração indeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições le-
gais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“Lei nº 6.404/76”) e suas respecti-
vas alterações (“Companhia”). Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social na Cidade de São 
Paulo/SP, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, 21º andar, Itaim Bibi, CEP 04533-014, po-
dendo, por deliberação da Diretoria, abrir, manter e/ou encerrar fi liais, escritórios ou represen-
tações em qualquer parte do território nacional. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto so-
cial: (a) a participação e investimento, por meio da aquisição de ações preferenciais, na Ca-
mastra Participações e Administração S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de 
São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 14, Edifício Plaza São 
Lourenço, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, CNPJ nº 39.744.262/0001-04 (“Camastra”); e (b) 
a participação e investimento, de forma indireta, por meio de debêntures, em concessionárias 
de serviço público de saneamento básico. Capítulo II: Capital Social e Ações: Artigo 4º - 
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.000,00, repre-
sentado por 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § Único - As ações da 
Companhia poderão ser (i) nominativas, neste caso comprovada a sua titularidade pelo regis-
tro no Livro de Registro de Ações Nominativas e sua transferência pelo registro no Livro de 
Transferência de Ações Nominativas; ou (ii) são escriturais, neste caso e serão mantidas em 
conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição fi nanceira autorizada pela Co-
missão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custó-
dia em vigor, sem emissão de certifi cados, sendo que a instituição depositária poderá cobrar 
dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações es-
criturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limi-
tes máximos fi xados pela CVM. Artigo 5º - A cada ação ordinária confere ao seu titular o di-
reito a 01 voto cada nas deliberações das Assembleias Gerais. § Único - As ações são indivi-
síveis perante a Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a 
ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Artigo 6º - Depois de rea-
lizados ¾, no mínimo, do capital social, a Companhia poderá aumentá-lo mediante subscrição 
pública ou particular de ações, cujo preço da emissão deverá ser fi xado pela Assembleia Ge-
ral. § 1º - Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência 
para subscrição nos aumentos de capital, debêntures conversíveis em ações ou bônus de 
subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo legal, observado o dis-
posto no § Terceiro do artigo 7º e no artigo 9º deste Estatuto Social. § 2º - O acionista que não 
fi zer o pagamento nas condições estabelecidas pela Assembleia Geral e constantes do Bole-
tim de Subscrição, fi cará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento 
de juros de mora de 6% ao ano, sobre o valor do débito, além de correção monetária, se hou-
ver, e multa de 2% sobre o valor da prestação. Artigo 7º - A Companhia está autorizada a au-
mentar o capital social. § 1º - O aumento do capital social, nos termos deste artigo 7º, será rea-
lizado mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as 
condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo subs-
crição com integralização em bens, a competência para deliberar sobre o aumento de capital 
será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado. § 2º - A Companhia pode-
rá, mediante deliberação do Conselho de Administração, emitir ações ordinárias, debêntures 
conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição. § 3º - A critério do Conselho de Ad-
ministração, poderá ser excluído o direito de preferência ou reduzido o prazo para seu exercí-
cio, nas emissões de ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus 
de subscrição, cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou 
(ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei. Artigo 8º 
- A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias 
ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem diminui-
ção do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 9º 
- A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com plano 
aprovado nos termos da legislação aplicável, outorgar opção de compra ou subscrição de 
ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos administradores, emprega-
dos e colaboradores, podendo essa opção ser estendida aos administradores e empregados 
das sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente. Capítulo III: Assem-
bleia Geral de Acionistas: Artigo 10 - Os Acionistas deverão reunir-se em Assembleia Ge-
ral da Companhia, ordinariamente, uma vez ao ano dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao 
término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre e na medida que o interesse 
social da Companhia exigir. § Único - A AGO e a AGE poderão ser, cumulativamente, convo-
cadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentalizadas em ata única. Artigo 11 
- A Assembleia Geral será convocada por qualquer acionista da Companhia com, no mínimo, 
15 dias de antecedência, acompanhada de todos e quaisquer documentos que devam ser ana-
lisados ou aprovados na Assembleia ou que sirvam de fundamento para as deliberações a se-
rem tomadas, sem prejuízo das formalidades aplicáveis. Se não se realizar a Assembleia Ge-
ral, em primeira convocação, será publicado novo anúncio de segunda convocação, com ante-
cedência mínima de 8 dias corridos. § 1º - Independentemente de qualquer formalidade pre-
vista neste Estatuto Social ou na legislação aplicável, será considerada regular a Assembleia 
Geral a que comparecer todos os acionistas. § 2º - As Assembleias Gerais poderão realizar-se 
de forma presencial, semi-presencial ou exclusivamente digital, na forma da legislação em vi-
gor. § 3º - Sem prejuízo do disposto na regulamentação da CVM para assembleias parcial ou 
exclusivamente digitais, a mesa da assembleia poderá considerar válida a assinatura em atas 
se for: (a) aposta no suporte físico; (b) certifi cada por entidade credenciada da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil (“ICP-Brasil”), nos termos da legislação em vigor; (c) 
realizada por meio do e-CPF (certifi cado digital de pessoa física); e/ou (d) aposta por outro 
meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive 
os mecanismos eletrônicos, sem suporte físico e/ou que não utilizem certifi cados não emiti-
dos pela ICP-Brasil. Artigo 12 - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Ge-
ral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, 2/3 do capital social com direito a voto e, em segunda convocação, instalar-se-á com 
qualquer número. § Único - Os Acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais 
por procurador constituído nos termos da lei aplicável. Artigo 13 - As deliberações das As-
sembleias Gerais serão tomadas observados os quóruns da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“Lei 
das S.A.”), regulamento da CVM ou autorregulamentação, salvo se quórum maior for estabe-
lecido neste Estatuto Social, sendo escolhido o Presidente e o Secretário da mesa, pelos acio-
nistas presentes, cabendo ao Presidente da mesa a verifi cação da regularidade da instalação 
da Assembleia Geral e determinar a ordem dos trabalhos. Artigo 14 - Dependerão da delibe-
ração dos acionistas as seguintes matérias, sem prejuízo de outras previstas neste Estatuto 
Social e que deverão ser objeto de aprovação de 75%: i. alteração de quaisquer das disposi-
ções do Estatuto Social; ii. operações de fusão, incorporação ou transformação do tipo socie-
tário da Companhia; iii. a concessão de qualquer mútuo ou fi nanciamento; iv. a emissão de tí-
tulos e valores mobiliários relacionados a créditos fi nanceiros adquiridos pela Companhia; v. 
a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações à terceiros, inclusive em 
garantia dos títulos e valores mobiliários relacionados aos créditos fi nanceiros adquiridos pela 
Companhia; vi. autorização para requerer a falência da Companhia, bem como sua recupera-
ção judicial ou extrajudicial; vii. dissolução, liquidação ou extinção da Companhia; viii. parti-
lha do acervo social da Companhia em caso de liquidação; ix. redução e aumento do capital da 
Companhia; x. para fi xar-se ou alterar-se a remuneração dos Diretores, caso existente; xi. 
aprovação de qualquer contrato fi nanceiro, inclusive para a obtenção de fi nanciamento para a 
Companhia; xii. alteração da política de distribuição de dividendos, bem como autorização 
para pagamento de juros sobre capital próprio; xiii. ingresso de novos acionistas na Compa-
nhia; e xiv. eleição do Diretor Presidente, do Diretor de Relação com Investidores e demais di-
retores sem designação específi ca. § 1º - Para fi ns das deliberações mencionadas acima, de-
verão ser respeitados os termos e condições do Acordo de Acionistas a ser celebrado entre 
AEGEA Saneamento e Participações S.A., Companhia, Camastra Participações e Administra-
ção S.A. e Águas Guariroba S.A., conforme venha a ser aditado de tempos em tempos. § 2º - 
Tendo em vista o disposto nos §s Primeiro, os acionistas declaram estar cientes e de acordo 
com o § acima, sendo que qualquer operação feita em desacordo com o ali disposto será con-
siderada nula de pleno direito, não sendo oponível à Companhia ou a terceiros. Artigo 15 - To-
dos os acionistas deverão exercer o seu direito de voto nas Assembleias Gerais, de forma a 
cumprir o disposto neste Capítulo. Votos proferidos em violação ao disposto neste Estatuto 
Social serão desconsiderados pelo Presidente da Assembleia Geral. Artigo 16 - As atas das 
Assembleias Gerais deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive 
dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas, observado o dis-
posto no § 1º do artigo 130 das S.A. Artigo 17 - A Assembleia Geral poderá suspender o exer-
cício dos direitos, inclusive do direito de voto, do acionista que deixar de cumprir qualquer 
obrigação imposta pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”), por sua regulamentação ou por este Estatuto Social. § 1º - Caberá à Assembleia 
Geral que aprovar a suspensão dos direitos políticos do acionista estabelecer, além de outros 

aspectos, o alcance da suspensão, sendo vedada a suspensão dos direitos de fi scalização e de 
pedido de informações assegurados em lei. § 2º - A suspensão de direitos cessará logo que re-
gularizada a obrigação que tenha dado causa à referida suspensão. § 3º - O pedido de convo-
cação da Assembleia Geral para a suspensão de direitos de acionista deverá indicar a obriga-
ção descumprida e a identifi cação do acionista inadimplente. Capítulo IV: Administração 
da Companhia: Artigo 18 - A Companhia será administrada e gerida por um Conselho de Ad-
ministração e por uma Diretoria, conforme legislação aplicável, órgãos que terão as atribui-
ções conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Conselheiros e Diretores 
dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. § 1º - A representação da 
Companhia caberá à Diretoria. § 2º - Os membros da Diretoria e do Conselho de Administra-
ção, estarão devidamente investidos na posse quando das assinaturas dos “Termos de Posse” 
lavrados nos livros próprios, permanecendo em seus respectivos cargos até a efetiva posse de 
seus sucessores. § 3º - A Assembleia Geral deverá estabelecer a remuneração global dos ad-
ministradores da Companhia, caso existente. Conselho de Administração: Artigo 19 - O 
Conselho de Administração será composto por 3 membros efetivos. Os membros do Conselho 
de Administração serão eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, para 
um mandato unifi cado de 3 anos, permitida a reeleição. O Presidente do Conselho de Adminis-
tração convocará e presidirá as reuniões do órgão. § 1º - Na Assembleia Geral Ordinária, os 
acionistas deverão deliberar sobre a quantidade de membros do Conselho de Administração a 
serem eleitos em tal Assembleia. § 2º - A Assembleia Geral também nomeará o Presidente e 
o Vice-Presidente do Conselho de Administração. § 3º - Os cargos de Presidente do Conselho 
de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. § 
4º - No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Adminis-
tração, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Adminis-
tração indicado pelo Presidente ou, na ausência de tal indicação, em até 5 dias da data em que 
constatada a ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administra-
ção, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Ad-
ministração. Artigo 20 - O Conselho de Administração reunir-se á sempre que convocado pelo 
Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões do Conselho poderão ser realizadas 
por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que 
permita a identifi cação do membro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas 
presentes à reunião. § 1º - As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunica-
do escrito entregue a cada membro do Conselho de Administração com pelo menos 5 dias 
úteis de antecedência, a menos que a maioria dos seus membros em exercício fi xe prazo me-
nor, porém, não inferior a 48 horas. Da convocação deverá constar o local, data e hora da reu-
nião, bem como, resumidamente, a ordem do dia. Independentemente das formalidades pre-
vistas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conse-
lheiros. § 2º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convo-
cação com a presença da maioria dos seus membros, e, em segunda convocação, por qualquer 
número. § 3º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do 
Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de ausência ou im-
pedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão pre-
sididas por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de 
Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário. § 4º - No caso de au-
sência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, este poderá, com base 
na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou 
fac-símile entregue a qualquer ao presidente da reunião, ou ainda, por correio eletrônico, com 
prova de recebimento. O membro do Conselho de Administração ausente poderá também ser 
representado nas reuniões do Conselho de Administração por outro membro indicado por es-
crito, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente. § 5º - O Conse-
lho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com a fi nalidade 
de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a 
estes, entretanto, o direito de voto. § 6º - As deliberações do Conselho de Administração se-
rão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes. Na hipótese de 
empate nas deliberações, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qua-
lidade ou, conforme o caso, ao membro do Conselho de Administração que o estiver substi-
tuindo. § 7º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por to-
dos os Conselheiros fi sicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de 
Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Artigo 21 - Compete ao Con-
selho de Administração as atribuições dispostas no artigo 142 da Lei das Sociedades por 
Ações, além das demais eventualmente atribuídas por lei. Diretoria: Artigo 22 - A Diretoria 
será composta por, no mínimo, 02 e, no máximo, 05 membros, acionistas ou não, residentes 
no país, eleitos pelo Conselho de Administração, e por este destituíveis a qualquer tempo, 
para um mandato unifi cado de 03 anos, permitida a reeleição, sendo um deles designado Di-
retor Presidente, um deles designado Diretor de Relação com Investidores, e os demais Dire-
tores sem designação específi ca. § 1º - Para exercício da função de membro da Diretoria, po-
derão ser contratados profi ssionais para este fi m específi co. § 2º - Ocorrendo a vacância do 
cargo de Diretoria, ou impedimento de qualquer de seus membros, compete à Diretoria como 
colegiado indicar, dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as 
funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento defi nitivo do car-
go a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar, caberá 
ao Conselho de Administração eleger novo Diretor ou designar substituto, fi xando, em qual-
quer tempo, o seu prazo de gestão. Artigo 23 - A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exi-
girem os negócios sociais, sendo convocada pelo Diretor Presidente, com antecedência míni-
ma de 24 horas, ou por qualquer dos demais Diretores, neste caso, com antecedência mínima 
de 48 horas, e a reunião somente será instalada com a presença da maioria de seus membros. 
§ 1º - No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com base na pauta 
dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta entregue ao 
Diretor Presidente, ou ainda, por correio eletrônico, com prova de recebimento pelo Diretor 
Presidente. O Diretor ausente poderá também ser representado nas reuniões da Diretoria por 
outro Diretor indicado por escrito, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do Dire-
tor ausente. § 2º - As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de vo-
tos dos presentes em cada reunião. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Dire-
tor Presidente o voto de qualidade. § 3º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por 
conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que per-
mita a identifi cação do membro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas 
presentes à reunião. § 4º - Ao término da reunião deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser as-
sinada por todos os Diretores fi sicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no 
Livro de Registro de Atas da Diretoria. Artigo 24 - Compete à Diretoria a representação da 
Companhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou con-
venientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei e no 
presente Estatuto Social, bem como: i. autorizar a Companhia a adquirir suas próprias ações, 
para cancelamento ou manutenção em tesouraria, bem como as condições para alienação das 
ações mantidas em tesouraria; ii. autorizar a alienação ou oneração de bens do ativo perma-
nente da Companhia; iii. assegurar o pleno funcionamento da Companhia, cumprindo o pre-
sente Estatuto e as deliberações do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais, 
bem como as disposições aplicáveis; iv. apresentar, caso solicitado, à Assembleia Geral e/ou 
ao Conselho de Administração, conforme aplicável, anualmente, os relatórios das atividades 
sociais, bem como formular propostas que devam ser levadas à deliberação do Conselho de 
Administração ou da Assembleia Geral; v. representar a Companhia ativa e passivamente, 
atendidos os requisitos mínimos estabelecidos neste Estatuto; e vi. constituir mandatários da 
Companhia, devendo ser especifi cado nos instrumentos os atos e operações que poderão pra-
ticar e a duração do mandato, com exceção para o mandato judicial que poderá ser de dura-
ção indeterminada. § 1º - No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as 
operações e praticar todos os atos de ordinária administração necessários à consecução dos 
objetivos de seu cargo, observadas as disposições deste Estatuto Social quanto à forma de re-
presentação, à alçada para a prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios 
estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo deliberar sobre e aprovar a aplicação 
de recursos, transigir, renunciar ou ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, fi rmar 
compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis 
e imóveis, prestar caução, avais e fi anças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e ava-
lizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos 
de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social. § 2º 
- Compete aos demais Diretores sem designação específi ca, dar o suporte ao Diretor Presiden-
te e ao Diretor de Relações com Investidores, bem como exercer a administração do dia-a-dia 
da Companhia. Artigo 25 - Compete ao Diretor Presidente e de Relações com Investidores da 
Companhia, entre outras atribuições: i. dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos de-
mais Diretores; ii. atribuir aos demais Diretores funções e atribuições não especifi cadas nes-
te Estatuto Social; e iii. coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações fi nanceiras 
e o relatório anual da administração da Companhia, bem como a sua apresentação aos Acio-
nistas; § Único - Compete especifi camente ao Diretor Presidente: i. fazer cumprir o Estatuto 
Social e as diretrizes e as deliberações tomadas em Assembleias Gerais; ii. administrar, gerir 
e superintender os negócios sociais, e emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que 
julgar úteis ou necessários, para se fazer cumprir este Estatuto Social; iii. submeter, anual-
mente, à apreciação da Assembleia Geral, o Relatório da Administração e as contas da Dire-
toria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de des-
tinação dos lucros apurados nos exercícios anteriores; iv. elaborar e propor, à Assembleia Ge-
ral, os orçamentos anuais e plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os 
programas de investimento; v. exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas pela As-
sembleia Geral; vi. formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia a partir das 
deliberações da Assembleia Geral, com a participação dos demais Diretores; vii. coordenar e 
superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo as suas reuniões; e viii. 
substituir o Diretor de Relações com Investidores, em suas ausências e impedimentos. Artigo 
26 - Compete ao Diretor de Relação com Investidores representar a Companhia perante a Co-
missão de Valores Mobiliários (“CVM”) e as instituições participantes do mercado fi nanceiro 
e de capitais, além de fazer cumprir as normas regulamentares aplicáveis à Companhia no to-
cante aos registros mantidos junto à CVM e administrar a política de relacionamento com in-
vestidores, incluindo: i. planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades de 
representação da Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam 
no mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos investidores, à CVM, ao Ban-
co Central do Brasil, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários 
negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capi-
tais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; ii. manter atualizado o registro de 
companhia aberta da Companhia perante a CVM, bem como cumprir com as obrigações esta-
belecidas em Lei e nas normas regulamentares aplicáveis à Companhia; iii. planejar, coorde-
nar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza fi nan-
ceira da Companhia e empresas controladas, incluindo a gestão das áreas de tesouraria, apli-
cação e captação de recursos, controle de recebíveis e de contas a pagar, de orçamento e con-
trole das operações e de planejamento e a preparação do orçamento da Companhia. Artigo 
27 - A representação ativa e passiva da Companhia e a prática dos atos necessários ao seu 
funcionamento, competirá conjuntamente a (i) 2 Diretores, ou (ii) 1 Diretor e 1 procurador, ou 
(iii) por 1 procurador em caso de mandato ad judicia, sendo que sempre os procuradores deve-
rão ter poderes específi cos. Os instrumentos de mandato serão válidos ainda que o seu signa-
tário deixe de integrar a Diretoria, salvo se for expressamente revogado. § Único - Nos atos 
de constituição de procuradores, a Companhia deverá ser necessariamente representada na 
forma do subitem (i) do caput do presente artigo, devendo as procurações conter prazo de va-
lidade indeterminado, inclusive aquelas para fi ns judiciais, além da descrição específi ca dos 
poderes conferidos. Os Diretores deverão manter na sede social uma relação atualizada das 
procurações em vigor autorizadas pela Companhia. Artigo 28 - São expressamente vedados, 
sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador 
ou funcionário da Companhia que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou opera-
ções estranhas ao seu objeto social. Artigo 29 - As reuniões da Diretoria serão convocadas 
por qualquer dos Diretores, sempre que o interesse social assim exigir, sendo as deliberações 
tomadas por maioria de voto dos presentes, tendo o Diretor Presidente o voto qualifi cado em 
caso de empate e serão registradas no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. Conselho 
Fiscal: Artigo 30 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de caráter não permanente e, quan-
do instalado, será composto de 03 a 05 membros, com igual número de suplentes, pessoas fí-
sicas, residentes no País, acionistas ou não da Companhia, eleitos pela Assembleia Geral. Ar-
tigo 31 - O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em confor-
midade com a legislação em vigor. § 1º - Os membros do Conselho Fiscal elegerão seu Presi-
dente na primeira reunião do Conselho Fiscal a ser realizada após a sua instalação. § 2º - Os 
membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respec-
tivo suplente. § 3º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respecti-
vo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada 
para proceder à eleição de membro para o cargo vago. Artigo 32 - Quando instalado, o Con-
selho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário. § 1º - Independentemente 
de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual com-
parecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. § 2º - O Conselho Fiscal se manifesta 
por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros. § 3º - As reuniões do 
Conselho Fiscal poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência ou por 
qualquer outro meio de comunicação que permita a identifi cação do membro e a comunicação 
simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. § 4º - Todas as deliberações do 
Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho 
Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes. Capítulo V: Exercício Social, Demonstra-
ções Financeiras e Destinação do Lucro: Artigo 33 - O exercício social iniciar-se-á no dia 
1º de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Ao fi nal de cada 
exercício social, serão levantados pela Diretoria o balanço geral, as demonstrações de resul-
tado e os relatórios da administração. Artigo 34 - Os lucros apurados em cada exercício so-
cial terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, de-
pois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções 
determinadas em Lei. Artigo 35 - A Companhia poderá pagar juros sobre capital próprio, nos 
termos da legislação aplicável. Artigo 36 - A Companhia poderá levantar balanços semestrais 
ou em períodos menores, e a Assembleia Geral poderá declarar dividendos e/ou juros sobre 
capital próprio com base em tais balanços ou balancetes, observados este Estatuto Social e a 
legislação aplicável. Capítulo VI: Reembolso: Artigo 37 - O reembolso, nos casos previstos 
em lei, será efetivado pelo valor igual ao do valor patrimonial líquido das ações da Companhia, 
apurado de acordo com as disposições legais aplicáveis. Capítulo VII: Liquidação: Artigo 
38 - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assem-
bleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, obedecidas as formalidades legais. Capítulo 
VIII: Disposições Gerais: Artigo 39 - Ocorrendo a separação ou divórcio de qualquer acio-
nista, e sendo necessário efetuar a partilha das ações de emissão da Companhia de que tal 
acionista seja titular, o cônjuge não integrante da Companhia não poderá, nessas circunstân-
cias, nela ingressar. Artigo 40 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela 
Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis. Capítulo IX: Foro: Artigo 41 - Fica 
eleito o Foro Central da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer 
outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como o único competente a conhecer e jul-
gar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, derivem da celebração deste Es-
tatuo Social ou da aplicação de seus preceitos.
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Maio de 2021 Data, hora, local: 22.09.2020, 16hs, São Paulo/SP, Rua Padre Luciano, 97, Jardim França, CEP 
02337-080. Presença: A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em 
organização, devidamente qualifi cados nos Boletins de Subscrição, a saber, Gabriela Albuquer-
que Pace e Edson Vicente da Silva Filho. Mesa: Presidente: Edson Vicente da Silva Filho e Secre-
tária: Gabriela Albuquerque Pace. Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao 
disposto no §4º, artigo 124, Lei nº 6.404/76. Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre: (i) a cons-
tituição de uma S/A fechada sob a denominação Persheron Empreendimentos e Participa-
ções S/A; (ii) a aprovação do projeto do Estatuto Social que regerá os atos da Companhia; (iii) 
a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (iv) outros assuntos de interesse. Delibe-
rações: 1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de Persheron 
Empreendimentos e Participações S/A. com Sede e Foro São Paulo/SP, Rua Padre Luciano, 
97, Jardim França, CEP 02337-080. 2. Aprovar o capital social inicial de R$ 1.500,00, representa-
do por 1.500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 
cada uma, totalmente subscritas neste ato. O Capital está integralizado em 10%, tendo sido cons-
tatada a realização em dinheiro, de R$ 150,00 depositados em conta vinculada no Banco Brades-
co S/A., nos termos dos artigos 80, III e 81, Lei 6404/76, tudo de acordo com os Boletins de Subs-
crição e o Recibo de Depósito que constituem os documentos nºs. 01 e 02 anexos a Ata a que se 
refere esta Assembleia de Constituição. 3. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, 
cuja redação consolidada constitui o documento nº 03 anexo à ata a que se refere esta Assem-
bleia de Constituição, dando-se assim por efetivamente constituída a Persheron Empreendi-
mentos e Participações S/A em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 4. Ele-
ger o Sr. Edson Vicente da Silva Filho, brasileiro, casado, empresário, RG nº 48.351.732-X (SSP-
-SP) e CPF nº 366.209.668.45, com endereço residencial em São Paulo/SP, para o cargo de Dire-
tor Presidente, e a Sra. Gabriela Albuquerque Pace, brasileira, casada, estudante, RG nº 
44.072.471-5 SSP-SP e CPF nº 352.021.748-10 com endereço residencial em São Paulo/SP, para 
o cargo de Diretora sem designação específi ca, ambos com mandato de 2 anos, os quais decla-
ram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer 
atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede 
da Companhia. 5. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, 
nos termos do artigo 130, do §1º, Lei 6404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, la-
vrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos subscri-
tores da Companhia. Acionistas: Gabriela Albuquerque Pace e Edson Vicente da Silva Filho. Cer-
tifi co que a presente Ata é copia fi el da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 22.09.2020. Ed-
son Vicente da Silva Filho - Presidente, Gabriela Albuquerque Pace - Secretária e Vera Lucia Lo-
pes Freitas - OAB/SP 113.498 - CPF 949.205.678-04. JUCESP NIRE 3530056200-3 em 22.12.2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
Boletim de Subscrição: 1. Subscritor: Gabriela Albuquerque Pace. 2. Número de ações 
subscritas: 750 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 3. Valor da Subscrição: 
R$ 750,00. 4. Forma e Prazo de Integralização: R$ 75,00 integralizado neste ato, em moeda 
corrente do país. O saldo de R$ 675,00 será integralizado até 22.09.2021. São Paulo, 22.09.2020. 
Gabriela Albuquerque Pace. Subscritor: Sr. Edson Vicente da Silva Filho. 2. Número de 
ações subscritas: 750 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 3. Valor da 
Subscrição: R$ 750,00. 4. Forma e Prazo de Integralização: R$ 75,00 integralizado neste ato, 
em moeda corrente do país. O saldo de R$ 675,00 será integralizado até 22.09.2021. São Paulo, 
22.09.2020. Edson Vicente da Silva Filho. 
Estatuto Social - Capítulo - I - Da Denominação, Sede, Foro, Prazo de Duração e Obje-
to. Artigo 1º: A Persheron Empreendimentos e Participações S/A. é uma sociedade anô-
nima, que se regerá pelas leis e usos do comércio, por este estatuto social e pelas disposições 
legais e aplicáveis. Artigo 2º: A sociedade terá por objeto a) Administração de imóveis próprios, 
e b) Participação em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista (hol-
ding). Artigo 3º: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua 
Padre Luciano, 97 - Jardim França - CEP 02337-080, São Paulo, Estado de São Paulo, podendo por 
deliberação da Diretoria, criar e extinguir fi liais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de 
representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 4º: A Companhia 
iniciará suas atividades em 30 de setembro de 2019, e seu prazo de duração será indeterminado. 
Capítulo - II - Do Capital Social e Ações. Artigo 5º: O Capital Social da Companhia é de R$ 
1.500,00, dividido em 1.500 ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal. § 1º: Todas 
as ações da Companhia serão nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta cor-
rente de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição fi nanceira indicada pela 
Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o § 3º do artigo 35 da 
lei 6.404/76. § 2º: A cada ação ordinária corresponde a um voto nas Assembleias Gerais. § 3º: A 
capitalização de lucros ou de reservas será obrigatoriamente efetivada sem modifi cação do nú-
mero de ações. O grupamento e o desdobramento de ações são também expressamente proibi-
dos, exceto se previamente aprovado em Assembleia Especial, por acionistas representando a 
maioria das ações ordinárias. § 4º: Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os anti-
gos acionistas, ações, debêntures ou partes benefi ciárias conversíveis em ações e bônus de subs-
crição cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei 6.404/76, des-
de que a eliminação do direito de preferência seja previamente aprovada em Assembleia espe-
cial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. § 5º: A alteração deste Estatu-
to Social na parte que regula a diversidade de espécies e/ou classes de ações não requererá a 
concordância de todos os titulares das ações atingidas, sendo sufi ciente a aprovação de acionis-
tas que representem a maioria tanto do conjunto das ações com direito a voto, quando de cada 
espécie ou classe. § 6º: A emissão de debêntures conversíveis, bônus de subscrição, outros títu-
los ou valores mobiliários conversíveis em ações e partes benefi ciárias, estas conversíveis ou não, 
bem como a outorga de opção de compra de ações dependerá da prévia aprovação de acionistas 
representando a maioria das ações de cada espécie ou classe de ações. Artigo 6º: Os certifi ca-
dos representativos das ações serão sempre assinados por dois Diretores, ou mandatários com 
poderes especiais, podendo a Companhia emitir títulos múltiplos ou cautelas. § Único: Nas subs-
tituições de certifi cados, bem como na expedição de segunda via de certifi cados de ações nomi-
nativas, será cobrada uma taxa relativa aos custos incorridos. Artigo 7º: O montante a ser pago 
pela Companhia a título de reembolso pelas ações detidas por acionistas que tenham exercido 
direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais 
ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceita pela Lei nº 9.457/97, 
sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o artigo 45 da Lei nº 
6.404/76. Artigo 8º: A Companhia só registrará a transferência de ações se forem observadas as 
disposições pertinentes do Acordo de Acionistas, desde que esteja arquivado em sua sede. Ca-
pítulo - III - Da Administração. Artigo 9º: A companhia será administrada por uma Diretoria, 
composta por 2 Diretores, sendo um Diretor - Presidente e um Diretor sem designação específi -
ca, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, observa-
do o disposto neste Estatuto. § 1º: O mandato da Diretoria será de 02 anos, permitida a reeleição, 
sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitu-

tos. § 2º: A investidura dos Diretores far-se-á mediante termo lavrado no livro de “Atas das Reu-
niões da Diretoria”. Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos pela própria Assem-
bleia Geral, dispensadas quaisquer outras formalidades. § 3º: Em caso de vaga, será convocada 
a Assembleia Geral para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor 
substituído, com observância dos direitos de eleição em separado previstos no § 2º do artigo 5º 
deste Estatuto. § 4º: Em suas ausências ou impedimentos eventuais, os Diretores serão substi-
tuídos por quem vierem a indicar. § 5º: Compete a Diretoria conceder licença aos Diretores, sen-
do que esta não poderá exceder a 30 dias, quando remunerada. § 6º: A remuneração dos Direto-
res será fi xada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, fi cando os Diretores dis-
pensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Artigo 10º: A Diretoria terá plenos po-
deres de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realiza-
ção de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste 
Estatuto. § 1º: Além das demais matérias submetidas a sua apreciação por este Estatuto, com-
pete à Diretoria, reunida em colegiado: a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
b) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinarem, a qualquer tempo, os livros e papéis da Com-
panhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer 
outros atos; c) Manifestar-se previamente sobre os relatórios, contas e orçamentos e propostas 
elaboradas pelos Diretores para apresentação à Assembleia Geral; e d) Distribuir entre os mem-
bros da Diretoria, a verba global dos Diretores, fi xarem em Assembleia Geral, se for o caso. § 2º: 
A Diretoria reunir-se-á preferencialmente na Sede Social, sempre que convier aos interesses so-
ciais, por convocação escrita, com indicação circunstanciada da ordem do dia, subscrita pelo Di-
retor-Presidente, com antecedência mínima de 3 dias, exceto se a convocação e/ou o prazo fo-
rem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. § 3º: A Diretoria somente se reunirá com a 
presença de, no mínimo, 2 Diretores, considerando-se presente o Diretor que enviar voto escrito 
sobre as matérias objeto da ordem do dia. § 4º: As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto 
favorável da maioria de seus membros presentes à reunião. § 5º: As reuniões da Diretoria serão 
objeto de atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio. Artigo 11º: Os Diretores terão a repre-
sentação ativa e passiva da Companhia, incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das 
respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral, nos li-
mites estabelecidos pelo presente Estatuto. Artigo 12º: A Companhia somente poderá assumir 
obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo perma-
nente, bem como emitir, garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumen-
to assinado pelo Diretor-Presidente, isoladamente, por 2 Diretores, em conjunto, por 1 Diretor e 
1 mandatário ou, ainda, por 2 mandatários, constituídos especialmente para tal, observados quan-
to à nomeação de mandatários o disposto no § 1º deste artigo. § 1º: Os instrumentos de manda-
to outorgados pela Companhia serão sempre assinados pelo Diretor-Presidente, isoladamente, 
ou por 2 Diretores, devendo especifi car os poderes concedidos e terão prazo certo de duração, li-
mitado há um ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. 
§ 2º: Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere o Caput 
deste artigo mediante a assinatura isolada de um Diretor ou de um mandatário, desde que haja, 
em cada caso específi co, autorização expressa da Diretoria. Capítulo - IV - Assembleia Geral. 
Artigo 13º: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses subseqüentes 
ao término do exercício social para fi ns previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais assim o exigirem. § 1º: A Assembleia Geral poderá ser convocada, na forma da 
lei, por quaisquer 2 Diretores e será presidida pelo Diretor Presidente, que designará um ou mais 
secretários. § 2º: As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, 
e neste estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. § 
3º: Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários nomeados 
na forma do § 1º do artigo 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de manda-
to ser depositados, na sede social, com 03 dias de antecedência da data marcada para realiza-
ção da Assembleia Geral. Capítulo - V - Conselho Fiscal. Artigo 14º: O Conselho Fiscal da 
Companhia, que não terá caráter permanente, somente será instalado quando por solicitação dos 
acionistas na forma da Lei, e será composto por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, acio-
nistas ou não, eleitos pela Assembleia geral em que for requerido o seu funcionamento. § 1º: Os 
membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito a remuneração a ser fi xada pela 
Assembleia Geral que os eleger. § 2º: As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maio-
ria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo - VI - Exercicio Social e Lucros. Artigo 15º: 
O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fi m de cada exercício a Dire-
toria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações fi nanceiras previstas 
em Lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação 
do lucro do exercício. Artigo 16º: Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuí-
zos acumulados, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não ex-
cederá o importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 
6.404/76, se existente, 25% serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. § 
1º: Atribuir-se-á Reserva para Investimentos, que não excederá a 80% do Capital Social subscri-
to, importância não inferior a 5% e não superior a 75% do lucro líquido do exercício, ajustado na 
forma do artigo 202 da lei nº 6.404/76, com a fi nalidade de fi nanciar a expansão das atividades 
da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive através da subscrição 
de aumentos de capital, ou a criação de novos empreendimentos. § 2º: O saldo do lucro líquido 
ajustado, se houver, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral. Artigo 17º: 
Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo corre-
ção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Geral, e, se não reclamados 
dentro de 3 anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em 
favor da Companhia. Artigo 18º: A Companhia poderá levantar balanços semestrais, ou em pe-
ríodos menores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral, dividendos à conta de lucros 
apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício 
social, observadas as limitações previstas em lei. § 1º Ainda por deliberação da Assembleia Ge-
ral, poderão ser declarados dividendos intermediários, à sua conta de lucros acumulados ou de 
reservas de lucros existentes no último balanço levantado, inclusive à conta da reserva para In-
vestimentos a que a que se refere o § 1º do artigo 16. § 2º: Também, mediante decisão da Assem-
bleia Geral, os dividendos ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros sobre 
o capital social. § 3º: Dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados 
como antecipação do dividendo obrigatório. Capítulo - VII - Liquidação. Artigo 19º: A Compa-
nhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da Assembleia Geral ou 
nos demais casos previstos em lei. § 1º: À Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação ca-
berá nomear o respectivo liquidante e fi xar-lhe a remuneração. § 2º: A Assembleia Geral, se as-
sim solicitarem acionistas que representem o número fi xado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, 
para o período da liquidação. Acionistas: Gabriela Albuquerque Pace e Edson Vicente da Silva 
Filho. Certifi co que a presente Ata é copia fi el da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 22.09.2020. 
Edson Vicente da Silva Filho - Presidente, Gabriela Albuquerque Pace - Secretaria e Visto do Ad-
vogado: Vera Lucia Lopes Freitas - OAB/SP 113.498 - CPF 949.205.678-04.

Persheron Empreendimentos e Participações S/A - (em fase de organização)
Ata de Assembleia Geral de Constituição da Persheron Empreendimentos e Participações S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: 1. Contexto operacional: 
A Sociedade tem por objeto social, consultoria, projetos, laudos, estudos e planeja-
mentos de engenharia civil, execução de obras de engenharia civil, bem como manu-
tenção e conservação em edifi cações públicas ou privadas, e participação em outras 
empresas como acionista, quotista. 2. Demonstrações contábeis: As demonstra-
ções contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios fi ndos em 31.12.2020 e 2019. Agradecemos a colaboração
recebida e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas., em nossa sede social para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. São Paulo 30.04.2021.                                                                                                                                             A Administração

Sinco Engenharia S/A. - CNPJ nº 05.022.073/0001-06
Relatório da administração

Balanços patrimoniais - ATIVO (Em Milhares de R$) 2020 2019
Circulante 13.039 16.130
Caixa e equivalentes de caixa 2.093 2.725
Contas a receber 8.993 10.350
Créditos diversos 1.953 3.055
Não circulante 4.810 4.802
Créditos diversos 4.810 4.802
Imobilizado líquido 217 144
Total do ativo permanente 217 144
Total do ativo 18.066 21.076
Balanços patrimoniais - PASSIVO (Em Milhares de R$) 2020 2019
Circulante 5.922 7.503
Fornecedores 813 458
Obrigações trabalhistas e tributárias 4.265 4.766
Outras contas a pagar 844 1.409
Dividendos a pagar - 870
Não circulante 9.330 8.201
Partes relacionadas 7.796 5.747
Outras contas a pagar 99 111
Provisão para demandas judiciais e administrativas 1.435 2.343
Participação dos minoritários - -
Patrimônio líquido 2.814 5.372
Capital social integralizado Reserva de lucros 2.000 2.000
Reserva de Lucros 814 3.372
Total do passivo e patrimônio líquido 18.066 21.076

Demonstrações do Resultado  2020 2019
Receita Operacional Líquida 46.495 44.929
Custos Operacionais com venda de imóveis (36.403) (31.585)
Lucro Bruto 10.092 13.344
Receitas/(despesas) operacionais (12.675) (11.917)
Administrativas e gerais (13.638) (11.856)
Despesas com depreciação/amortização (62) (99)
Outras receitas/(despesas) operacionais 1.025 38
Resultado operacional antes do resultado fi nanceiro (2.583) 1.427
Receitas fi nanceiras 291 216
Despesas fi nanceiras (266) (105)
 (2.558) 1.538
Resultado operacional antes 
 dos impostos sobre o lucro (2.558) 1.538
Participação de minoritários - -
Imposto de renda e CS sobre o lucro: Corrente - (300)
Lucro líquido do exercício (2.558) 1.238

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de R$) Reserva de lucros
  Re- Reserva Lucros
 Capital  serva de retenção acumu-
 social legal de lucro lados  Total
Saldos em 31.12.2019 2.000 254 989 2.129 5.372
Lucro líquido do exercício - - - (2.558) (2.558)
Saldos em 31.12.2020 2.000 254 989 (429) 2.814

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em Milhares de R$)
Das atividades operacionais 2020 2019
Resultado antes dos impostos sobre o lucro (2.558) 1.238
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do exercício
 com o caixa e equivalentes de caixa gerado pelas
 atividades operacionais: - -
Depreciação Imobilizado 62 99
(Aumento)/redução nos ativos operacionais
Contas a receber 1.357 (5.280)
Imovéis a comercializar - -
Partes relacionadas - -
Créditos diversos 1.092 (2.557)
Aumento/(redução) nos passivos operacionais
Fornecedores 355 (30)
Obrigações trabalhistas e tributárias (326) 1.537
Adiantamento de clientes - (3)
Outros passivos (293) 5.976
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (311) 980
Imposto de renda e contribuição social pagos (187) (162)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (498) 818
Dividendos pagos - (294)
Caixa líquido gerado nas atividades de fi nanciamentos - (294)
Caixa líquido gerado nas atividades de Investimentos (135) 20
Redução/aumento de caixa e equivalentes de caixa (633) 544
Saldos de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 2.726 2.182
No fi nal do exercício 2.093 2.726
Redução/aumento de caixa e equivalentes de caixa (633) 544
Minoritários - -

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 2020 2019
Lucro líquido do exercício (2.558) 1.238
Resultados abrangentes (2.558) 1.238

nunciamentos Contábeis-CPC. 3. Contas a receber: A carteira de clientes é repre-
sentada por clientes tomadores de serviços. 4. Capital social: O capital social total-
mente subscrito e integralizado em 31/12/2020 e 31/12/2019 é representado por 
801.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

A Diretoria
Alvin Gilmar Francischetti - Contador - CRC 1SP 124215/O-6

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: 1. Contexto operacional: 
A Sociedade tem por objeto social o planejamento, a promoção, a incorporação e a 
venda, compreendendo a entrega de unidades habitacionais, prontas e acabadas, com 
as respectivas construções concluídas e averbadas no registro de imóveis, participa-
ção em outras empresas como acionista/quotista 2. Demonstrações contábeis: 
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios fi ndos em 31.12.2020 e 2019. Agradecemos a colaboração
recebida e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas., em nossa sede social para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. São Paulo 30.04.2021.                                                                                                                                               A Administação

Sinco Incorporadora S/A. - CNPJ nº 50.990.274/0001-43
Relatório da administração

Balanços patrimoniais - ATIVO (Em Milhares de R$) 2020 2019
Circulante 39.173 33.989
Caixa e equivalentes de caixa 6.729 5.618
Contas a receber 4.001 3.689
Imóveis a comercializar 26.559 22.614
Créditos diversos 1.884 2.068
Não circulante 43.924 43.864
Contas a receber 49 697
Partes relacionadas 43.823 42.990
Créditos diversos 52 177
Investimentos 35.456 36.746
Total do ativo permanente 35.456 36.746
Total do ativo 118.553 114.599
Balanços patrimoniais - PASSIVO (Em Milhares de R$) 2020 2019
Circulante 13.136 11.925
Fornecedores 127 121
Obrigações trabalhistas e tributárias 170 139
Impostos e contribuições diferidos 210 216
Outras contas a pagar 9.733 8.553
Dividendos a pagar 2.896 2.896
Não circulante 26.608 21.570
Impostos e contribuições diferidos 2 28
Partes relacionadas 25.380 19.717
Outras contas a pagar 1.226 1.825
Participação dos minoritários 4.516 5.505
Patrimônio líquido 74.293 75.599
Capital social integralizado Reserva de lucros 5.625 5.625
Reserva de Lucros 68.668 69.974
Total do passivo e patrimônio líquido 118.553 114.599

Demonstrações do Resultado  2020 2019
Receita Operacional Líquida 4.290 9.018
Custos Operacionais com venda de imóveis (2.024) (6.789)
Lucro Bruto 2.266 2.229
Receitas/(despesas) operacionais (3.269) (34.779)
Administativas e gerais (1.112) (2.476)
Comerciais (1.140) (830)
Resultado com equivalência patrimonial (2.281) (24.163)
Outras receitas/(despesas) operacionais 1.264 (7.310)
Resultado operacional antes do resultado fi nanceiro (1.003) (32.550)
Receitas fi nanceiras 196 592
Despesas fi nanceiras (46) (62)
 (853) (32.020)
Resultado operacional antes 
 dos impostos sobre o lucro (853) (32.020)
Participação de minoritários (331) (83)
Imposto de renda e CS sobre o lucro: Corrente (158) (426)
                                                                Diferido 18 70
Lucro líquido do exercício (1.324) (32.459)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de R$)
 Reserva de lucros
  Re- Reserva Lucros
 Capital  serva de retenção acumu-
 social legal de lucro lados  Total
Saldos em 31.12.2019 5.625 1.125 - 68.849 75.599
Ajustes de exercícios anteriores - - - 18 18
Lucro líquido do exercício - - - (1.324) (1.324)
Saldos em 31.12.2020 5.625 1.125 - 67.543 74.293

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em Milhares de R$)
Das atividades operacionais 2020 2019
Resultado antes dos impostos sobre o lucro (1.324) (32.459)
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do exercício
 com o caixa e equivalentes de caixa gerado pelas
 atividades operacionais: 18 -
Impostos e contribuições diferidos - (164)
(Aumento)/redução nos ativos operacionais
Contas a receber 336 4.381
Imóveis a comercializar (3.945) 6.948
Créditos diversos (523) (12.087)
Aumento/(redução) nos passivos operacionais
Fornecedores 6 (115)
Obrigações trabalhistas e tributárias 167 383
Outros passivos 6.212 15.363
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  947 (17.750)
Imposto de renda e contribuição social pagos (137) (484)
Caixa líquido aplicado
 nas atividades operacionais  810 (18.234)
Caixa líquido gerado 
 nas atividades de fi nanciamentos - -
Caixa líquido gerado 
 nas atividades de Investimentos 1.289 19.548
Redução/aumento de caixa e equivalentes de caixa 2.099 1.314
Saldos de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 5.618 5.826
No fi nal do exercício 6.729 5.618
Redução/aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.111 (208)
Minoritários 989 1.522

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 2020 2019
Lucro líquido do exercício (1.324) (32.459)
Resultados abrangentes (1.324) (32.459)

adotadas no Brasil, com base nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC. 3. Estoques: Os estoques estão avaliados 
ao custo de construção ou aquisição, os quais são inferiores ao valor de mercado. 4. 
Contas a receber: A carteira de clientes é representada por clientes adquirentes de 

imóveis, tendo como garantia o próprio imóvel objeto da venda. 5. Capital social: O
capital social totalmente subscrito e integralizado em 31/12/2020 e 31/12/2019 é re-
presentado por 5.625.212 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

A Diretoria
Alvin Gilmar Francischetti - Contador - CRC 1SP 124215/O-6

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta  - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 113ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A., EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
A Planeta Securitizadora S.A. (atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 7.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão de 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“CRI”), celebrado em 14 de março de 2019 (“Termo de Securitização”), 
convoca os Srs. titulares dos CRI em circulação (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos 
CRI (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 21 de julho de 2021, às 10:00, exclusivamente 
por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, conforme a Instrução Normativa 
da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre 
eventual declaração de vencimento antecipado das Debêntures e, consequentemente, dos CRI, em decorrência da não 
disponibilização dos Índices Financeiros, pela Devedora, dentro do prazo estabelecido na Cláusula 6.1.2 (vi) do Termo 
de Securitização; aprovar a alteração da defi nição de “Dívida Líquida”, conforme consta dos Documentos da Operação, 
adotada para fi ns de apuração dos Índices Financeiros da Devedora, para que sejam expressamente excluídos do valor 
correspondente ao Endividamento Total, que compõe a Dívida Líquida, a ser apurado entre o 1º (primeiro) trimestre de 
2021 (inclusive) até o 1º (primeiro) trimestre de 2022 (inclusive), os fi nanciamentos à construção da AHS denominados 
‘Permanent Loan’, de modo que a defi nição de “Dívida Líquida” passará a vigorar com a seguinte redação: “corresponde 
(i) a soma dos empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, 
arrendamento mercantil / leasing fi nanceiro e os títulos de renda fi xa frutos de emissão pública ou privada, nos mercados 
local ou internacional; e (ii) exclusivamente entre o período compreendido entre o 1º (primeiro) trimestre de 2021 (inclusive) 
até o 1º (primeiro) trimestre de 2022 (inclusive), a soma dos empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazos, incluídos 
os títulos descontados com regresso, arrendamento mercantil / leasing fi nanceiro e os títulos de renda fi xa frutos de emissão 
pública ou privada, nos mercados local ou internacional, excluídos os fi nanciamentos à construção da AHS denominados 
Permanent Loan” (“Endividamento Total”), acrescido das fi anças ou avais prestados pela Devedora e/ou suas controladas 
para garantir dívidas de empresas do grupo (“Fianças”), os quais devem ser mencionados nos balanços auditados anuais e 
revisados trimestrais, e menos as disponibilidades em caixa, bancos e aplicações fi nanceiras da Devedora e de empresas do 
grupo cujas dívidas estejam sob garantia da Devedora (“Aplicações”), exceto aplicações retidas e/ou cedidas em garantia de 
obrigações que não estejam contempladas no Endividamento Total acima referido (“Aplicações Retidas”), sendo certo que 
o valor das Aplicações Retidas deverão ser mencionadas nos balanços auditados e revisados trimestrais e anuais. No que 
se refere às Fianças, para evitar dúvidas, as Partes concordam que as fi anças ou avais prestados para garantir obrigações 
de controladas ou coligadas devem ser excluídos do conceito de Dívida Líquida, caso as dívidas afi ançadas ou avalizadas 
já estejam consolidados no balanço; e (ii) aprovar a disponibilização dos Índices Financeiros referentes ao 1º (primeiro) e 
2º (segundo) trimestre de 2021, pela Devedora, dentro do prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de realização da 
Assembleia, em primeira ou segunda convocação, conforme o caso, em prejuízo ao prazo previsto na Cláusula 6.1.2 (vi) do 
Termo de Securitização, sem aplicação de qualquer multa ou penalidade. Caso seja aprovada a matéria do item (ii) acima, 
o cálculo dos Índices Financeiros referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2021 deverá considerar a defi nição atualizada de 
“Dívida Líquida”; e (iii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário (abaixo defi nido) a praticarem todos os atos necessários 
ao cumprimento das deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se limitando, a celebração dos competentes 
aditamentos aos Documentos da Operação. A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada 
com a presença dos Titulares de CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos CRI em circulação, 
sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis de no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) mais 1 (um) dos Titulares dos CRI em circulação. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas 
possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente 
edital. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma 
https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares de CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocri@grupogaia.com.br e 
à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente 
Fiduciário”) para agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os 
seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 
625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo está disponível no site da 
Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a assembleia por meio 
da plataforma acima informada. O titular de CRI 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 
gestaocri@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br. A Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 30 de junho de 2021. PLANETA SECURITIZADORA S.A.

IFIN II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 
CNPJ: 40.728.409/0001-43 - NIRE: 35.300.564.341

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 23.02.2021
Data, Hora, Local: 23.02.2021, às 10hs, na sede social, Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Daniel Monteiro Coelho de Magalhães, 
Secretária: Andressa Maciel Scerni. Deliberações Aprovadas: 1. (i) Aceita a renúncia do Sr. José Miguel da Fonse-
ca Rodrigues brasileiro, casado, administrador de empresas, cédula de identidade nº 20.30183-9 CRA/RJ, CPF/ME nº 
854.308.117-34 ao cargo de Diretor sem designação específi ca; 2. (ii) Eleito o Sr. Pedro Paulo Oliveira de Mo-
raes, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 24.724.747-9 SSP/SP, CPF/ME nº 222.043.388-93 para o 
cargo de Diretor sem designação específi ca. 2.1. O Diretor eleito cumpre todos os requisitos do artigo nº 147 da Lei 
Federal nº 6.404/76 conforme alterada e será investido em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse; 3. Ra-
tifi cação da composição da Diretoria, todos com mandato até a AGO que aprovar as contas do exercício encerrado 
em 31.12.2022, que deliberará sobre a eleição dos membros da Diretoria: a) O Sr. Daniel Monteiro Coelho de 
Magalhães, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 44.997.520 SSP/SP, CPF/ME nº 353.261.498-77, 
eleito na Assembleia Geral de Constituição, em 10/12/20 e ocupa os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Rela-
ções com Investidores; b) A Sra. Juliane Effting Matias, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 
34.309.220-7, CPF/ME nº 311.818.988-62, eleita na Assembleia Geral de Constituição, em 10/12/20 para o cargo de 
Diretora sem designação específi ca; c) a Sra. Ila Alves Sym, brasileira, casada, advogada, RG nº 375738-01, CPF/ME 
nº 041.045.637-30, eleita na Assembleia Geral de Constituição, em 10/12/20 para o cargo de Diretora sem designa-
ção específi ca; d) o Sr. Pedro Paulo Oliveira de Moraes, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 
24.724.747-9 SSP/SP, CPF/ME nº 222.043.388-93, eleito na AGE, em 23/02/21, para o cargo de Diretor sem designa-
ção específi ca, todos com endereço comercial em São Paulo/SP. 5. A Acionista aprova, em decorrência do quanto de-
liberado nesta assembleia, a autorização para a Diretoria praticar todos os atos, registros, e publicações necessárias, 
sem a publicação dos anexos desta ata, e demais medidas que se fi zerem indispensáveis para implementar o quan-
to deliberado na presente assembleia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23.02.2021. Acionista: ISEC Partici-
pações Ltda. JUCESP nº 276.655/21-7 em 11.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ Nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020. 
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 20 de julho de 2020, às 9:00, na sede social da 
INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andar, CEP 04578-000. 2. PRESENÇA: 
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo dispensadas as 
formalidades aplicáveis à convocação da reunião. 3. MESA: Sr. Franklin Lee Feder, Presidente e  
Sra. Marina Ramirez Cogo, Secretária. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) ratificar a celebração 
do Contrato de Promessa de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças, celebrado em  
20 de dezembro de 2019, entre a Companhia, na qualidade de Promitente Cedente, e Step-up X - 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, na qualidade de Promitente 
Cessionário (“Contrato de Cessão”); e (ii) ratificar a prática, pela Diretoria da Companhia, de todos e 
quaisquer atos necessários à efetivação da deliberação (i) acima. 5. DELIBERAÇÕES: A totalidade 
dos membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, 
decidiu: 5.1. Após a leitura da ordem do dia, foi deliberado que a ata desta reunião seria lavrada na 
forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações que ficarão arquivadas na 
sede da Companhia. 5.2. Ratificar, nos termos do Artigo 13, item (h) do Estatuto Social da 
Companhia, a celebração do Contrato de Cessão, bem como a lavratura da escritura pública de 
cessão de direitos creditórios. 5.3. Observado o disposto no Estatuto Social da Companhia, ratificar 
a prática, pela Diretoria da Companhia, de todos e quaisquer atos necessários à celebração do 
Contrato de Cessão. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da 
qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. Mesa: Franklin Lee Feder, Presidente, 
e Marina Ramirez Cogo, Secretária. Conselheiros presentes: (i) Franklin Lee Feder, (ii) Flávio 
Mendes Aidar, (iii) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e (iv) Lívio Hagime Kuze. A presente é cópia fiel da 
ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 20 de julho de 2020. Autenticação da Mesa: Franklin Lee 
Feder - Presidente; Marina Ramirez Cogo - Secretária. JUCESP nº 287.166/20-0 em 06/08/2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

UPBUS Qualidade em Transportes S.A.
CNPJ 20.589.268/0001-18 

Edital de Convocação para AGE 
O Presidente da UPBUS Qualidade em Transportes S.A. 
- CNPJ 20.589.268/0001-18, no uso de suas atribui-
ções, convoca todos acionistas para AGE a realizar-se 
em dez de julho do ano de dois mil e vinte e um na 
Avenida Augusto Antunes nº 816 - Limoeiro - Capital - 
SP, iniciando-se os trabalhos às 10h00 em primeira 
convocação, ou na falta de quórum necessário às 
11h00 em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 1 – Aprovação das contas do exercício fi ndo em 
31/12/2020; 2 – Eleição para renovação do quadro di-
retivo por novo período de 3 anos (Presidente e Direto-
res) a partir de 15.05.2021 a 14.05.2024; 3 – Atualiza-
ção Boletins de Subscrição dos Acionistas; 4 – Abertu-
ra de Filial 001 (constituição CNPJ Filial); 5 – Assuntos 
de interesse dos acionistas e da empresa. SP, 
28/06/2021. Ubiratan Antônio da Cunha - Presi-
dente da UPBUS Qualidade em Transportes S.A 



QUINTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2021 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV  LAPA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003255-22.2021.8.26.0004. O(A) MM. Juíz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Júlio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MILENA KWIEK JOVANOVICH QUEIROZ, CPF 423.030.988-07, RG 50.300.650-6 e 
ALEXANDER JOVANOVICH QUEIROZ, CPF 099.075.198-80, RG 19.418.753-6, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A. - Filial Pro Matre Paulista. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após os 20 dias supra, pague a quantia 
de R$ 10.991,69 (01/05/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0033672-92.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE 
AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SHOFAR PLASTICOS LTDA EPP, 07.081.630/0001-87, ANDRE 
KIMALYANAK, 356.399.688-18, AVIGAD ALYANAK, 643.103.378-72, ELIANA WISSMANN ALYANAK, 
339.077.238-30, LEO NESIM GADALYANAK, 327.379.508-56, e, citados por edital nos autos da ação de Moni-
tória, nº 1105236-22.2017.8.26.0100, em que é parte autora BANCO DO BRASIL S/A, cujos pedidos foram jul-
gados procedentes, conforme decisão transitada em julgado em 17/07/2020, que foi distribuído CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA, autos nº 0033672-92.2020.8.26.0100, visando o recebimento do valor de R$ 
868.001,54 (oitocentos e sessenta e oito mil, um real e cinquenta e quatro centavos). Nos termos do art. 513, 
IV, do Código de Processo Civil, uma vez que os réus são revéis (citado na forma do art. 256 do CPC), ficam 
intimados por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para realizar o adimplemento voluntário da obrigação 
corporificada na sentença conforme demonstrativo discriminado e atualizado apresentado pelo credor, no 
valor de R$ 868.001,54 (oitocentos e sessenta e oito mil, um real e cinquenta e quatro centavos), sob pena 
de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) que serão 
agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º e § 13), tudo na 
forma do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Cientificados ainda que, transcorrido o prazo o paga-
mento, nos termos do art. 525 do CPC/15, independente de nova intimação, inicia-se o prazo de 15 dias para 
apresentar impugnação nos próprios autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2020. 

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 818.217 em 29 de março de 2021 a
requerimento de Antonio Carlos Pereira de Araujo, brasileiro, solteiro, maior, motorista,
RG nº 37.989.198-0-SSP/SP e CPF nº 333.949.748-60, domiciliado e residente na
Cidade de São Bernardo do Campo/SP, na Rua Cosme de Farias nº 29, FAZ SABER
aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Antonio
Carlos Pereira de Araujo, acima qualificado, requereu a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
ORDINÁRIA, nos termos do artigo 216A da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15
e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre um terreno
situado na Rua Professor Almeida Porto nº 167, 169 e 175, com a área de 304,00m2,
na Saúde, conforme laudo anexo ao procedimento, com origem na transcrição nº
78.884, deste Registro de propriedade de Lídia Rodrigues de Souza, alegando e
comprovando posse mansa e pacifica há mais de 20 anos, sem oposição e ininterrupta.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogados por mais 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, 16 de junho de 2021.

16/06 e 01/07
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1010578-35.2019.8.26.0003 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Prestação de Serviços Requerente: Apoio Casa de Repouso Eireli Requerido: Haroldo Nogueira de
Sá Júnior EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010578-35.2019.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO
FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HAROLDO NOGUEIRA DE SÁ JÚNIOR (CPF/MF sob nº
072.156.768-11) que Apoio Casa de Repouso Eireli, lhe ajuizou uma Ação de Cobrança, para receber a
quantia de R$ 11.949,62, referente ao não pagamento das despesas contrato de prestação de serviços de
internação em casa de longa permanência, da residente, Sra. Regina Maria Prado Nogueira de Sá. Estando
o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2021.

30-06 e 01-07

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0019661-24.2021.8.26.0100 Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Pagamento Exequente: Serviço Social do Comércio - SESC Executado: Flash
Energia Comércio e Locação de Materiais Elétricos Eireli EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0019661-24.2021.8.26.0100. A Dra. FLAVIA POYARES MIRANDA, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível da Capital
- SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLASH ENERGIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
EIRELI, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.455.915/0001-48, que Serviço Social Do Comércio - Sesc,
Administração Regional no Estado de São Paulo lhe ajuizou uma AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA, ora em fase
de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º,
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que, no prazo processual de 15 (quinze) dias,
pague o valor de R$ 7.091,44, indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de
custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 3. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
artigo 523, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por
cento. 4. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de
nova intimação da executada. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2021.

30-06 e 01-07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008050-53.2018.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALQUIRIA DO NASCIMENTO BENEDITO BARRETO, Brasileira, Divorciada,
Funcionária Pública Civil, RG 161935448, CPF 094.163.758-10, e NATALY CAROLINE DO NASCIMENTO BENEDITO
BARRETO, Brasileira, Solteira, Estagiária, RG 466553390, CPF 402.951.138-47, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Instituição de Ensino Colegio Amorim Ltda, objetivando o recebimento de
R$ 12.504,24 (Julho/2018), representada pelo inadimplemento das parcelas de Fevereiro à Agosto de 2017 do
contrato de prestação de serviço educacional firmado entre as partes em 01/02/2017. Estando as requeridas em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, as requeridas serão consideradas
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 23 de junho de 2021.

30-06 e 01-07

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

Cancelamento de Convocação e Nova Convocação para Reunião Ordinária 
Em razão de motivos extraordinários, vimos por meio deste, informar o cancelamento da convocação da Reunião Ordinária da Pal-
mar Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1912, conjunto 208, 
sobreloja, Pinheiros, que seria realizada no dia 29.06.2021, às 14:00 hs. Servimo-nos deste também para convoca-los para a Reu-
nião Ordinária, a ser realizada no dia 8.07.2021, às 15:00 hs, de forma virtual, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 
(i) tomar as contas dos administradores; e (ii) examinar, discutir e votar os balanços patrimoniais e demais demonstrações fi nancei-
ras dos exercícios fi ndos em 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020. A Reunião Ordinária será realizada exclusivamente por meio di-
gital, através do sistema eletrônico de videoconferência Zoom. Cada sócio receberá um convite eletrônico previamente à reunião, 
no qual constará o endereço eletrônico para acesso ao ambiente virtual da Reunião. A reunião será gravada e, considerando que 
os documentos pertinentes à ordem do dia já foram previamente enviados aos sócios, solicita-se, se possível, a apresentação do 
voto escrito dos sócios que comparecerem à reunião aos representantes legais da Sociedade por meio de correio eletrônico até 30 
minutos antes do horário da reunião. Conforme autoriza o § 1º do Artigo 1.074 do Código Civil Brasileiro, os sócios poderão ser re-
presentados por outro sócio ou por advogado mediante outorga de mandato com especifi cação dos atos, que deverão ser apresen-
tados aos representantes legais da Sociedade por correio eletrônico até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos 
trabalhos. São Paulo, 29.06.2021. Rita de Cássia Marte de Arruda Sampaio e Moacir Nicodemos Marte - Administradores

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005699-69.2016.8.26.0009 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Espécies de Contratos Requerente: Escola Agnus Dei Ltda Requerido: Roberto Roney Lopes Andrade
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1005699-69.2016.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias
Leite, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente/ SP, Faz Saber a ROBERTO RONEY
LOPES ANDRADE, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n°52754184-9, inscrito no CPF/MF sob o
n°003.240.996-65) que ESCOLA AGNUS DEI LTDA lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a
quantia de R$ 1.493,69, Ocorre que o Requerido não quitou até a presente data as parcelas vencidas dos dias
13/01/2015, 20/04/2015 a 20/07/2015 referente ao material escolar. Estando o réu em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir
os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 13/05/2021.

30-06 e 01-07
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, WILLIAN RINCO BORGES, solteiro, maior, servidor público estadual RG nº 23.427.169-3-
SSP/SP, CPF nº 181.773.738-46, e CLÁUDIA APARECIDA DE CAMPOS DA COSTA, viúva, do lar, RG
nº 24.912.063-X-SSP/SP, CPF nº 142.903.458-08, brasileiros, domiciliados nest a Capital, residentes na
Avenida Sousa Bandeira nº 142, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a
29 (vinte e nove) prestações em atraso, vencidas de 10/01/2019 a 10/05/2021, no valor de R$24.522,16
(vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), e respectivos encargos atualizado
na data de hoje no valor de R$24.548,25 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e
cinco centavos), que atualizado até 19/07/2021, perfaz o valor de R$325.205,70 (trezentos e vinte e cinco
mil, duzentos e cinco reais e setenta centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para
aquisição do imóvel localizado na Rua Giácomo Cozzarelli, nº 250, apartamento nº 102 Tipo A2, localizado
no 10º pavimento do Edifício Uirapuru, Bloco A do Condomínio Morada dos Pássaros, integrante do
Conjunto Habitacional Sacomã A Lote 03, na Saúde, objeto de “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 2 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. 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 da fiduciária, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, 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, 29 de junho de 2021.
O Oficial. 30/06,01 E 02/07/21
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO DE UM ANO Autos de Declaração 
de Ausência de Roberto Jover Carmelo Peralta Perez, requerido por Deolinda Peralta Oruê,  
CPF 176.111.958-32 - Processo nº 1094085-30.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leonardo Aigner 
Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que atendendo ao que lhe foi requerido anuncia que nos autos supracitados, procedeu-se 
à ARRECADAÇÃO dos bens de propriedade do requerido Roberto Jover Carmelo Peralta Perez, 
e ainda o chama, para entrar na posse de seus bens, conforme dispõe o art. 745 do CPC. E para  
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado durante um ano, reproduzido de dois em dois meses na forma da lei. Será o 

cidade de São Paulo, aos 18 de janeiro de 2021.                                                              B 30/06 e 01/07

COEST Construtora S/A
Sociedade Anônima de Capital Aberto - DEMEC-RCA-200-77

CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE 35300021134
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, no escritório de contabilidade, na Rua Cirene Jorge 
Ribeiro, 397, Vila Salete, São Paulo, SP, os documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, 
correspondentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2019 e 31/12/2020. São Paulo, 29 de junho de 
2021. Marleine Serra Guimarães - Presidente do Conselho de Administração.

Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ/MF nº 02.596.357/0001-00 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Rede Ancora SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A., pelo seu Diretor 
Administrativo, convoca todos os Senhores Acionistas para participarem da e votarem na Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, que será realizada de forma virtual, por meio da rede mundial de computadores 
(Internet), conforme instruções, link e senha de acesso que deverão ser obtidas junto à sede administrativa  
da sociedade, por e-mail ou por telefone com a Sra. Kelly Araújo (+55 11 99557-9671) ou com o Sr. Eduardo 
(+55 11 96227-1341), no dia 08 de julho de 2021, às 15:00 horas, em primeira convocação, ou às 15:30 
horas, em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação  
das contas do exercício encerrado em 2019; 2) Aprovação das contas do exercício encerrado em 2020; 
3) Alteração do estatuto social para alteração do endereço da sede da companhia; e 4) Alteração do 
estatuto social para inclusão do cargo de representante estadual. São Paulo/SP, 28 de junho de 2021.  
(a) Walter Domingos de Prince - Diretor Administrativo.  (30/01/02)

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado RENE PAULO TRANQUILINI (CPF n° 
365.065.328-15), RENATA CRISTINA TRANQUILINI FERRAZ (CPF nº 114.931.048-02), e cientificação 
do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-IPESP. O Dr. Felipe Poyares 
Miranda, MM Juiz de Direito da 16º Vara Civel do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. 
FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da ação de Cumprimento de sentença, 
ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MONICA, Processo n° 1081343-70.2015.8.26.0100, tendo 
sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido 
no estado em que se encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, e presencial, com fulcro nos artigos 
886 a 903 do Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª 
terá início no dia 12/07/2021 às 14:00 horas e término dia 15/07/2021 às 14:00 horas onde serão aceitos 
lances de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance 
superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 
15/07/2021 às 14:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 09/08/2021, às 
14:00 horas. Em primeiro leilão/praça deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segunda praça, se 
for inferior a avaliação ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM. Juiz responsavel, 
sendo que o valor minimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação 
(atualizada pelos indices adotados pelo TJSP), não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o 
art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa 
dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão 
ser ofertados pela lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br, ou de forma presencial na Rua 
Tabatinguera, 140, 11º andar, sala 1.114, centro/SP. Correrão pôr conta do arrematante todas as providências 
necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e 
emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que sub-rogarão no preço da 
arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerra-
mento do praça/ciência da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do 
Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão será 
assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o leiloeiro comunicará, imediatamente, 
o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à aprecia-
ção judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 695 do CPC. O arrematante deverá 
pagar ainda a Alliance Leilões, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do 
Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do provimento CSM 1.625/2009, por meio de deposito bancário em nome de 
Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, 
não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do 
arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Se o leilão for diversos bens o houver mais e um laçador, terá 
preferência aquele que se propuser a arremata-los todos, em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem 
lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao maior lance que, na tentativa de arremata-
ção individualizada, tenha sido oferecido para ele. Descrição do bem: Apartamento nº 82, no 8º andar do 
Edifício Santa Mônica, sito na rua Av. Cardoso de Melo, nº 123, no 28º sub-distrito Jardim Paulista, com área 
total construída de 130,88m², sendo 79,51m² de área útil mais 51,37m² de área comum, estando incluído o 
direito a uma vaga indeterminada na garagem coletiva correspondendo no terreno a fração ideal de 3,695% ou 
25,01m². Contribuinte 084.185.0440-4, objeto da matricula 39.865 do 4º CRI/SP. Avaliação R$ 600.000,00 
(03/2018), valor que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
Conforme Av. 17/39.865 consta penhora exequenda. Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: clau-
dio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, 
§ 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 
895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida 
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos 
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese de 
adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro 
Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) 
executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o 
bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento, 
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo, 
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar a 
importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a comissão 
devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre da avaliação. A publicação deste Edital supre 
eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta 
recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São 
Paulo/SP, 31 de maio de 2021. Felipe Poyares Miranda – Juiz de Direito 

Edital para conhecimento de terceiros, expedido nos autos de Interdição de MARIA ADELA RESCO PARADA, requerido por EMILIO 
LOSADA RESCO - Processo nº1075855-61.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr. Leonardo Aigner Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/03/2021, foi decretada a Interdição de MARIA ADELA RESCO PARADA, CPF 
622.344.208-49, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em 
caráter DEFINITIVO, o Sr. Emilio Losada Resco. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1002484-43.2020.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ligia Maria Tegão Nave, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Namy Rocha da Silva Paiva, Brasileira, Casada, do larde casa, 
RG M6585253, CPF 284.471.826-49 e Ailton Carlos Ferreira Paiva, Brasileiro, Casado, Gerente de Vendas, RG M-1435676, CPF 282.281.706-53, ambos 
com endereço à Rua Xavier de Almeida, 1015, Apartamento 183, Ipiranga, CEP 04211-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício La Jolla, alegando em síntese: ser credor da quantia de R$ 1.448,81 referente à quota-parte dos 
executados das despesas condominiais de manutenção do condomínio exequente. Encontrando -se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, CITAÇÃO, por EDITAL, para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de hono rários advocatícios, fixados no 
patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da primeira publicação, sob 
pena de penhora ou arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução (arts. 829 e 830 do Código de Processo Civil). A executada deverá 
ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinad o, os honorários advocatícios 
poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 
instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Códig o de Processo Civil. 
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requeri do o parcelamento do restante 
em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por c ento ao mês. Não sendo efetuado o depósito nem apresentado 
embargos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publi cado na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2021. 

01 e 02/07/2021

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo nº 1006134-09.2017.8.26.0009. A MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional IX Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Helga 
Maria Mack Veggi, CPF/MF. 283.865.528-08, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Colégio 
Nossa Senhora de Fátima Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 957,49 (maio/2017), referente às mensalidades 
de 10/02/2017 do contrato de prestação de serviço educacional de ensino médio do seu filho. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do present e 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 Paul o, aos 28 de abril de 2021. 

01 e 02/07/2021

Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1066941-76.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Unilum Industria e Comercio 
Ltda., CNPJ. 18.253.379/0001-07 e Rony Rezende de Campos, CPF. 346.121.226-15, que Prudent Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios não Padronizados, ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
332.791,03(junho/2018), referente ao Contrato Mãe firmado em dezembro/2017, onde existe duplicatas não pagas dos três aditivo s firmados. 
Estando os executados em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que efetuem o pagamento da dívida, no prazo de 03 dias, a fluir 
após os 30 dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação 
de bens; com ou sem penhora; intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos, no mesmo prazo reconhecendo seu débito, o 
devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais com juros e 
correção monetária. Decorrido o prazo para oferecimento de resposta, será nomeado curador especial ao réu (art. 257, IV, CPC). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2021. 

01 e 02/07/2021

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. Processo: 0001295.50.2020.8.26.0009 Ação: Cumprimento de Sentença  
Prestação de Serviços O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a Valter Alves Pereira, CPF 038.709.518-77, RG 13.187.374-
X, que lhe foi proposta uma ação em fase de Cumprimento de Sentença por parte de Colégio Nossa Senhora de Fátima 
Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, da Penhora 
realizada sobre a quantia de R$6.534,28, bloqueada pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica intimado de seu 
inteiro teor para, se o caso, oferecer sua Impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso 
do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2021.  

01 e 02/07/2021 Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0000514-67.2011.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinthia Elias de Almeida, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Nice Wind Confecções Ltda. CNPJ. 03.355.502/0001-23, na pessoa de seu sócio Marcelo Simões Abrão, CPF 
048.899.488-42, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por Estação do Couro Industria e 
Comércio Ltda., constando da inicial que o débito, se baseia no inadimplemento dos cheques nº 000192PA, 000193PA, 
000194PA e 000195PA, importa em R$ 48.785,10 (Janeiro/2011) atualizado em abril de 2018 no total de R$ 141.770,89). 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que, no prazo de 
15 dias úteis, efetue o pagamento do débito, sob pena de prosseguimento da execução. E para que produza seus efeitos de 
direito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 26 de novembro de 2020. 

01 e 02/07/2021

Bullla S/A
CNPJ 08.422.119/0001-64

Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras do Bullla S.A., encerradas em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das respectivas notas explicativas bem como do relatório 
dos auditores independentes. O Bullla S.A. encerrou o exercício de 2020 com uma nova administração e controladores. O patrimônio líquido R$ 124 milhões (R$ 10 milhões em 31 de dezembro de 2019) e total de ativos de R$ 297 
milhões (R$ 360 milhões em 31 de dezembro de 2019). O Bullla S.A. preza por uma estrutura organizacional que permita o controle tempestivo independente e assertivo, suportado por processos de identificação, mensuração, 
avaliação, monitoramento, reporte e mitigação dos diversos riscos incorridos em virtude de suas atividades, mantendo-se sempre em linha com as melhores práticas de mercado. A Administração agradece aos clientes, controladores, 
parceiros pela confiança investida e aos colaboradores pelo contínuo empenho e dedicação.

Balanço Patrimonial - Ativo 2020 2019
Circulante 285.593 301.467
  Caixa e equivalentes de caixa 90.612 49.605
  Instrumentos financeiros 20.504 26.887
  Contas a receber 135.952 218.094
  Despesas pagas antecipadamente 863 144
  Outros créditos 37.662 6.737
Não circulante 12.604 58.634
  Outros créditos 15 38.698
  Imobilizado 1.082 3.105
  Intangível 10.033 16.831
  Direitos de uso arrendamentos 1.474 -
Total Ativo 298.197 360.102

Balanço Patrimonial - Passivo 2020 2019
Circulante 151.284 261.859
  Empréstimos e financiamentos - 32.913
  Fornecedores 21.665 29.525
  Contas a pagar operacionais 116.706 182.427
  Obrigações fiscais e trabalhistas 10.118 12.598
  Outras obrigações 2.795 4.396
Não circulante 22.713 88.113
  Empréstimos e financiamentos - 61.277
  Outras obrigações 608 -
  Obrigações fiscais e trabalhistas 20.615 26.118
  Passivos contigentes 1.490 718
Patrimônio líquido 124.200 10.130
  Capital social 584.938 320.376
  Prejuízos acumulados (310.246) (289.689)
  Prejuízo do exercício (150.492) (20.557)
Total Passivo 298.197 360.102

emonstração dos resultados 2020 2019
Receita o eracional líquida 57.318 86.338
Gerais e administrativas (71.107) (58.189)
Pessoal (33.917) (32.074)
Vendas e marketing (3.979) (8.460)
Outras despesas (receitas) operacionais, líquidas 3.025 1.317
ucr o o eracional ruto 48.660 11.068
Receitas Financeiras 2.729 16.715
Despesas Financeiras (67.139) (38.053)
Resultado inanceir o 64.410 21.338
Resultado antes do R e contri uição social 113.070 32.406
Provisão IRPJ e CSSL (37.422) 11.849
Pre uí o do e ercício 150.492 20.557

emonstração dos resultados a ran entes 2020 2019
Pre uí o do e ercício 150.492 20.557
tens que serão reclassi icados ara o resultado

Resultado a ran ente total 150.492 20.557

emonstração das m utaç es
 do atrimônio líquido

Ca ital 
Social

Pre uí os 
acumulados Total

Saldos em 31 de de em r o 2018 55.286 (289.689) (234.403)
Aumento de capital 265.090 - 265.090
Prejuízo do exercício - (20.557) (20.557)
Saldos em 31 de de em r o 2019 320.376 (310.246) 10.130
Redução de Capital (1.676) - (1.676)
Integralização de capital 266.238 - 266.238
Prejuízo do exercício - (150.492) (150.492)
Saldos em 31 de de em r o 2020 584.938 (460.738) 124.200

emonstraç es dos lu os de cai a - todo indireto
lu o de cai a das atividades o eracionais 2020 2019

Pre uí o do e ercício (150.492) (20.557)
Depreciações e amortizações 4.764 15.139
Resultado na alienação de ativos 5.314 -
Provisão para perdas estimadas 33.494 1.906
Reversão de IR diferido ativo 31.990 -
Conversão de empréstimo em capital 260.365 175.086
Passivos contingentes 772 -

ariaç es atrimoniais 53.952 91.237
Instrumentos financeiros 6.383 (10.563)
Contas a receber 48.648 (65.545)
Despesas pagas antecipadamente (717) 895
Outros créditos (24.232) (4.767)
Fornecedores (7.860) 8.598
Contas a pagar operacionais (65.721) (30.150)
Obrigações fiscais e trabalhistas (7.983) (338)
Outras obrigações (2.470) 10.633
Cai a utili ado elas atividades o eracionais 132.255 80.337
lu o de cai a das atividades de in vestimento

Aquisição de imobilizado/intangível (1.257) (7.793)
Cai a erado utili ado  elas atividades 
  de investimento 1.257 7.793
lu o de cai a das atividades de inanciamento

Aumento de capital 5.873 90.000
Empréstimos e financiamentos (95.864) (136.567)
Cai a erado elas atividades de inanciamento 89.991 46.567
Aumento de cai a e equiv alentes de cai a 41.007 25.977

ariação líquida de cai a e equiv alentes de cai a 41.007 25.977
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 49.605 23.628
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 90.612 49.605

Notas e licativ as s demonstraç es inanceiras
1. Conte to o eracional  A Bullla S.A. ( Companhia ), anteriormente deno-
minada nik S.A., com sede na Av. Francisco atarazz o, 1350 - orre 1 - 12  
andar - gua Branca - SP/SP - Cep  05001-100, atua em soluções para 
meios de pagamento corporativos nos segmentos de benefícios, frete e via-
gem. Desde 2012 a Companhia era controlada pela r ight Express Interna-
tional oldings Limited localizada na Inglaterra, que detinha 100  de parti-
cipação no capital integralizado. Em 04/11/2020 a Companhia passou a ser 
controlada exclusivamente pelo Vila Rica Singular 5 Fundo de Investimento 

nova empresa denominada E  Brasil Serviços de ecnologia Ltda.
 Em 4/11/2020, houve aumento do capital social da Companhia no valor de

R$ 266.238 com a liquidação dos contratos de empréstimos com partes
relacionadas da anteriormente controladora r ight Express International
oldings Limited. Nesta mesma data, a r ight Express International
oldings Limited, renunciou ao direito de acionista pref erencial.

em Participações ultiestratégia.  ventos si ni icativ os do e ercício - 
Além da alteração de controle da companhia, no exercício findo em 
31/12/2020, destacam-se os seguintes eventos   A partir de março de 2020, 
foram sentidos os impactos iniciais da pandemia da COVID-19, com redu-
ção de volume transacionado e consequentemente o efeito nas receitas de 
interc mbio e comissão. Durante esse período a Companhia ficou exposta 
ao risco de crédito de terceiros principalmente para as soluções de meios de 
pagamento de viagem. Durante o ano a Companhia realizou, além de provi-
são para perdas estimadas no montante de R$ 33.494, diferentes iniciativas 
visando a recuperação destes créditos e ficou atenta aos riscos impostos 
pelo atual momento de econômico.  Em 01/09/2020 através de cisão de 
parte da Companhia no montante de R$1.676, houve a constituição de uma 

emonstraç es inanceiras - er cícios indos em 31 de de em r o de 2020 e 2019            

 iretoria Contador  Rodri o eli  - 1SP268150
As emonstraç es inanceiras na ínte ra

encontram-se na sede da Com an ia.

Salus Latam Holding S.A.  –  CNPJ nº 27.317.484/0001-53

Total do ativo 367.133 87.375 656.986 233.110        
Circulante 225 3.429 379.669 126.935        
Caixa e equivalentes de caixa 42 3.054 58.577 20.244
Títulos e valores mobiliários - - 75.154 -
Contas a receber de clientes - - 115.570 48.388
Estoques - - 112.433 52.866
Adiantamento a fornecedores 97 136 1.318 379
Tributos a recuperar 86 87 8.760 3.492
Imposto de renda e contribuição social - - 2.542 289
Outros ativos - 152 5.315 1.277        
Não circulante 366.908 83.946 277.317 106.175        
Total do realizável a longo prazo 10 420 100.537 1.915        
Depósitos judiciais - - 449 39
Partes relacionadas 10 420 50.000 365
Tributos diferidos - - 1.516 794
Direito de reembolso - - 48.572 -
Investimentos 366.589 83.385 - -
Imobilizado 100 141 18.820 13.156
Intangível 209 - 150.462 80.252
Direito de uso - - 7.498 10.852

 (Valores expressos em Milhares de Reais)
     Participa-
   Prejuí-  ção de
  Reser- zos  acionistas
 Capital vas de acumu-  não con- 
 social capital lados Total troladores Total            
Em 31/12/2018 59.500 (1.830) (19.644) 38.026 30.955 68.981
Aumento de 
 capital 40.200 - - 40.200 - 40.200
Reservas - (980) - (980) - (980)
Prejuízo do exercício - - (10.981) (10.981) (3.536) (14.517)
Outros - - (2.586) (2.586) (1.659) (4.245)            
Em 31/12/2019 99.700 (2.810) (33.211) 63.679 25.760 89.439
Aumento de 
 capital 326.200 - - 326.200 - 326.200
Outros - (36.322) - (36.322) (12.700) (49.022)
Prejuízo do exercício - - (7.067) (7.067) 1.424 (5.643)            
Em 31/12/2020 425.900 (39.132) (40.278) 346.490 14.484 360.974            

Demonstrações das 
Mutações do 

Patrimônio Líquido

Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial

Receita líquida de vendas - - 458.928 262.453
(-) Custo das mercadorias vendidas - - (333.133) (195.499)
= Lucro bruto operacional - - 125.795 66.954
(-) Despesas operacionais (7.015) (11.313) (122.548) (82.220)
= Lucro bruto operacional (7.015) (11.313) 3.247 (15.266)

= Prejuízo antes dos impostos (7.067) (10.981) (703) (17.570)
(+/-) IRPJ e CSLL - Correntes e 
 Diferidos - - (4.940) 3.053
= Prejuízo líquido (7.067) (10.981) (5.643) (14.517)

 Controladora Consolidado        
 2020 2019 2020 2019        
Lucro (Prejuízo) antes do imposto 
 de renda e contribuição social (7.067) (10.981) (703) (17.570)
Ajustes de receitas e despesas que 
 não envolvem caixa 1.018 6.714 13.969 14.023        
(+) Caixa líquido gerado pelas 
 (aplicado nas) atividades 
 operacionais (7.392) (9.004) (3.254) (7.688)
(+) Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos (321.820) (31.245) (257.124) (29.617)
(+) Caixa líquido gerado pelas 
        
(=) Aumento de caixa e 
 equivalentes de caixa (3.012) (49) 38.333 869
Caixa e equivalentes de caixa no 
 início do exercício 3.054 6.008 20.244 23.432        
(=) Caixa e equivalentes de caixa 
        

Demonstração do Resultado

Demonstrações do Fluxo 
de Caixa

Total do passivo 20.643 23.696 296.012 143.671        
Circulante 10.571 23.696 186.971 109.048        
Fornecedores 217 78 111.200 61.576

Obrigações trabalhistas e 
 previdenciárias 2.291 2.014 19.563 15.463
Imposto de renda e outros tributos 
 a recolher - 148 13.689 5.557
Títulos a pagar pela aquisição de 
 investimento 3.022 18.200 17.434 2.091
Adiantamento de clientes - - 6.578 2.451
Partes relacionadas 5.041 3.256 4.319 4.344
Arrendamentos a pagar - - 1.340 3.155
Outros passivos - - 12.825 3.740        
Não circulante 10.072 - 109.041 34.623        

Tributos parcelados - - 10 -
Títulos a pagar pela aquisição de 
 investimento 10.072 - 54.260 20.697
Arrendamentos a pagar - - 5.608 8.699
Provisão para contingências - - 49.163 1.610
Outros passivos - - - 2.819        
Patrimônio líquido 346.490 63.679 346.490 63.679        
Capital social 425.900 99.700 425.900 99.700
Reserva de capital (39.132) (2.810) (39.132) (2.810)
Lucros (Prejuízos) acumulados (40.278) (33.211) (40.278) (33.211)        
Participação de não controladores - - 14.484 25.760        
Total do patrimônio líquido 346.490 63.679 360.974 89.439        
Total do passivo e patrimônio 
 líquido 367.133 87.375 656.986 233.110        

A Diretoria
 José Antonio Toledo Vieira - Diretor-Presidente
 Michael Gordon Findlay - Diretor Financeiro

Derick de Melo Godoy - Contador - CRC SP-289135/O-0

 Controladora Consolidado        
 2020 2019 2020 2019        

 Controladora Consolidado        
 2020 2019 2020 2019        

 Controladora Consolidado        
 2020 2019 2020 2019        

Jupira Mineração e Agro-Pecuária S/A.
CNPJ: 48.697.973/0001-58 - NIRE: 3.53.0036516-0

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/horário/local: 16/04/2021, às 16h00, na Fazenda Jupira – Estrada Municipal de Porto Feliz/Boituva - Porto Feliz/SP. Mesa: Presidente - José Pilon; Secre-
tário - Mário Nirceu Pilon. Presença: 95,07% do capital. Publicações Prévias: a) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Relatório da 
Diretoria publicado no “DOESP” e “O Dia” no dia 24/02/2021. b) Edital de Convocação publicado no “DOESP” e “O Dia” nos dias 13, 16 e 17/03/2021. Delibera-
ções: “Aprovadas por unanimidade” - AGO: a) que as AGO/AGE, nesta ordem, seriam realizadas cumulativamente e instrumentalizadas em ata única, na forma 
do §único do Artigo 131 da Lei 6.404/76. b) o balanço geral, demonstração do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020. d) o destino do resultado do 
exercício, lucro no valor de R$ 3.210.312,78. 1- 5% destinado para Reserva Legal conforme capitulo VI, artigo 19 do estatuto social no valor de R$ 160.515,64. 
2- O valor de R$ 3.049.797,14 foi destinado no seu total, para a conta de Reservas de Lucros. a) Com aprovação unanime dos senhores acionistas presentes 
foi distribuído lucros no valor de R$ 1.400.000,00 referente ao exercício de 2015. b) a remuneração do administrador Valentin Roque Pilon com o cargo de 
Diretor Presidente, a fi xação de até 80 salários mínimos para o período de 05/2021 a 04/2022. AGE: a) não extinguir nenhuma fi lial. b) a não abertura de fi liais; 
Distribuição mensal dos lucros referente períodos anteriores, no valor de R$ 140.000,00 totalizando R$ 1.680.000,00 no período de 05/2021 a 04/2022. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que lida foi aprovada pelos acionistas. Cerquilho, 16/04/2021. Mesa: José Pilon, presidente da 
mesa e Mário Nirceu Pilon, secretário da mesa. Acionistas As): V.R.P. Administração e Agropecuária S/A. representada pelo diretor presidente Valentin Roque 
Pilon, GLPilon Participações S/A representada pelo diretor vice-presidente Otávio Pilon Filho, S.Pilon Participações S/A representada pelo diretor vice-pre-
sidente Paulo Roberto Pilon, NPilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Nelson Pilon, Nirceu Pilon Participações S/A representada pelo 
diretor presidente Mário Nirceu Pilon, Valdelu Participações S/A representada pelo vice-presidente Valentim Arraval, Leomar Empreendimentos e Participa-
ções Ltda. representada pela sócia administradora Maria de Lourdes Beneton Pilon, MLGPilon Participações S/A. representada pela diretora presidente Maria 
Lígia Gayotto Pilon, J.Helena-Participações S/A representada pelo diretor presidente José Pilon e pelo diretor vice-presidente Jose Roberto Pilon, CRPilon 
Participações S/A representada pelo diretor presidente Carlos Renato Gayotto Pilon, O.P.F. Participações S/A representada pelo diretor presidente Otávio Pi-
lon Filho, ALCM Participações S/A representada pela diretora presidente Ana Lúcia Corradi Mazzer, PCPilon Participações S/A representada pela diretora pre-
sidente Ana Lúcia Corradi Mazzer e pela diretora vice-presidente Ana Paula Mazzer Pilon, Vieira da Cruz e Pilon Participações S/A representada pelo diretor 
presidente Norberto Vieira da Cruz Filho, Valmir Pilon. “A presente ata é cópia fi el do original, lavrada em livro próprio”. JUCESP nº 269.549/21-3 em 10/06/2021.
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Esporte
Jornal O DIA SP

Reinaldo Varela vence abertura
do tradicional RN1500

PÁGINA 6 QUINTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2021

(11) 99653-7522

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

“Tricampeão mundial começa forte a segunda etapa do Brasileiro de Cross-Country”
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Reinaldo e Gunnar em ação: navegação difícil foi marca do
primeiro dia

Os 197km de trecho cronome-
trado em alta velocidade – a cha-
mada “especial” no jargão do es-
porte – apresentaram um mix de
grandes dificuldades aos partici-
pantes da segunda etapa do Cam-
peonato Brasileiro de Rally Cross-
Country, que está sendo disputada
entre os estados do Rio Grande do
Norte e Paraíba. Com trilhas pe-
dregosas, trechos perigosos e na-
vegação complexa, o primeiro dia
do Rally RN1500  viu a vitória da
experiência: o tricampeão mundi-
al Reinaldo Varela conduziu o UTV
Maverick X3 Turbo da equipe
Monster Can-Am à vitória diante
das melhores duplas do Brasil. “A
etapa desta quarta-feira foi reali-
zada na região de Campina Grande
(PA) e contou com 55 duplas par-
ticipantes na categoria UTV. Com
navegação precisa de Gunnar
Dums, Reinaldo completou o per-
curso em 2h52min54s. A equipe,
no entanto, teve mais o que come-
morar: no terceiro e quarto luga-
res chegaram as duplas Bruno Va-
rela/Ivo Mayer e Gabriel Varela/
Felipe Bianchini, completando um
dia extremamente produtivo para
o time baseado no interior de São
Paulo. O segundo lugar foi con-
quistado por João Valentim/Breno
Rezende, que finalizaram o percur-

so com 1min13s atrás dos líderes.
““Tivemos que andar com cuidado,
mas sempre buscando o nosso li-
mite quando possível”, comentou
Reinaldo Varela. “Havia sempre o
risco de um acidente, e acho tam-
bém que o Gunnar fez um trabalho
perfeito com a navegação. Em al-
guns momentos ele indicava o ca-
minho e dizia “Pisa fundo agora!”.
Algumas vezes eu achei que íamos
pelo caminho errado, mas eu se-
gui as instruções e o Gunnar não
errou um milímetro do percurso.
Outro ponto forte foi o desempe-
nho do nosso carro. Depois da pri-

meira etapa, no Jalapão, fizemos
uma revisão geral e encontramos
alguns detalhes pra melhorar. E
pelo visto encontramos boas so-
luções, graças a Deus”, completou
o piloto da equipe Monster Can-
Am.“Nesta quinta-feira, o Rally
RN1500 disputa mais 183km de
especiais, saindo de Campina
Grande e chegando em Parelhas,
também na Paraíba. No total, até
sábado a prova terá percorrido
1.065km, somando as quatro es-
peciais e os trechos de desloca-
mento. “A equipe Monster Can-
Am compete com apoio de Nor-

ton, Arisun Pneus, Techbond, Mo-
tul e Blindarte. Confira os dez
melhores entre os 55 inscritos
nesta quarta-feira na segunda eta-
pa do Campeonato Brasileiro de
Rally Cross-Country: “1) Reinal-
do Varela/Gunnar Dums, 197km
em 2h52min54s; “2) João Valen-
tim/Breno Rezende, a 1min13s;
“3) Bruno Varela/Ivo Mayer, a
1min30s; “4) Gabriel Varela/Feli-
pe Bianchini, a 2min17s;“5) John
Monteath/Paulo Medina, a
2min34s; “6) Denísio do Nasci-
mento/Idali Bose, a 3min19s; “7)
Richard Fliter/André Munhoz, a
3min25s;  “8) Gustavo Zanforlin/
Marcos Melado, a 4min40s; “9) Luis
Tibúrcio Melo/Arthur Teixeira, a
5min01s; “10) Gabriel Cestari/Jhona-
tan Artigo, a 5min25s. ““Próximas eta-
pas do Rally RN1500: “01/07 - Cam-
pina Grande (PI) até Parelhas (PI)
“Deslocamento inicial: 64,46km “Es-
pecial cronometrada: 183,81km “Des-
locamento final: 30,09Km “02/07 -
Parelhas (PI) até Assú (RN) “Deslo-
camento inicial: 27,62km“Especial
cronometrada: 188,00km “Desloca-
mento final: 78,91Km “03/07 - Assú
(RN) até São Miguel do Gostoso (RN)
“Deslocamento inicial: 66,69km “Es-
pecial cronometrada: 162,68km “Des-
locamento final: 15,96km “Total:
1.065,28 km

Otazú pode assumir a liderança
também na categoria Challenge

O campeonato F-Kart Itineran-
te disputa neste domingo (04/7)
mais uma rodada no Kartódromo

cipal o líder da tabela de pontuação
é Alberto Otazú (Cardoso Funilaria
e Pintura/Concept Kart/No Fire
Services/Speed Truck/Imab Meta-
lúrgica/Bianchi Automóveis/AVSP/
Rolley Ball), com 155 pontos, oito
de vantagem sobre Anthony Pepe-
rone, o segundo colocado. Já na ca-
tegoria Challenge há uma inversão.
Peperone é o ponteiro, com 203
pontos, enquanto Otazú é o vice-lí-
der, com 14 pontos de diferença.

Confira os dez primeiros na
pontuação da categoria Principal:
1) Alberto Otazú, 155 pontos; 2)
Anthony Peperone, 147; 3) Henri-
que Morbi, 138; 4) Rodrigo Olivei-
ra, 133; 4) Rogério Cebola, 125; 5)
Leandro Pinheiro e Ronaldo Mar-
catto, 121; 7) César Augusto, 120;
8) Gilnei Júlio, 117; 9) Renato

Leal, 111; 10) Vagner David, 108.
Confira os dez primeiros na

pontuação da categoria Challenge:
1) Anthony Peperone, 203 pontos;
2) Alberto Otazú, 189; 3) Alexan-
dfre Greco, 172; 4) Rogério Ce-
bola, 170; 5) Rodrigo Oliveira, 169;
6) Henrique Morbi, 168; 7) Bruno
Dias, 154; 8) Renato Neves, 145;
9) Renato Leal, 142; 10) Vagner
David, 132.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Bianchi Automóveis, Car-
doso Funilaria e Pintura, No Fire
Services, Rolley Ball, Speed Tru-
ck, IMAB Metalúrgica, TS Sports,
Autódromo Virtual de São Paulo
(AVSP), Concept Kart. O jovem
apoia as ações da Associação Cruz
Verde, Direção para a Vida e Rota-
ry Club Ponte Estaiada.

No último final de semana,
pilotos de todo o país já deram
uma amostra das belas disputas
esperadas na 22ª edição da
Copa Brasil de Kart, que acon-
tecerá entre os dias 21 e 30 de
julho, em Londrina (PR). O kar-
tódromo Luigi Borghesi rece-
beu cerca de 160 competidores
no Campeonato Paranaense de
Kart, que valeu como Open da
Copa Brasil.

Rubens Carcasci, presidente
da Comissão Nacional de Kart
(CNK), acompanhou o evento e
ficou muito satisfeito com toda a
organização e resultados da com-
petição, que contou com disputas
intensas em praticamente todas
as categorias.

“Gostaria de parabenizar a
Associação dos Kartistas da
Região de Londrina, que admi-
nistra o kartódromo, e a Fede-
ração Paranaense de Automobi-
lismo pelo evento. Está quase
tudo pronto para a Copa Bra-
si l ,  que acontecerá em 20
dias. Eles estão bem adianta-
dos e atendendo a todos os re-
quisitos que solicitamos. Fal-
tam poucos detalhes mesmo e
já foi possível ver essa satis-
fação também entre os pilotos
e equipes que estiveram no
Open e gostaram muito”, co-
mentou Carcasci.

A 22ª edição da Copa Bra-
sil de Kart terá 15 categorias,
divididas em dois grupos. O
primeiro, com sete categori-
as - Mirim, Cadete, F4 Júni-
or ,  F4 Graduados, F4 SS /
SSM, OK FIA e OK Júnior -,

Copa Brasil de Kart tem
inscrições na reta final e
expectativa é grande para
22ª edição em Londrina

Open mostrou grandes disputas

começará no dia 21 de julho e
segue até o dia 25.

O segundo grupo, para as
categorias Júnior Menor, Jú-
nior, Graduados, Sênior B +
Novatos (Sprinter), KZ, Sêni-
or A, SS/SSM e F4 Sênior,
será realizado entre os dias 26
e 30 de julho.

“A disputa do Open foi im-
portante também para testar os
protocolos de saúde, em virtu-
de da pandemia do coronavírus,
e que também serão adotados
durante a Copa Brasil. Todos
que entraram no kartódromo
foram testados e houve res-
trição ao número de pessoas.
A programação, que foi se-
melhante à que será adotada
na Copa, dividida em grupos,
também permitiu não haver
aglomerações, pois um grupo
treinava e corria de manhã e o
outro à tarde”, destacou Car-
casci.

Cento e trinta pilotos já se
inscreveram para a Copa do
Brasil, que terá até o dia 14 de
julho seu segundo lote com
desconto: 1.075,00 reais (Mi-
rim e Cadete) e 2.210,00 reais
para as demais. A partir de 15
de julho, os valores sobem para
1.125,00 reais (Mirim e Cade-
te) e 2.430,00 reais (demais
categorias).

Para se inscrever ,  basta
acessar o site da Confedera-
ção Brasileira de Automobi-
l ismo: https: / / inscricoes.
cba.org.br/pt/eventos/copa-
brasil-de-kart-22a-copa-bra-
sil-de-kart-2021
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Alberto Otazú já foi campeão da F-Kart Principal

Granja Viana, em Cotia (SP), com
disputas apertadas na liderança de
seus certames. Na categoria Prin-

Thiago Braz, campeão olím-
pico do salto com vara, conseguiu
na quarta-feira (30) o melhor re-
sultado da temporada na prepara-
ção rumo aos Jogos Olímpicos de
Tóquio. Ele saltou 5,82 m no Me-
morial Irena Szewinska, em Byd-
goszcz, na Polônia, terminando
em quarto lugar na competição
válida pela série ouro do World
Continental Tour 2021.

O brasileiro terminou empa-
tado com o polonês Piotr Lisek,
que acabou ficando com o tercei-
ro lugar no desempate. O vence-
dor foi o norte-americano Chris
Nilsen, com 5,92 m, seguido do
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Thiago Braz obtém o melhor
resultado da temporada

filipino Ernest Obiena, compa-
nheiro de treinamento de Thiago
Braz, na Itália, com 5,87 m.

O campeão brasileiro Augus-
to Dutra (Pinheiros), também
qualificado para os Jogos Olím-
picos de Tóquio, terminou em
sexto lugar, com 5,50 m.

A Prevent Senior Sports é
patrocinadora do atletismo bra-
sileiro para a entidade gestora do
esporte e os atletas brasileiros,
visando a saúde integral dos indi-
víduos e apoio às competições.
As Loterias Caixa são a patroci-
nadora máster do atletismo bra-
sileiro.
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Sérgio Sette considera positiva
sua evolução na Fórmula-E

A temporada 2021 da Fórmu-
la-E segue a todo vapor e mes-
mo com as restrições sanitárias
de alguns países, pouco a pouco,
as competições passam a rece-
ber o público de volta e empol-
gar com suas eletrizantes dispu-
tas e a adrenalina que permeia as
competições do Mundial de car-
ros elétricos.

Fazendo a sua temporada de
estreia na competição o brasilei-
ro Sérgio Sette Câmara segue
mostrando o seu talento e, mes-
mo diante das dificuldades da pe-
quena equipe Dragon Penske Au-
tosport têm conseguido evoluir ao
longo das etapas. Após a implanta-
ção do novo train de força, que
aconteceu somente na etapa de
Mônaco, o jovem de 22 anos mos-
trou que o modelo Penske EV-5
tem mais velocidade e, principal-
mente, maior autonomia no con-
sumo das baterias.

No e-Prix de Puebla, realiza-
do há duas semana pela primeira
vez no autódromo no interior do
México, o piloto brasileiro de-

monstrou uma boa evolução se
comparado às rodadas anteriores
do Campeonato. Após ocupar a
11ª posição nos treinos livres da
corrida de sábado ele se classi-
ficou em nono lugar para a pri-
meira largada e, não fosse ter
recebido um toque na corrida – que
o fez terminar em 15º, teria finali-
zado a prova na zona de pontuação.
Nas disputas do domingo, válidas
pela oitava e nona etapas do Cam-
peonato, a equipe Dragon foi atrás
de melhorar ainda mais o acerto do
carro #7 e acabou não encontrando
o ajuste ideal. Com isso Sérgio fi-
cou apenas o com 16º lugar na cor-
rida, mesmo posto em que recebeu
a bandeirada final.

Em uma análise mais ampla
do Campeonato, contudo, Sette
Câmara está satisfeito com o tra-
balho que está desenvolvendo
com a equipe anglo-americana.
“Acredito que estou tendo um
trabalho bastante proveitoso aqui
com a Dragon. Desde o ano pas-
sado, quando fiz as últimas cor-
ridas do ano com eles, eu sabia

que o carro não era para lutarmos
pelas vitórias. Contudo, todos
estão muito empenhados na me-
lhora não somente do motor, mas,
de todo o conjunto técnico. Desen-
volvemos muito o nosso novo train
de força antes de lançarmos ele na
pista e, nesta corrida de Puebla, já
foi possível mostrarmos uma boa
evolução. Faltam ainda seis corri-
das para o fim do Campeonato onde
iremos correr em três metrópoles

mundiais – Nova York, Londres e
Berlim. As duas primeiras posso
dizer que são nossas corridas de
casa. Assim, faremos o máximo
para conquistar os melhores resul-
tados e, se tudo der certo, voltar-
mos a figurar de forma constante
na zona de pontos”, concluiu o mi-
neiro de Belo Horizonte.

A sexta rodada do Mundial de
F-E acontece entre os dias 10 e
11 de julho nos Estados Unidos.



QUINTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2021 Página 7Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ n° 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021. 1. DATA, 
HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 2021, às 11h, na sede social da INTERCEMENT 
BRASIL S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 12.495, 13º e 14° andar, CEP 04578-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada 
a publicação de anúncios de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), diante da presença dos acionistas representando 100% 
(cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro 
de Presença de Acionistas. 3. MESA: Sr. Flávio Mendes Aidar, Presidente e Sr. Luiz Augusto Klecz, 
Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aceitação da renúncia do Conselheiro José 
António Martins Caires, (ii) eleição dos membro do Conselho de Administração da Companhia; (iii) 
autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as 
deliberações ora aprovadas. 5. DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade de votos dos presentes, e sem 
ressalvas, os acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social votante 
da Companhia aprovaram as seguintes deliberações: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em 
forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. 5.2. Aceitar a renúncia formulada 
pelo atual Conselheiro, consignando-lhe os cotos de agradecimentos pelos serviços prestados com 
lealdade, eficiência e capacidade ao Sr. José António Martins Caires, brasileiro, casado sob o regime 
de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 27.812.904-3, inscrito no 
CPF sob o nº 284.266.268-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 13º e 14º andar, CEP 
04578-000, renuncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração, o qual  havia sido eleito em 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada no dia 26 de agosto de 2020. A respectiva carta 
de renúncia formulada pelo Conselheiro Renunciante encontra-se devidamente arquivada na sede da 
Companhia. 5.2.1. Por este ato, o Conselheiro Renunciante outorga à Companhia e a seus acionistas 
a mais plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação para na mais reclamar, receber 
ou repetir, em virtude de qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente (a) à Companhia, 
(b) aos acionistas diretos ou indiretos, (c) às companhias e/ou sociedades por ela controladas, suas 
coligadas ou seus controladores, e (d) aos seus conselheiros, diretores, empregados ou mandatários, 
incluindo exemplificativamente, qualquer montante ou qualquer direito pendente, a qualquer título, 
relacionado, direta ou indiretamente, ao exercício do cargo de Conselheiro da Companhia. 5.3 Eleger, 
com o prazo de mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022 ou até 
a investidura de novos eleitos, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: 
(i) SR. FLAVIO MENDES AIDAR, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 20.694.317-9 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 260.111.038-47, residente na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reeleito para o cargo de Presidente Conselheiro; (ii) 
Sr. PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DINIZ, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da 
Cédula de Identidade RG 5.659.257-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 022.965.258-14, residente 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Conselheiro; e (iii) Sr. LUIZ 
AUGUSTO KLECZ, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 166.070.708-09 e 
portador da cédula de identidade RG nº 13.839.119-1, eleito para o cargo de Conselheiro; todos 
domiciliados na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 14º andar, ala B, Torre Nações Unidas - Torre 
A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
conforme Termos de Posse e Desimpedimento, arquivados na sede da Companhia. 5.3.1. Os 
Conselheiros declararam sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração 
da Companhia, por lei especial, e nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando incurso dessa forma 
em quaisquer crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil. 5.4. Autorização 
da administração da Companhia a praticar todos os atos, adotar todas e quaisquer medidas e firmar 
todos os documentos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações tomadas 
nesta Assembleia Geral. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata 
lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Flávio Mendes 
Aidar, Presidente e Sr. Luiz Augusto Klecz, Secretário. Acionistas presentes: InterCement Trading 
e Inversiones S.A. (por seus representantes legais). A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro 
próprio. São Paulo, 30 de abril de 2021. Autenticação da Mesa: Luiz Augusto Klecz - Secretário. 
JUCESP nº 238.969/21-6 em 21/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ n° 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021 - 1. DATA E HORA: 
Realizada no dia 30 de abril de 2021, às 12h. 2. ASSEMBLEIA DIGITAL: A ata desta assembleia e 
sua versão livro foram assinadas eletronicamente pelos acionistas representando 100% (cem por 
cento) do capital social da INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”), por meio da plataforma  
digital Portal de Assinaturas. 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de 
anúncios de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), diante da presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) 
do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de 
Acionistas. 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS: As demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020 foram publicadas no dia 30 de abril de 2021, no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, nas páginas 02 a 11 do Volume 131, Número 80; e no 
jornal O Dia SP, nas páginas 9 a 18, dispensando-se, assim, a publicação dos avisos de que trata o 
artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 5. MESA: Sr. Wilson Nelio Brumer, Presidente e Sr. Luiz Augusto Klecz, 
Secretário. 6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a aprovação das contas e 
do relatório da administração, do relatório e parecer dos auditores independentes contratados pela 
Companhia, bem como das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020; (ii) a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; 
(iv) a aprovação da proposta quanto à verba global da remuneração dos administradores para o 
exercício de 2021; e (v) autorização para a administração da Companhia adotar todas as 
providências necessárias para efetivar as deliberações ora aprovadas. 7. DELIBERAÇÕES: Pela 
unanimidade de votos dos presentes, e sem ressalvas, os acionistas titulares da totalidade das 
ações representativas do capital social da Companhia aprovaram as seguintes deliberações:  
7.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º,  
da Lei nº 6.404/76. 7.2. Após examinadas e discutidas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer 
ressalvas, aprovou-se as contas e o relatório da administração, o relatório e parecer dos auditores 
independentes contratados pela Companhia, bem como as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 7.3. Aprovar a proposta de destinação do 
prejuízo apurado exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, à conta de prejuízos 
acumulados da Companhia, de acordo com o Parágrafo Único do artigo 189 da Lei 6.404/76, e 
conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia; e não distribuição de dividendos 
e demais proventos aos acionistas da Companhia, em decorrência do prejuízo apurado no exercício 
social de 2020. 7.4. Por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar o orçamento de 
capital para o exercício social de 2020, proposto pela administração da Companhia, nos termos do 
nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76, que, rubricado pela mesa, ficará arquivado na sede da 
Companhia. 7.5. Aprovaram a proposta do Conselho de Administração que estabelece o montante 
global destinado à remuneração dos administradores no exercício de 2020, que será arquivada na 
sede da Companhia. 7.6. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos,  
adotar todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à realização, 
formalização e efetivação das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral. 8. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos  
presentes. Mesa: Sr. Wilson Nelio Brumer, Presidente e Sr. Luiz Augusto Klecz, Secretário. Acionista 
presente: Intercement Trading e Inversiones S.A. (por procuração). A presente é cópia fiel da  
ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2021. Luiz Augusto Klecz - Secretário. JUCESP 
nº 215.628/21-4 em 13/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2020.  
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 1º de dezembro de 2020, às 09:00 horas, por meio de 
comunicação remota, conforme previsto no Artigo 12, Parágrafo 1º do Estatuto Social da 
INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida das Nações Unidas, nº 12.495,13º e 14º andar, CEP 04578-000. 2. PRESENÇA: Presentes 
os membros do Conselho de Administração, sendo dispensadas as formalidades aplicáveis à 
convocação da reunião. 3. MESA: Sr. Flávio Mendes Aidar, Presidente e Sr. Luiz Augusto Klecz, 
Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) aprovação da celebração 
de termos de acordo para resolução de conflitos envolvendo servidão minerária; (ii) aprovação da 
aquisição de imóveis, bem como aprovação da celebração dos respectivos instrumentos de compra 
e venda; e (iii) autorização para a Diretoria da Companhia, por si ou por procuradores devidamente 
nomeados, tomar todas as providências e praticar todos os atos para formalizar a aquisição 
mencionada no item (i) acima. 5. DELIBERAÇÕES: A totalidade dos membros do Conselho de 
Administração presentes, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, decidiu: 5.1. Após a leitura da 
ordem do dia, aprovar que a ata desta reunião é lavrada na forma de sumário, facultado o direito de 
apresentação de manifestações que ficarão arquivadas na sede da Companhia, e aprovar a sua 
publicação com a omissão das assinaturas dos Conselheiros. 5.2. Aprovar a celebração de termos 
de acordo para resolução de conflitos envolvendo servidão minerária, conforme apresentado ao 
presente Conselho de Administração. 5.3. Aprovar a aquisição dos seguintes imóveis, nas condições 
descritas abaixo (“Imóveis”): (i) Imóvel localizado em Campinho, Município de Pedro Leopoldo, 
Estado de Minas Gerais, lote de terreno de nº 01 com 1.431,58 m2, do loteamento denominado 
“Residencial Portal Central Park”, objeto da Certidão de Matrícula nº 39.244, do Livro 02, fls. 01, do 
Registro de Imóveis de Pedro Leopoldo/MG, pelo preço de aquisição no valor total de R$ 499.821,00 
(quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e um reais); (ii) Imóvel localizado em 
Campinho, Município de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, lote de terreno de nº 02 com 
1.532,39 m2, do loteamento denominado “Residencial Portal Central Park”, objeto da Certidão de 
Matrícula nº 39.245, do Livro 02, fls. 01, do Registro de Imóveis de Pedro Leopoldo/MG, pelo preço 
de aquisição no valor total de R$ 535.017,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e dezessete reais); e (iii) 
Imóvel localizado em Campinho, Município de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, lote de 
terreno de nº 03 com 1.790,58 m2, do loteamento denominado “Residencial Portal Central Park”, 
objeto da Certidão de Matrícula nº 39.246, do Livro 02, folhas 01, do Registro de Imóveis de Pedro 
Leopoldo/MG, pelo preço de aquisição no valor total de R$ 625.162,00 (seiscentos e vinte e cinco 
mil, cento e sessenta e dois reais). 5.4. Aprovar a celebração dos respectivos instrumentos de 
compra e venda dos Imóveis. 5.5. Autorizar a Diretoria da Companhia, por si ou por procuradores 
devidamente nomeados a tomar todas as providências e praticar todos os atos para formalizar a 
celebração dos termos de acordo para resolução de conflitos envolvendo servidão minerária e 
aquisição dos Imóveis. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da 
qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. Mesa: Sr. Flávio Mendes Aidar, 
Presidente, e Sr. Luiz Augusto Klecz, Secretário. Conselheiros presentes: (i) Flávio Mendes Aidar,  
(ii) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e (iii) José Antônio Martins Caires. A presente é cópia fiel da ata 
lavrada no livro próprio. Autenticação da Mesa: Luiz Augusto Klecz - Secretário. JUCESP nº 
533.005/20-6 em 15/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF n° 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2020. DATA, 
HORA E LOCAL: Em 09 de março de 2020, às 09h30, por meio de comunicação remoto, conforme 
previsto no Artigo 12, Parágrafo 1º do Estatuto Social da INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”), 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 13º e 14º 
andar, CEP 04578-000. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do 
Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros da Diretoria, nos termos do Artigo 
13 do Estatuto Social, com a abstenção do Diretor Rubens Prado Valentin Junior. MESA DIRETORA: 
Franklin Lee Feder, Presidente e Luiz Augusto Klecz, Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: 
(i) aceitação da renúncia do Sr. Rubens Prado Valentin Júnior, do cargo de Diretor; e (ii) eleição do 
Sr. Ricardo Rodrigues Congro para cargo de Diretor. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos 
presentes, o Conselho de Administração, nos termos da alínea “b” do artigo 13 do Estatuto Social, 
aprovou as seguintes deliberações: (i) aceitar a renúncia apresentada pelo Diretor, Rubens Prado 
Valentin Júnior, brasileiro, casado, tecnólogo, inscrito no CPF/MF sob nº 091.087.318-61 e portador 
da cédula de identidade RG nº 4.776.763-6 (SSP/PR), o qual deixa de exercer suas atribuições no 
âmbito da Diretoria da Companhia, com efeitos a data de assinatura do seu Termo de Renúncia, 
consignando-lhe os agradecimentos pelos serviços prestados durante o tempo em que participou da 
administração da Companhia, com lealdade, eficiência e capacidade; (ii) eleger para o cargo de 
Diretor, Sr. Ricardo Rodrigues Congro, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob 
nº 859.388.401-63 e portador da cédula de identidade RG nº 90.389-0 (SSP/MS). O Termo de 
Renúncia, bem como o Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento podem ser encontrados 
como anexos à esta ata. Em razão das alterações supra, a Diretoria da Companhia fica constituída 
da seguinte forma, desde a presente data até a realização da Reunião deste Conselho de 
Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as 
demonstrações financeiras relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2020, ou até a investidura 
dos novos eleitos: (I) DIRETOR GERAL: RICARDO FREDERICO BUARQUE BARBOSA, brasileiro, 
casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.279.838-40 e portador da cédula de identidade 
RG nº 6.030.722-5 (SSP/SP); (II) DIRETOR DE FINANÇAS E CONTROLADORIA: ARMANDO 
SÉRGIO ANTUNES DA SILVA, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 
073.141.5 88-43, portador da cédula de identidade RG nº 18.445.851-1 (SSP/SP); (III) DIRETOR: 
RICARDO RODRIGUES CONGRO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 
859.388.401-63 e portador da cédula de identidade RG nº 90.389-0 (SSP/MS); e (IV) DIRETOR: LÍVIO 
HAGIME KUZE, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 
220.769.508-50, portador da cédula de identidade RG nº 30.051.450-5, todos domiciliados na 
Avenida das Nações Unidas, 12.495,13º e 14º andares, Torre Nações Unidas - Torre A, Centro 
Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e 
assinada. São Paulo, 09 de março de 2020. (aa) Franklin Lee Feder, Presidente e Luiz Augusto Klecz, 
Secretário. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. LUIZ AUGUSTO KLECZ - Secretário. 
JUCESP nº 538.824/20-7 em 18/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2021. DATA, 
HORA E LOCAL: Em 16 de março de 2021, às10h00, na sede social, na Avenida das Nações 
Unidas, 12.495, 13º e 14º andares, Torre Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 
04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Presente todos os membros do 
Conselho de Administração. MESA DIRETORA: Flávio Mendes Aidar, Presidente e Luiz Augusto 
Klecz, Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a aceitação da renúncia do Sr. Ricardo 
Frederico Buarque Barbosa, do cargo de Diretor Geral e (ii) reeleição de membros da Diretoria, bem 
como indicação, dentre eles, do Diretor Geral. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos presentes, o 
Conselho de Administração, nos termos da alínea “b” do artigo 13 do Estatuto Social: (i) aprovou a 
renúncia apresentada pelo Ricardo Frederico Buarque Barbosa, brasileiro, casado, engenheiro, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 012.279.838-40 e portador da cédula de identidade RG nº 6.030.722-5 
(SSP/SP), domiciliado na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andares, Torre Nações 
Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, o qual deixa de exercer suas atribuições no âmbito da Diretoria da Companhia, com 
efeitos a data de assinatura do seu Termo de Renúncia, consignando-lhe os agradecimentos pelos 
serviços prestados durante o tempo em que participou da administração da Companhia, com 
lealdade, eficiência e capacidade. O Termo de Renúncia pode ser encontrado na sede da Companhia; 
(ii) aprovou a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia e indicação seu Diretor 
Geral, com gestão até a realização da Reunião deste Conselho de Administração imediatamente 
subsequente à Assembleia Geral Ordinária a se realizar dentro dos quatro primeiros meses do ano 
de 2022, ou até a investidura de novos eleitos: (a) Diretor Geral: Lívio Hagime Kuze, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.769.508-50, portador da 
cédula de identidade RG nº 30.051.450-5; (b) Diretor de Finanças e Controladoria: Armando Sérgio 
Antunes da Silva, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.141.588-43, 
portador da cédula de identidade RG nº 18.445.851-1 (SSP/SP); (c) Diretor: Ricardo Rodrigues 
Congro, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 859.388.401-63 e portador da 
cédula de identidade RG nº 90.389-0 (SSP/MS), todos domiciliados na Avenida das Nações Unidas, 
12.495, 13º e 14º andares, Torre Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-
000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Termos de Posse e Declaração de 
Desimpedimento podem ser encontrados na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. São Paulo, 
16 de março de 2021. (aa) Flávio Mendes Aidar; Paulo Sérgio Diniz; e José Antonio Martins Caires. 
Mesa: Luiz Augusto Klecz. JUCESP nº 276.212/21-6 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ Nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020. 
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 26 de agosto de 2020, às 07:00 horas, por meio de 
comunicação remota, conforme previsto no Artigo 12, Parágrafo 1º do Estatuto Social da 
INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida das Nações Unidas, nº 12.495,13º e 14º andar, CEP 04578-000. 2. PRESENÇA: Presente a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo dispensadas as formalidades 
aplicáveis à convocação da reunião. 3. MESA: Sr. Flávio Mendes Aidar, Presidente e Sr. Luiz Augusto 
Klecz, Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a manifestação sobre as contas e o relatório 
da administração, o relatório e parecer dos auditores independentes contratados pela Companhia, 
bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em  
31 de dezembro de 2019; (ii) a aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2019, a ser submetida à Assembleia Geral; (iii) aprovação da proposta 
quanto à verba global da remuneração dos administradores para o exercício de 2020, a ser 
submetida à Assembleia Geral. 5. DELIBERAÇÕES: A totalidade dos membros do Conselho de 
Administração presentes, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, decidiu: 5.1. Após a leitura da 
ordem do dia, foi deliberado que a ata desta reunião seria lavrada na forma de sumário, facultado o 
direito de apresentação de manifestações que ficarão arquivadas na sede da Companhia, e 
aprovada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Conselheiros. 5.2. Nos termos do 
Artigo 13, “(n)” do Estatuto Social da Companhia e para formalizar o término do exercício social, 
manifestar-se favoravelmente às contas e ao relatório da administração, ao relatório e parecer dos 
auditores independentes contratados pela Companhia, bem como às demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 5.3. Aprovar a proposta de 
destinação do resultado do referido exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, que será 
objeto de deliberação dos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Ordinária, na 
seguinte forma: (a) compensação de R$748.449.127,91 (setecentos e quarenta e oito milhões, 
quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e sete reais e noventa e um centavos) da conta de 
“Prejuízos Acumulados” com o saldo da conta “Transações com Acionistas”; (b) destinação do 
prejuízo apurado no exercício social de 2019 à conta de prejuízos acumulados da Companhia, de 
acordo com o Parágrafo Único do artigo 189 da Lei 6.404/76, e conforme registrado nas 
demonstrações financeiras da Companhia; (c) que as reservas de incentivos fiscais do ano de 2019, 
no montante de R$10.297.954,65 (dez milhões, duzentos e noventa e sete mil, novecentos e 
cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) serão constituídas como reserva e/ou capital 
social, nos anos subsequentes quando a Companhia apurar lucros; e (d) não distribuição de 
dividendos e demais proventos aos acionistas da Companhia, em decorrência do prejuízo apurado 
no exercício social de 2019. 5.4. Aprovar a proposta quanto à verba global da remuneração dos 
administradores para o exercício de 2020, documento este rubricado pela Mesa e arquivado na sede 
da Companhia para deliberação dos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral 
Ordinária. 5.5. Aprovar e ratificar a realização, pela Diretoria da Companhia, de todo e qualquer ato 
necessário à implementação das deliberações acima. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. 
Mesa: Sr. Flávio Mendes Aidar, Presidente, e Sr. Luiz Augusto Klecz, Secretário. Conselheiros 
presentes: (i) Flávio Mendes Aidar, (ii) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e (iii) Lívio Hagime Kuze.  
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de agosto de 2020.  
Autenticação da Mesa: Luiz Augusto Klecz - Secretário. JUCESP nº 437.144/20-3 em 20/10/2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021. 1. DATA, 
HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de abril de 2021, às 10h, na sede social da INTERCEMENT 
BRASIL S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 12.495, 13º e 14º andar, CEP 04578-000. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração, sendo dispensadas as formalidades aplicáveis à 
convocação da reunião. 3. MESA: Sr. Flávio Mendes Aidar, Presidente e Sr. Luiz Augusto Klecz, 
Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a aprovação das contas e do relatório da 
administração, do relatório e parecer dos auditores independentes contratados pela Companhia, 
bem como das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; (ii) a aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2020, a ser submetida à Assembleia Geral; e (iii) aprovação da proposta 
quanto à verba global da remuneração dos administradores para o exercício de 2021, a ser 
submetida à Assembleia Geral. 5. DELIBERAÇÕES: A totalidade dos membros do Conselho de 
Administração presentes, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, decidiu: 5.1. Após a leitura da 
ordem do dia, foi deliberado que a ata desta reunião seria lavrada na forma de sumário, facultado o 
direito de apresentação de manifestações que ficarão arquivadas na sede da Companhia, e 
aprovada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Conselheiros. 5.2. Nos termos do 
Artigo 13, “(n)” do Estatuto Social da Companhia e para formalizar o término do exercício social, 
manifestou-se favoravelmente às contas e ao relatório da administração, ao relatório e parecer dos 
auditores independentes contratados pela Companhia, bem como às demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 5.3. Aprovar a proposta de 
destinação do resultado do referido exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que será 
objeto de deliberação dos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Ordinária, na 
seguinte forma: (a) destinação do prejuízo apurado no exercício social de 2020 à conta de prejuízos 
acumulados da Companhia, de acordo com o Parágrafo Único do artigo 189 da Lei 6.404/76, e 
conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia; (b) não distribuição de 
dividendos e demais proventos aos acionistas da Companhia, em decorrência do prejuízo apurado 
no exercício social de 2020. 5.4. Aprovar a proposta quanto à verba global da remuneração dos 
administradores para o exercício de 2021, documento este rubricado pela Mesa e arquivado na sede 
da Companhia para deliberação dos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral 
Ordinária. 5.5. Aprovar e ratificar a realização, pela Diretoria da Companhia, de todo e qualquer ato 
necessário à implementação das deliberações acima. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. 
Mesa: Sr. Flávio Mendes Aidar, Presidente, e Sr. Luiz Augusto Klecz, Secretário. Conselheiros 
presentes: (i) Flávio Mendes Aidar, (ii) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz; (iii) Luiz Augusto Klecz.  
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2021. Autenticação 
da Mesa: Luiz Augusto Klecz - Secretário. JUCESP nº 269.161/21-1 em 10/06/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DE 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020. DATA 
E HORA: Realizada em 31 de agosto de 2020, às 10h, na sede social da Companhia, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andares. 
ASSEMBLEIA DIGITAL: Nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 79, de 14 de abril de 2020 
(“IN 79”), a presente reunião foi feita inteiramente digital, em virtude da pandemia do Coronavírus 
(Covid-19) que impossibilitou a presença de todos os conselheiros no mesmo ambiente. A ata desta 
reunião de conselho e sua versão livro foram assinadas eletronicamente pela totalidade dos 
conselheiros ou por meio da plataforma digital Portal de Assinaturas. PRESENÇA: Membros do 
Conselho de Administração da InterCement Brasil S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 12 do 
Estatuto Social. MESA: Flávio Mendes Aidar, Presidente; e Luiz Augusto Klecz, Secretário. ORDEM 
DO DIA: Deliberar sobre: (i) a prestação de garantia real, pela Companhia, como forma de garantir 
os parcelamentos ordinários de impostos devidos pela Companhia à Secretaria da Fazenda do Rio 
Grande do Sul (“SEFAZ-RS”); e (ii) a ratificação de todos e quaisquer atos exercidos pela Diretoria, 
bem como a autorização para a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar 
todos os atos para a formalização e execução da prestação de pela Companhia. DELIBERAÇÕES: 
Por unanimidade, o Conselho de Administração aprovou, nos termos do artigo 13, item h, do Estatuto 
Social: (i) a prestação de garantia real pela Companhia, vinculada ao parcelamento dos impostos 
ordinários junto ao SEFAZ-RS, sobre bem imóvel, localizado no Município de Nova Santa Rita, 
Estado do Rio Grande do Sul, registrado sob a matrícula nº 16.452 do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Canoas, bem como respectivas benfeitorias, cujo valor total, avaliado pela 
empresa Valtecsa S.A., fora apresentado em laudo ao Conselho de Administração da Companhia, 
que, rubricado pelos presentes, ficará arquivado e estará disponível na sede da Companhia; e (ii) a 
ratificação de todos e quaisquer atos exercidos pela Diretoria, bem como a autorização para a 
Diretoria da Companhia tome todas as providências, pratique todos os atos e firme todos os 
documentos necessários para prestação da garantia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. São Paulo, 31 de agosto 
de 2020. (aa) Mesa: Flávio Mendes Aidar, Presidente e Sr. Luiz Augusto Klecz, Secretário. 
Conselheiros Presentes: (i) Flávio Mendes Aidar, (ii) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, (iii) José Antonio 
Martins Caires. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. LUIZ AUGUSTO KLECZ - 
SECRETÁRIO DA MESA. JUCESP nº 433.145/20-1 em 14/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020. 1. DATA E HORA: 
No dia 26 de agosto de 2020, às 13h. 2. ASSEMBLEIA DIGITAL: Nos termos da Instrução Normativa 
do DREI nº 79, de 14 de abril de 2020 (“IN 79”), a presente assembleia foi feita inteiramente digital, 
em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19) que impossibilitou a presença de todos os 
acionistas no mesmo ambiente. A ata desta assembleia e sua versão livro foram assinadas 
eletronicamente pelos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da 
INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”), por meio da plataforma digital Portal de Assinaturas.  
3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de anúncios de convocação, nos termos 
do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), diante 
da presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da 
Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. 4. PUBLICAÇÕES 
LEGAIS: As demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2019 foram publicadas no dia 21 de março de 2020, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
Caderno Empresarial, na página 30; e no jornal O Dia SP, na página 7, dispensando-se, assim, a 
publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 5. MESA: Sr. Flavio Mendes Aidar, 
Presidente e Sr. Luiz Augusto Klecz, Secretário. 6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação 
das contas e do relatório da administração, do relatório e parecer dos auditores independentes 
contratados pela Companhia, bem como das demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) a destinação dos resultados do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) a aceitação da renúncia dos atuais Conselheiros da 
Companhia; (iv) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) a 
aprovação da proposta quanto à verba global da remuneração dos administradores para o exercício 
de 2020; e (vi) autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências necessárias 
para efetivar as deliberações ora aprovadas. 7. DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade de votos dos 
presentes, e sem ressalvas, os acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital 
social votante da Companhia aprovaram as seguintes deliberações: 7.1. Autorizar a lavratura da 
presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. 7.2. Após 
examinadas e discutidas, com a abstenção dos acionistas detentores das Ações Preferenciais, 
aprovou-se as contas e o relatório da administração, o relatório e parecer dos auditores independentes 
contratados pela Companhia, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. 7.3. Aprovar a proposta de destinação do resultado do 
referido exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, na seguinte forma: (a) compensação 
de R$748.449.127,91 (setecentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, 
cento e vinte e sete reais e noventa e um centavos) da conta de “Prejuízos Acumulados” com o saldo 
da conta “Transações com Acionistas”; (b) destinação do prejuízo apurado no exercício social de 
2019 à conta de prejuízos acumulados da Companhia, de acordo com o Parágrafo Único do artigo 
189 da Lei 6.404/76, e conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia; (c) que 
as reservas de incentivos fiscais do ano de 2019, no montante de R$10.297.954,65 (dez milhões, 
duzentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) 
serão constituídas como reserva e/ou capital social, nos anos subsequentes quando a Companhia 
apurar lucros; e (d) não distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas da Companhia, 
em decorrência do prejuízo apurado no exercício social de 2019. 7.4. Aceitar a renúncia formulada 
pelos atuais Conselheiros, consignando-lhe os votos de agradecimentos pelos serviços prestados 
com lealdade, eficiência e capacidade: (i) Sr. Franklin Lee Feder, norte-americano, casado, 
administrador, portador da Cédula de Identidade RNE nº W568857-G, inscrito no CPF sob o nº 
668.181.508-10, renuncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, o qual havia sido 
eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada no dia 25 de abril de 
2019; e (ii) Sr. Lívio Hagime Kuze, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 30.051.450-5, inscrito no CPF sob o nº 220.769.508-50, renuncia ao cargo de 
membro do Conselho de Administração, o qual havia sido eleito em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária da Companhia, realizada no dia 25 de abril de 2019; todos residentes na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495,13º e 14º andar, CEP 04578-000. As respectivas 
cartas de renúncia formuladas pelos Conselheiros renunciantes encontram-se devidamente 
arquivadas na sede da Companhia. 7.4.1. Por este ato, os Conselheiros renunciantes outorgam à 
Companhia e a seus acionistas a mais plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação 
para nada mais reclamar, receber ou repetir, em virtude de qualquer ato ou fato relacionado direta ou 
indiretamente (a) à Companhia, (b) aos acionistas diretos ou indiretos, (c) às companhias e/ou 
sociedades por ela controladas, suas coligadas ou seus controladores, e (d) aos seus conselheiros, 
diretores, empregados ou mandatários, incluindo exemplificativamente, qualquer montante ou 
qualquer direito pendente, a qualquer título, relacionado, direta ou indireta mente, ao exercício do 
cargo de Conselheiro da Companhia. 7.5. Eleger, com o prazo de mandato de 1 (um) ano, até a 
próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, ou até a investidura de novos eleitos, 
os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Sr. Flavio Mendes Aidar, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 20.694.317-9 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 260.111.038-47, 
eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. Paulo Sergio de Oliveira 
Diniz, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro de produção, portador 
da Cédula de Identidade RG 5.659.257-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 022.965.258-14, reeleito 
para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) José Antonio Martins Caires, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 
27.812.904-3, inscrito no CPF sob o nº 284.266.268-74; todos residentes na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida das Nações Unidas, nº 12.495,13º e 14º andar, CEP 04578- 000, eleito para o cargo de 
membro do Conselho de Administração. Os respectivos Termos de Posse encontram-se presentes 
no Anexo I desta ata. 7.5.1. Os Conselheiros declararam sob as penas da lei, não estarem impedidos 
de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem condenados a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, 
não estando incurso dessa forma em quaisquer crimes previstos em lei que os impeça de exercer a 
atividade mercantil. 7.6. Aprovaram a proposta do Conselho de Administração que estabelece o 
montante global destinado à remuneração dos administradores no exercício de 2020, que será 
arquivada na sede da Companhia. 7.7. Autorização da administração da Companhia a praticar todos 
os atos, adotar todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à realização, 
formalização e efetivação das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral. 8. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. 9. 
ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Flavio Mendes Aidar, Presidente e Luiz Augusto Klecz, Secretário. 
Acionistas presentes: Caue Austria Holding GmbH (por Armando Sérgio Antunes da Silva e Carlos 
Gabriel Motta); e InterCement Trading e Inversiones S.A. (Por Armando Sérgio Antunes da Silva e 
Carlos Gabriel Motta). A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de agosto 
de 2020. Autenticação da Mesa: Luiz Augusto Klecz - Secretário. JUCESP nº 461.722/20-3 em 
06/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DE 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1 DE MARÇO DE 2021 - 1. DATA, 
HORA E LOCAL: Em 1 de março de 2021, às 10h, na sede social da Intercement Brasil S.A. 
(‘‘Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 13º e 14º andar, Torre Nações Unidas - 
Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
2. ASSEMBLEIA DIGITAL: Nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 79, de 14 de abril de 2020 
(“IN 79”), a presente reunião foi feita inteiramente digital. A ata desta reunião de Diretoria e sua versão 
livro foram assinadas eletronicamente pela maioria dos Diretores da Companhia, por meio da 
plataforma digital Portal de Assinaturas. 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação 
por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 4. MESA: Presidente: 
Flávio Mendes Aidar e Secretário Luiz Augusto Klecz. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a 
alienação de ativos de propriedade da Companhia, especificados no relatório denominado Relação 
de Ativos e Especificações colocado à disposição dos conselheiros, datado de 25 de novembro de 
2020; e (ii) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos, assinem 
todos os documentos e tomem todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações acima, 
caso aprovadas. 6. DELIBERAÇÃO: Após discussão das matérias objeto da ordem do dia, pela 
unanimidade dos conselheiros, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Aprovar, nos termos do 
artigo 14, itens “h” e “k” do Estatuto Social a alienação dos seguintes ativos: (a) Mina de calcário, 
localizada na zona rural do município de Cezarina, Estado de Goiás. CEP 76.195-000, com área de 
93,6 (noventa e três vírgula seis) hectares e registro no Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPN) sob o n° 808.490/1976 à COMGEO MINERAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA., inscrita perante CNPJ/MF sob nº 01.133.479/0001-05, no valor de R$ 1.300.000,00 (um 
milhão e trezentos mil Reais); (b) 3 (três) silo móveis com capacidade de 75 toneladas, da fabricante 
Indumix com as placas. EUS2719, EUS30I9, ELJ5630, com fabrição nos anos de 2011, 2011 e 2009 
respectivamente, à CHAMIX CONCRETO LTDA., inscrita perante CNPJ/MF sob nº 13.080.626/0001-
05, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais); (c) 1 (um) dosador modelo Multic K50, da 
fabricante Schenk e ano de fabricação 2011 à AMREYAH CEMENT COMPANY S.A.E., no valor de 
R$65.000,00 (sessenta e cinco mil Reais); (d) 1 (um) terreno unidade autônoma N26, localizado na 
Quadra N, do Condomínio Residencial Laguna, situado na Ilha de Santa Rita, Marechal Deodoro, 
Estado de Alagoas, CEP 57.160-000, objeto da Matrícula nº 11.742 do Registro de Imóvel de 
Marechal Teodoro à GALOREZZE TERCEIRIZADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GERAL 
EIRELI, inscrita perante CNPJ/MF sob nº 29.320.193/0001-40, no valor de R$477.000,00 
(quatrocentos e setenta e sete mil Reais); (e) 1 (um) imóvel localizado no município de Vitória da 
Conquista, Estado da Bahia, com endereço na Avenida Juracy Magalhães, nº 3.351, bairro de Boa 
Vista, CEP 45.026-090, consistente em 50% do Imóvel objeto da Matrícula nº 9.299 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Vitória da Conquista, com área de 10.000 (dez mil) metros quadrados à 
AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS CANGOLAR LTDA., inscrita perante 
CNPJ/MF sob nº 09.133.735/0001-68, no valor de R$900.000,00 (novecentos mil Reais); (f) 1 (um) 
imóvel localizado no município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com endereço na Rua 
Campo Santo, sem número, no bairro de Igapó, CEP 59.104 050, objeto da Matrícula n° 48.746 e 
48.747 do Cartório de Registro de Imóveis de Natal, com área total de 4.513 metros quadrados ao 
JORGE LUIZ DE ANDRADE FIGUEIRAS, inscrito perante CPF/MF sob nº 243.569.994-87, no valor 
de R$600.000.00 (seiscentos mil Reais); (g) 1 (um) lote localizado no município de Bodoquena, 
Estado do Mato Grosso do Sul, no loteamento denominado Águas de Bodoquena, quadra 8, lote 8, 
objeto da Matrícula nº 12.217 ao LUIZ ANTÔNIO DA SILVA, inscrito perante CPF/MF sob nº 
843.086.051-72, no valor de R$51.492,38 (cinquenta um mil quatrocentos e noventa e dois Reais e 
trinta e oito centavos); (h) 1 (um) lote localizado no município de Bodoquena, Estado do Mato Grosso 
do Sul, no loteamento denominado Águas de Bodoquena, quadra 9, lote 1, objeto da Matrícula nº 
12.223 à FÁDUA DE FÁTIMA FAZZI, inscrita perante CPF/MF sob nº 029.816.676-37, no valor de 
R$38.475,00 (trinta e oito mil e quatrocentos e setenta e cinco mil Reais); (i) 1 (um) lote localizado no 
município de Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul, no loteamento denominado Águas de 
Bodoquena, quadra 8, lote 12, objeto da Matrícula nº 12.221 à LUCIANA LIMA FIRMO, inscrita 
perante CPF/MF sob nº 002.230.841-58, no valor de R$39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos 
Reais); (j) 2 (dois) lotes localizados no município de Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul, no 
loteamento denominado Águas de Bodoquena, quadra 9, lotes 8 e 9, objeto das Matrículas nº 12.230 
e 12.231 respectivamente à HORII AGRO INDUSTRIAL DE MINÉRIOS LTDA., inscrita perante CNPJ/
MF sob nº 07.249.898/0001-85, o primeiro no valor de R$41.410,00 (quarenta e um mil quatrocentos 
e dez Reais) e o segundo no valor de R$42.750.00 (quarenta e dois mil setecentos e cinquenta 
Reais); (k) 1 (um) lote localizado no município de Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul, no 
loteamento denominado Águas de Bodoquena, quadra 6, lote 11, objeto da Matrícula nº 12.191 à 
DEBORA ELIANA, inscrita perante CPF/MF sob nº 121.050.518-55, no valor de R$44.460,00 
(quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta Reais); (l) 1 (um) lote localizado no município de 
Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul, no loteamento denominado Águas de Bodoquena, 
quadra 9, lote 18, objeto da Matrícula nº 12.240 ao BRASILMAR DA SILVA MELO, inscrito perante 
CPF/MF sob n° 543.656.191-87, no valor de R$42.750,00 (quarenta e dois mil setecentos e cinquenta 
Reais); (m) 1 (um) lote localizado no município de Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul, no 
loteamento denominado Águas de Bodoquena, quadra 7, lote 4, objeto da Matrícula nº 12.200 ao 
LUIZ FERNANDO M. MARQUES, inscrito perante CPF/MF sob nº 554.513.811-00, no valor de 
R$43.225,00 (quarenta e três mil duzentos e vinte e cinco Reais); (n) 1 (um) imóvel, casa tipo C6, 
localizado no município de Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul, no loteamento denominado 
Águas de Bodoquena, quadra 3, lote 01, objeto da Matrícula nº 12.153 ao ALEXANDRE JOSÉ DA 
SILVA, inscrito perante CPF/MF sob nº 528.333.481-34, no valor de R$115.844,00 (cento e quinze mil 
oitocentos e quarenta e quatro Reais); (o) 1 (um) imóvel, casa tipo A3, localizado no município de 
Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, com endereço na quadra 5 e lote 9, no loteamento 
denominado Águas de Bodoquena, objeto da Matrícula nº 12.178 à FÁDUA DE FÁTIMA FAZZI, 
inscrita perante CPF/MF sob nº 029.816.676-37, no valor de R$255.966,00 (duzentos e cinquenta e 
cinco mil novecentos e seiscentos e seis Reais); (p) 1 (um) imóvel, casa tipo A, localizado no município 
de Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul, no loteamento denominado Águas de Bodoquena, 
quadra 1, lote 3, objeto da Matrícula nº 12.132 ao GUIDO EMANUEL NABAES, inscrito perante CPF/
MF sob n° 234.612.448-64, no valor de R$272.300,00 (duzentos e setenta e dois mil trezentos Reais); 
(q) 1 (um) imóvel localizado no município de Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo, com 
endereço na Estrada Municipal do Barreirinho, n° 1.481, Jardim Santa Alice, CEP 13.458-870, objeto 
da Matrícula n° 23.413 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Bárbara d’Oeste, com área de 
11.712 metros quadrados à MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita perante CNPJ/MF 
sob n° 47.062.179/0001-75, no valor de R$3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil Reais); (r) Ativos 
especificados na página 11 do Relatório, presentes na fábrica de Cezarina, localizada na zona rural 
do município de Cezarina, Estado de Goiás, CEP 76.195-000 à GUERREIRO ESTRUTURAS 
TRANSPORTADORAS LTDA., inscrita perante CNPJ/MF sob n° 21.959.081/0001-21, no valor total de 
R$170.000,00 (cento e setenta mil Reais); (s) Ativos especificados na página 16, 17 e 18 do Relatório, 
presentes na fábrica de Apiaí, localizada no município de Apiaí, bairro Alto da Tenda, Estado de São 
Paulo, CEP 18320-000 à SUPERLIGA REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita perante CNPJ/MF sob n° 
36.702.950/0001-05, no valor de R$690.000,00 (seiscentos e noventa mil Reais); e (t) 1 (um) galpão 
em estrutura metálica, localizado no município de Cajati, na BR 116 KM 488,5 Rodovia Regis 
Bittencourt, bairro Complexo Industrial, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000 à FKF RECICLAGEM 
LTDA., inscrita perante CNPJ/MF sob n° 26.827.708/0001-04, no valor de R$1.000,00 (um mil Reais). 
6.2. Autorizar os administradores da Companhia a tomar todas as medidas, praticar todos os atos e 
assinar todos os documentos que se façam necessários a efetivar a implementação das deliberações 
ora aprovadas. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou na forma de 
sumário, que foi lida, aprovada e assinada. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Flávio Mendes Aidar, 
Secretário: Luiz Augusto Klecz. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 1 de 
março de 2021. Mesa: Luiz Augusto Klecz - Secretário. JUCESP nº 131.513/21-7 em 15/03/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DE 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021. 
DATA, HORA E LOCAL: Em 24 de fevereiro de 2021, às 10h, na sede social, na Avenida das Nações 
Unidas, 12.495, 13º e 14º andares, Torre Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 
04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. ASSEMBLEIA DIGITAL: Nos termos da 
Instrução Normativa do DREI nº 79, de 14 de abril de 2020 (“IN 79”), a presente reunião foi feita 
inteiramente digital. A ata desta reunião de conselho e sua versão livro foram assinadas 
eletronicamente pela totalidade dos conselheiros ou por meio da plataforma digital Portal de 
Assinaturas. PRESENÇA: Todos os membros do Conselho de Administração da INTERCEMENT 
BRASIL S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 12, do Estatuto Social. MESA: Flavio Mendes 
Aidar, Presidente; e Luiz Augusto Klecz, Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da alienação 
de ativos da Companhia localizados em Presidente Prudente, SP. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade 
dos presentes, o Conselho de Administração, nos termos do artigo 13, item “h” do Estatuto Social da 
Companhia, aprovou a alienação de ativos da Companhia à EMPRESA VESUVIO 
EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. - CNPJ.: 12.435.989/0001-45, 
compreendidos por bem imóvel e bens móveis (Central Dosadora de Concreto) utilizados para a 
exploração de central de concreto localizada no Município de Presidente Prudente, SP, Rodovia 
Comendador Alberto Bonfigliole, 520 - Uep4-S.3 (“Central de Concreto Presidente Prudente”), pelo 
valor total de R$ 5.250.000,00 (cinco milhões, duzentos e cinquenta mil reais). Cabe ressaltar que a 
alienação desta central de concreto já havia sido aprovada pelo Conselho de Administração desta 
Companhia em 19 de outubro de 2015. Contudo, face ao inadimplemento do primeiro comprador, na 
época, esta central retornou ao ativo da Companhia em dezembro de 2020. Ademais, o Conselho de 
Administração igualmente aprovou a autorização da Diretoria da Companhia, por si ou por 
procuradores devidamente nomeados, em tomar todas as providências e praticar todos os atos para 
a aquisição do terreno acima descrito, conforme deliberado. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. 
Mesa: Sr. Flávio Mendes Aidar, Presidente, e Sr. Luiz Augusto Klecz, Secretário. Conselheiros 
presentes: (i) Flávio Mendes Aidar, (ii) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e (iii) José Antonio Martins 
Caires. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrada a presente ata que, lida 
e achada conforme, vai assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro 
próprio. São Paulo, 24 de fevereiro de 2021. Mesa: Luiz Augusto Klecz - Secretário. JUCESP  
nº 142.459/21-5 em 15/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Plarcon Cyrela Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ 07.647.400/0001-32 - NIRE 33.207.662.085

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 02.06.2021, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Pre-
sença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. 
Deliberações aprovadas. 1. Aprovar, com fundamento no artigo 1.082, inciso I e II, do Código Civil, a redução do ca-
pital social em R$ 5.000.000,00 por serem considerados excessivos, passando de R$ 12.849.030,00 para 
R$ 7.849.030,00, dividido em 7.849.030 quotas, mediante o cancelamento de 5.000.000 de quotas do Capital Social, 
com valor de R$ 1,00 cada, sendo 2.500.000 quotas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendi-
mentos e Participações, e 2.500.000 quotas da sócia Polo Capital Securitizadora S.A., as quais receberão o va-
lor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. 2. Autorizar os ad-
ministradores da Sociedade a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais a tratar. 
São Paulo, 02.06.2021. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações por Celso Antonio 
Alves - Diretor e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora e Polo Capital Securitizadora S.A. por seus Diretores: 
Mariano Augusto Cristóvão de Andrade e Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DE 
REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2021.  
DATA, HORA E LOCAL: Em 8 de abril de 2021, às 10h, na sede social, na Avenida das Nações 
Unidas, 12.495, 13º e 14º andares, Torre Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini,  
CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. PRESENÇA: Todos os membros do 
Conselho de Administração da InterCement Brasil S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 12 do 
Estatuto Social. Mesa: Luiz Augusto Klecz, Secretário; Flávio Mendes Aidar, Presidente. ORDEM DO 
DIA: Ratificar as deliberações tomadas, em reunião interna administração da InterCement, que 
ocorreu no dia 20 de dezembro de 2018, de modo a aprovar a venda de imóveis localizados em 
Bertioga e Taboão da Serra à empresa SX Imobiliária, Indústria e Comércio Ltda., integrante do 
Grupo SuperMix, inscrita no CNPJ nº 03.120.603/0001-15, com endereço comercial na Rua 
Professor José Vieira de Mendonça, 1121, 3 Andar, Sala 14Q, Engenho Nogueira - CEP: 31.310-260 
Belo Horizonte/MG - Brasil (“SX Imobiliária”). DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos presentes, o 
Conselho de Administração aprovou, nos termos do artigo 13, alínea “h”, do Estatuto Social, sobra a 
ratificação de deliberações tomadas internamente quanto à alienação dos seguintes imóveis à  
SX Imobiliária ou empresas do seu grupo econômico: (i) imóvel localizado no município de Taboão 
da Serra, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Maria Bento de Lemos, nº 1.800, com área 
total de 5.509,25m², registrado sob a Matrícula nº 18.914, no Cartório de Registro de Imóveis de 
Taboão da Serra, do Estado de São Paulo, e com cadastro na Prefeitura de Taboão da Serra sob 
nº 3623264.21.22.0693.00.000.2; (ii) imóvel localizado no município de Bertioga, Estado de São 
Paulo, com endereço na Rodovia Rio-Santos (BR 101) Via Prestes Maia, km 210 + 800M, com área 
total de 10.500,00m², registrado sob a Matrícula nº 27.547, no Cartório de Registro de Imóveis de 
Santos, do Estado de São Paulo, e com cadastro na Prefeitura de Santos sob nº 90.004.006.000; e 
(iii) autorizar a Diretoria da Companhia, por si ou por procuradores devidamente nomeados, a tomar 
todas as providências e praticar todos os atos necessários para a conclusão da venda mencionada 
acima. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi 
lida, aprovada e assinada. São Paulo, 8 de abril de 2021. (aa) Flávio Mendes Aidar, Paulo Sérgio de 
Oliveira Diniz e Luiz Augusto Klecz. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.  
Mesa: Luiz Augusto Klecz. JUCESP nº 190.272/21-1 em 27/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DE 
REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2021. DATA, 
HORA E LOCAL: Em 18 de março de 2021, às 08h30, na sede social, na Avenida das Nações 
Unidas, 12.495, 13º e 14º andares, Torre Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini,  
CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. PRESENÇA: Todos os membros do 
Conselho de Administração da INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 
12 do Estatuto Social. MESA: Luiz Augusto Klecz, Secretário; Flávio Mendes Aidar, Presidente. 
ORDEM DO DIA: Ratificar as deliberações tomadas em reunião do conselho de administração, de 
modo a aprovar a aquisição e consequente doação de imóvel rural localizado no Município de 
Itamonte, Estado de Minas Gerais. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos presentes, o Conselho 
de Administração aprovou, nos termos do artigo 13, alínea “h”, do Estatuto Social, sobre: (i) a 
ratificação quanto à aquisição e consequente doação do imóvel rural localizado no Município de 
Itamonte, Estado de Minas Gerais, no lugar denominado “Dois Irmãos”, constituído por uma gleba de 
terras com área de 197,5715ha (cento e noventa e sete hectares, cinquenta e sete ares e quinze 
centiares), objeto da Certidão de Matrícula nº 6132 (antiga 149), registrado no Livro 2 (antigo Livro 
2-08), ficha 01 de 29/09/2000, do Ofício do Registro de Imóveis de Itamonte-MG, que após a 
aquisição deste imóvel ocorrerá sua doação para o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade em observação à Legislação do Estado de Minas Gerais, Lei Estadual nº 20.922/13; 
e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia, por si ou por procuradores devidamente nomeados, a tomar 
todas as providências e praticar todos os atos necessários para a conclusão da doação mencionada 
acima. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi 
lida, aprovada e assinada. São Paulo, 18 de março de 2021. (aa) Flávio Mendes Aidar; Paulo Sérgio 
Diniz; e (iii) José Antonio Martins Caires. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Luiz 
Augusto Klecz. JUCESP nº 154.875/21-1 em 13/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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PRIMAVERAS PARTICIPAÇÕES S.A. - (Em Constituição)
Ata de Assembleia de Constituição Realizada em 10/05/2021

Data, Hora e Local: Dia 10/05/2021, às 10h, na cidade de SP/SP, na R. Doutor Homem de Melo, nº 644 conj. 62, Perdizes, CEP 
05007-001. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação exigidas pelo artigo 124, caput da Lei 6.404/76 
(“Lei das S.A.”), em razão da presença da totalidade dos acionistas fundadores, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das S.A., 
nomeadamente, (i) Jayme José Adissi, RG 2.081.719 - IFP/RJ e CPF 215.137.407-68; (ii) Letícia Dardengo Adissi Fernandes, 
RG 25.049.774-8 - SSP /SP, CPF 287.554.118-86; (iii) Maria Auxiliadora Dardengo Adissi, RG 8.207.677, CPF 261.972.007-91; 
e (iv) Gustavo Dardengo Adissi, RG 25.049.777-3 - SSP/SP, CPF 219.727.408-22. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jayme 
José Adissi; Secretário: Gustavo Dardengo Adissi. Ordem do Dia: Analisar, discutir e deliberar sobre (1) a aprovação da constituição 
de uma nova sociedade anônima de capital fechado sob a denominação social de “Primaveras Participações S.A. (Companhia); 
(2) a aprovação do projeto do Estatuto Social que passará a reger a Companhia; (3) a eleição dos diretores da Companhia; 
(4) a fixação da remuneração global anual dos diretores da Companhia a serem eleitos, referente ao exercício social do ano de 
2021; e (5) a autorização para que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações 
propostas e aprovadas pelos seus acionistas fundadores na presente Assembleia Geral de Constituição. Deliberações: Cumpridas 
todas as formalidades previstas em lei, a presente Assembleia Geral de Constituição foi regularmente instalada, tendo sido 
autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, 
devendo as declarações de votos porventura apresentadas serem enumeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e arquivadas 
na sede social da Companhia, nos termos do referido artigo. Após exame, discussão e votação, todas as matérias da Ordem do 
Dia foram aprovadas na sua íntegra pela unanimidade dos acionistas fundadores da Companhia, sem quaisquer restrições, nos 
seguintes termos: (1) Aprovar a constituição de uma nova sociedade anônima de capital fechado sob denominação social de 
Primaveras Participações S.A., com sede social na cidade de SP/SP, na R. Dr. Homem de Melo, 644 conj. 62, Perdizes, CEP 
05007-001, possuindo capital social de R$ 20.000,00, dividido em 20.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
(1.1) Esclarece-se que a subscrição das 20.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, 
no valor total de R$ 20.000,00, foi realizada pela totalidade dos acionistas fundadores da Companhia, conforme boletins de 
subscrição anexos à presente ata como seu Anexo I. (1.2) Neste ato, os acionistas fundadores da Companhia formalizam a 
integralização da totalidade das ações de emissão da Companhia, à vista, em moeda corrente nacional, mediante depósito junto 
a instituição financeira habilitada para este fim, cujas cópias dos comprovantes de depósito encontram-se anexos à presente ata 
como seu Anexo II. (2) Tendo em vista a deliberação do item (1), aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, anexo à 
presente ata como seu Anexo III, que passa a reger a Companhia, tendo sido assinado pela totalidade dos acionistas fundadores 
da Companhia. (3) Aprovar a eleição dos diretores da Companhia, nomeadamente, os Srs.: (a) Jayme José Adissi, RG 2.081.719 
- IFP /RJ e CPF 215.137.407-68, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 2 anos, contados da presente 
data; e (b) Maria Auxiliadora Dardengo Adissi, RG 8.207.677, CPF 261.972.007-91, para o cargo de Diretora Executiva da 
Companhia, com mandato de 2 anos, contados da presente data. (3.1) Os diretores, ora eleitos, deverão tomar posse nos seus 
cargos mediante a assinatura dos seus respectivos termos de posse, sendo que no ato da posse deverão declarar, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147, §1º, da Lei das S.A. 
(4) Aprovar a fixação da remuneração global anual dos diretores da Companhia, referente ao período remanescente do exercício 
social que se encerrará em 31/12/2021, no valor total de R$ 20.000,00. (5) Autorizar os diretores da Companhia a praticarem 
todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas fundadores da Companhia e 
demais formalidades para efetivar a sua constituição, inclusive aquelas referentes à abertura de cadastro perante os registros 
públicos competentes, à publicação da presente Ata, ao seu arquivamento junto aos registros públicos e na sede social da 
Companhia e à abertura dos livros sociais exigidos em lei. Leitura e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a presente Assembleia Geral de Constituição, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes. Mesa: Jayme José Adissi, como Presidente, e Gustavo Dardengo Adissi, como Secretário. SP, 10/05/2021. 
JUCESP NIRE 3530057076-6 em 11/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

SACYR CONSTRUCCION S/A DO BRASIL
CNPJ: 30.808.507/0001-37

RELATÓRIO DA DIRETORIARELATÓRIO DA DIRETORIARELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Valores expressos em reais - R$ - centavos eliminados)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL A Sociedade, sob o CNPJ 30.808.507/0001-37, é 
uma fi lial da empresa espanhola SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., autorizada a 
funcionar no Brasil pela portaria nº. 1.021-SEI, de 13 de junho de 2018, do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Serviços, e tem como objeto 
social a execução de contratos de obras públicas ou privadas e elaboração de projetos 
relacionados à sua atividade, nos termos da Escritura de Constituição de Filial no 
Brasil e Procuração, constante do Ato nº 2.168 de 29 de maio de 2018, e Diligência de 
retifi cação de erro material, constante da Escritura de Constituição de Filial no Brasil e 
Procuração, de 7 de junho de 2018. A Sacyr Construccion consolida em 2020 a sua 
presença no mercado brasileiro apresentando já uma carteira de mais de 2 biliões de 
Reais, com forte incidência em importantes obras de mobilidade urbana nos estados 
de São Paulo e Ceará. A empresa obteve a confi ança do cliente Rumo para a 
realização de um dos projectos ferroviários mais importantes do Brasil, a renovação/
construção da Ferrovia Norte Sul. A presença da Sacyr Concessões no mercado 
brasileiro trouxe a esta a angariação da Concessão BR-287. Um importante projeto 
com investimentos na ordem dos 2.7 Bi R$. A Sacyr Construccion será naturalmente a 
responsável pelo EPC da obra garantindo para o seu backlog todo o Capex do 
empreendimento. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As 
demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária e os pronunciamentos, 
orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. As 
demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base no custo histórico. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de 
ativos. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras é necessário utilizar estimativas 
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações 
Financeiras da empresa incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas 
úteis do ativo imobilizado, determinações de provisões para imposto de renda e outras 
similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. 
As principais práticas contábeis observadas na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras são as seguintes: a) Caixa e equivalentes de caixa Registradas ao custo, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. b) Títulos e valores 
mobiliários Representados por aplicações em Certifi cados de Depósitos Bancários 
– CDBs (renda fi xa), sendo classifi cados em “empréstimos e recebíveis” e estão 
mensurados pelo custo amortizado. c) Ativos e passivos fi nanceiros São 
mensurados pelo método do custo amortizado, utilizando o método de taxa de juros 
efetiva, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. A receita e a 
despesa de juros são reconhecidas por meio da aplicação da taxa de juros efetiva, 
exceto para créditos de curto prazo, quando o efeito do desconto com base na taxa de 
juros efetiva é imaterial. d) Contas a receber de clientes e provisão para créditos de 
liquidação duvidosa Registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo valor 
nominal dos títulos faturados e ajustados pelo reconhecimento da receita em virtude 
da evolução de cada obra. Constituída com base na avaliação dos saldos com risco de 
realização e negociações em andamento por cliente. e) Consórcios De acordo com o 
CPC 19 (R2) - Negócios em Conjunto, as participações em consórcios são 
classifi cadas como operação em conjunto e, consequentemente, têm seus ativos, 
passivos, receitas e despesas reconhecidos linha a linha nas contas do balanço 
patrimonial e da demonstração do resultado, na proporção do percentual de 
participação em cada consórcio. f) Investimentos Registrados com base no método 
de equivalência patrimonial. Conforme este método, os investimentos são inicialmente 
registrados pelo valor de custo e, em seguida, ajustados para fi ns de reconhecimento 
da participação da Filial no lucro ou prejuízo e em outros resultados abrangentes das 
investidas. g) Imobilizado Registrado ao custo de aquisição, ajustado pelas 
depreciações acumuladas, calculadas peta método linear, às taxas em função do 
tempo de vida útil fi xado por espécie de bem. h) Avaliação de recuperação de ativos 
Os ativos são avaliados anualmente para identifi car evidências de perdas não 
recuperáveis ou, ainda, sempre que eventos ou alterações signifi cativas nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando 
aplicável, se houver perda decorrente das situações em que o valor contábil do ativo 
ultrapasse seu valor recuperável, defi nido pelo maior entre o valor em uso do ativo e o 
seu valor líquido de venda, essa perda é reconhecida no resultado do exercício. Para 
fi ns de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos, 
para os quais existem fl uxos de caixa identifi cáveis separadamente (Unidades 
Geradoras de Caixa - UGCs). i) Empréstimos e fi nanciamentos Registrado ao valor 
de custo, acrescidos dos encargos e das variações monetárias. j) Partes relacionadas 
Registrado ao valor de custo, acrescidos dos encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias. Referem-se basicamente a reembolso de 
despesas e mútuos. k) Imposto de renda e contribuição social A provisão para o 
imposto de renda e a contribuição social é calculada com base no lucro tributável de 
acordo com as alíquotas vigentes nas datas dos balanços. l) Provisões, incluindo 
provisão para riscos fi scais, cíveis e trabalhistas São quantifi cadas ao valor 
presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, utilizando a taxa 
adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. m) Uso de 
estimativas e julgamento Exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de práticas contábeis e os valores de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco 
signifi cativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício estão 
relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: vida útil do ativo imobilizado, 
custo orçado das obras, provisões para riscos fi scais, cíveis e trabalhistas e perdas 
relacionadas a contas a receber. Essas estimativas e premissas são revistas de 
maneira contínua e o impacto de tais revisões é reconhecido no exercício em que são 
efetuadas. n) Contratos de prestação de serviço de construção e contratos 
onerosos A receita de prestação de serviço é apurada e reconhecida em virtude da 
evolução de cada obra de acordo com a CPC 40. A receita compreende o valor inicial 
acordado no contrato, acrescido de variações decorrentes de solicitações adicionais, as 
reclamações e os pagamentos de incentivo contratuais, na condição em que seja 
praticamente certo que resultem em receita e possam ser mensurados de forma 
confi ável. A receita do contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de 
conclusão do contrato, de acordo com o percentual de conclusão de cada um dos 
projetos. Os custos de cada contrato são reconhecidos como resultado no período em 
que são incorridos, a menos que determinem um ativo relacionado à atividade de 
contrato futuro. Quando o resultado de um contrato de prestação de serviço de 
construção não pode ser estimado com confi abilidade, sua receita é reconhecida até o 
montante dos custos incorridos, desde que sua recuperação seja provável. Se for 
provável que os custos totais excederão a receita total de um contrato (caracterizando 
um contrato oneroso), a perda referente ao excedente entre a receita contratada e o 
custo total estimado é reconhecida imediatamente no resultado do exercício na rubrica 
“Custo dos serviços prestados” e no passivo, registrada na rubrica “Outras contas a 
pagar”. Os montantes faturados ou a faturar registrados com base no serviço 
executado por obra, mas ainda não pagos pelo cliente, são registrados no balanço 
patrimonial como um ativo, na rubrica “Contas a receber de clientes”. o) Resultado O 
resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios. 3. 
CONSÓRCIOS CONSTRUTORES A atuação da Sociedade no mercado brasileiro 
decorre através da integração de Consórcios, Agrupamentos Empresariais para a 
Construção, Fiscalização, Gerenciamento e Controle de Obras. Os ativos, passivos e 
resultados dos consórcios estão refl etidos nas demonstrações fi nanceiras, 
proporcionalmente à efetiva participação: a) 50% de participação no Consórcio FTS 
(Linha Leste), constituído em 25 de julho de 2018, tendo como objeto a Implantação 
das obras civis e sistema de alimentação de energia elétrica catenária, 
telecomunicações, sinalização e controle, bilhetagem, ventilação e equipamentos de 
ofi cina da Linha Leste do Metrô de Fortaleza Fase 1. b) 33,33% de participação no 
Consórcio Linha 02 Verde - Vila Prudente-Dutra, constituído em 09 de setembro de 
2014, tendo como objeto a Execução de obras civis, contemplando obra bruta, 
acabamento e via permanente, no trecho Vila Prudente – Dutra da Linha 02 – Verde da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. A Sacyr Construccion passou a 
fazer parte deste contrato em 2019. c) 45% de participação no Consórcio Sacyr 
Neopul ETC, constituído em 30 de outubro de 2019, tendo como objeto a Execução 
das obras e serviços de engenharia para a implantação dos trechos remanescentes da 
Ferrovia Norte-Sul – Estrela D’ Oeste – SP e Porto Nacional – TO. 4. ATIVO 
CIRCULANTE 

4.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 2020 2019
Caixa  7.948  1.982 
Bancos conta movimento  9.928.077  3.069.995 
Total  9.936.025  3.071.977 
4.2 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

 Circulante 2020 2019
Prestação de serviços - faturado - Metrô Fortaleza  -  359.758 
Prestação de serviços - faturado - Metrô São Paulo  -  12.610 
Prestação de serviços - faturado - Rumo  5.122.412  6.683.670 
Total Circulante  5.122.412  7.056.038 
Não circulante   
Prestação de serviços - a faturar - Metrô Fortaleza  82.267.784  35.486.134 
Prestação de serviços - a faturar - Metrô São Paulo  5.771.254  5.611.823 
Prestação de serviços - a faturar - Rumo*  35.409.431  (5.563.539)
Total Não Circulante  123.448.469  35.534.417 
O saldo do contas a receber, no ativo não circulante, é proveniente do ajuste IFRS 15, 
decorrentes do reconhecimento de receitas e/ou custos amparado na porcentagem do 
custo incorrido no período base sobre o custo total reajustado, previsto no item 5, II da 
Instrução Normativa n° 21/79. Aferido pelo progresso de execução de obras de longo 
prazo de acordo com o pronunciamento técnico CPC nº 47, denominado Receita de 
Contratos com cliente.

 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 2020 2019
Circulante   
Adiantamento a clientes - Rumo  (10.130.060)  
Adiantamento a clientes – Metrô São Paulo  (7.244.651)  
Total  (17.374.711)  - 
4.3 – CONTAS A RECEBER DE CONSÓRCIOS

 Participação no 
consórcio - %

2020 2019

 Ativo Passivo Ativo Passivo

Consórcio FTS 50,00 15.294.985 - 12.284.693 -
Consórcio Linha 
2 Verde 33,33 - (469.339)  (310.078)

Consórcio Sacyr 
Neopul ETC 45,00 123.680 - 335.030 -

Total  15.418.664 (469.339) 12.619.722 (310.078)

 4.4 – IMPOSTOS A RECUPERAR 2020 2019
IRRF sobre aplicações fi nanceiras 5.343 4.722
IRPJ a recuperar de anos anteriores 944 -
CSLL a recuperar de anos anteriores 297 -
INSS retido sobre NF a recuperar 140.318 234.540
Impostos pagos a maior - 6.273
Total 146.902 245.535

 4.5 – OUTROS CRÉDITOS 2020 2019
Adiantamentos a fornecedores 18.261 12.448
Adiantamento a funcionários 139.754 73.651
Garantia de locações 3.200 400
Prêmios de seguros a apropriar 10.981.917 104.461
Outras despesas diferidas 13.689.560 8.339.845
Total  24.832.692  8.530.804 

ATIVO Nota 2020 2019

CIRCULANTE    

Caixa e equivalentes de caixa 4.1 9.936.025 3.071.977

Contas a receber de clientes 4.2 5.122.412 7.056.038

Contas a receber de consorciadas 4.3 15.418.664 12.619.722

Impostos a recuperar 4.4 146.902 245.535

Outros créditos 4.5 24.832.692 8.530.804

Total do ativo circulante  55.456.696 31.524.077

NÃO CIRCULANTE    

Contas a receber de clientes 4.2 123.448.469 35.534.417

Partes relacionadas 5.1 152.070 108.026

  123.600.539 35.642.444

Imobilizado 5.2 7.922.720 1.155.502

Intangível 5.2 108.698 18.116

Total do ativo não circulante  131.631.957 36.816.062

TOTAL DO ATIVO  187.088.652 68.340.139

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2020 2019
CIRCULANTE    
Fornecedores  6.1 50.006.858 25.703.320
Empréstimos e fi nanciamentos 6.2 30.633.577 12.968.182
Salários, provisões/encargos sociais  recolher 6.3 9.358.866 2.723.022
Impostos e contribuições a recolher  6.4 5.936.478 1.136.276
Impostos diferidos 6.5 7.877.410 1.985.812
Adiantamento de clientes 4.2 17.374.711 -
Conta corrente de consorciadas 4.3 469.339 310.078
Provisão para outros riscos e encargos 6.6 633.006 -
Total do passivo circulante   122.290.246 44.826.689
NÃO CIRCULANTE    
Empréstimos e fi nanciamentos 6.2 7.708.333 -
Partes relacionadas 5.1 25.867.032 19.636.274
Total do passivo não circulante  33.575.366 19.636.274
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7   
Capital  31.017.942 2.248.075
Reservas de Capital  - 7.084.652
Outras reservas  3.906.775 -
Prejuízos acumulados  (3.701.677) (5.455.552)
Total do patrimônio líquido   31.223.041 3.877.175
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO  187.088.652 68.340.139

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 

(Valores expressos em reais  - R$ - centavos eliminados)
 Nota 2020 2019
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS 8.1 284.169.004 73.773.637
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 8.2 (252.335.006) (63.447.554)
LUCRO BRUTO  31.833.997 10.326.082
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS   
Despesas gerais e administrativas 8.3 (21.137.087) (12.235.255)
Outras receitas (despesas) operacionais, 
líquidas 8.4 (268.570) -

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL    
ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  10.428.340 (1.909.173)
Receitas fi nanceiras  267.873 44.224
Despesas fi nanceiras  (5.688.149) (1.322.351)
Variações cambiais, líquidas  (2.162.400) 608
 8.5 (7.582.675) (1.277.519)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL 
ANTES DO IRPJ E CSLL  2.845.665 (3.186.692)

IIRPJ E CSLL    
Correntes (1.091.790) -
 8.6 (1.091.790) -
RESULTADO LÍQUIDO  1.753.875 (3.186.692)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em reais  - R$ - centavos eliminados)
 2020 2019
Lucro (Prejuízo) do Exercício 1.753.875 (3.186.692)
Resultado Abrangente Total do Exercício 1.753.875 (3.186.692)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em reais  - R$ - centavos eliminados)

    Outras reservas  Total do
 Capital Reserva de Reserva Outras 

reservas
Lucros / Prejuízos patrimônio

  social capital   legal  acumulados líquido   
 SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2019 2.248.075 - - - (2.268.860) (20.785)
 Prejuízo líquido do exercício - - - - (3.186.692) (3.186.692)
 Reserva de capital - 7.084.652 - - - 7.084.652
 SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 2.248.075 7.084.652 -  (5.455.552) 3.877.175
 Lucro líquido do exercício - - - - 1.753.875 1.753.875
 Reserva de capital - (7.084.652) - - - (7.084.652)
 Outras reservas – nota 7 - - - 3.906.775 - 3.906.775
 Aumento de capital social 28.769.868 - - - - 28.769.868
 SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 31.017.942 - - 3.906.775 (3.701.677) 31.223.041

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em reais  - R$ - centavos eliminados)
 2020 2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS   

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 1.753.875 (3.186.692)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) 
líquido do exercício   

com o caixa gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais   

Depreciações e amortizações 673.344 63.306
Juros e variações monetárias incorridos 1.607.679 (608)
Juros sobre empréstimos 5.374.248 655.098
Juros passivos sobre empréstimos de mútuos 190.086 207.511
Baixas de imobilizado 4.425 -
Provisões diversas 633.006 -
Redução (aumento) nos ativos operacionais:   
Contas a receber de clientes (85.980.425) (41.662.230)
Contas a receber de consórcios (2.798.942) (12.619.722)
Impostos a recuperar 98.633 (245.535)
Outros créditos (16.301.888) (11.049.261)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:   
Fornecedores 24.303.538 25.674.483
Salários, provisões e encargos sociais a 
recolher 6.635.844 2.723.022

Impostos e contribuições a recolher 4.800.202 1.098.714
Impostos diferidos a pagar 5.891.599 1.985.812
Adiantamentos de clientes 17.374.711 -
Contas a pagar de consórcios 159.262 3.209.057
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais (35.580.803) (33.147.046)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO   

Aquisição de imobilizado (7.535.569) (1.236.924)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de investimento (7.535.569) (1.236.924)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO   

Capital social 28.769.868 -
Reservas de capital (7.084.652) 7.084.652
Outras reservas 3.906.775 -
Aquisição de empréstimos 38.341.910 12.532.943
Pagamento de empréstimos (18.342.431) (219.860)
Empresas ligadas 18.119.692 16.984.608
Recebimento de empréstimos a empresas 
ligadas 26.397.375 2.465.900

Pagamento de empresas ligadas (14.553.258) (1.560.181)
Pagamento de empréstimos a empresas 
ligadas (25.574.861) (400.279)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de fi nanciamento 49.980.419 36.887.784

AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.864.048 2.503.813

Caixa e equivalente de caixa no fi m do exercício 9.936.025 3.071.977
Caixa e equivalente de caixa no início do 
exercício 3.071.977 568.164

AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.864.048 2.503.813

A conta outras despesas diferidas é composta por: (a) Em dezembro de 2019, 
a Sacyr e a Somague Engenharia S.A. do Brasil celebraram um contrato de 
Cessão de Posição Contratual, onde a Somague cede à Sacyr a sua posição 
contratual, no Consórcio Linha 02 Verde – Vila Prudente-Dutra, pelo montante de 
R$ 11.200.000,00 (Onze milhões e duzentos mil reais). Nesta negociação a Sacyr, 
adquiriu direitos a receber que foram deduzidos do valor de compra do contrato, a 
saber, R$ 2.898.979. Estes direitos são compostos de Notas de Débitos a receber 
e aportes fi nanceiros a receber. A apropriação do reconhecimento para o custo 
será feita como base o avanço da execução da obra. (b) Despesas antecipadas 
– pagamentos de benefícios a funcionários como plano de saúde, odonto, vale 
refeição, vale transporte que serão reconhecidos como despesas no próximo mês. 
5. ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.1 – PARTES RELACIONADAS

 

2020 2019
 Balanço patrimonial  Balanço patrimonial 

Ativo não 
circulante

Passivo não 
circulante

Ativo não 
circulante

Passivo não 
circulante

Reembolso de despesas:    
Somague Engenharia S.A. 
do Brasil  -  (2.950.068)  -  (2.622.237)

Sacyr Neopul S.A. do Brasil  151.470  -  103.373  - 
Sacyr Somague S.A.  -  (1.121.873)  -  (446.235)
Sacyr Concessões e Partic. 
Brasil Ltda  -  (42.255)  -  - 

Cavosa Obras e Projetos Eireli  -  (4.742)  4.653  - 
Sacyr Construccíon S.A.  -  (7.975.664)  -  (2.502.526)
Sacyr S.A.  -  (6.643)   (6.643)
Cavosa Obras y Proyectos S.A.  -  (23.985)  -  (23.985)
Sacyr Industrial do Brasil Ltda  600  -  -  - 
  152.070  (12.125.229)  108.026  (5.601.626)
Mútuos:     
Sacyr Construccíon S.A.  -  (938.014)  -  (632.281)
Somague Engenharia S.A. 
do Brasil  -  (3.172.425)  -  (2.202.367)

  -  (4.110.439)  -  (2.834.648)
Cessão de posição contratual:    
Somague Engenharia S.A. 
do Brasil  -  (9.631.364)  -  (11.200.000)

  -  (9.631.364)  -  (11.200.000)
Total  152.070  (25.867.032)  108.026  (19.636.274)
5.2 – IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
  2020 2019

Taxa de Valor da Depreciação Valor Valor 
 depreciação  Aquisição Acumulada Residual Residual
Máquinas e equipamentos 10%  3.906.775  (130.226)  3.776.549  - 
Móveis e utensílios 10%  42.085  (2.538)  39.547  - 
Equipamentos de processo 
de dados 20%  161.937  (35.497)  126.440  73.082 

Máquinas e equipamentos 
dos consórcios 10 a 20%  4.496.985  (516.802)  3.980.183  1.082.420 

   8.607.782  (685.062)  7.922.720  1.155.502 
Intangível do consórcio 20%  158.225  (49.526)  108.698  18.116 
   158.225  (49.526)  108.698  18.116 
A movimentação do imobilizado é demonstrada como segue:

 2019 2020
  Valor Residual  Adições  Baixas  Depreciação  Valor Residual 
Máquinas e equipamentos  -  3.906.775  -  (130.226)  3.776.549 
Móveis e utensílios  -  42.085  -  (2.538)  39.547 
Equipamentos de proces. 
de dados  73.082  87.288  (4.425)  (29.505)  126.440 

Máquinas e equipamentos 
dos consórcios  1.082.420  3.362.935  -  (465.172)  3.980.183 

  1.155.502  7.399.083  (4.425)  (627.441)  7.922.720 
Intangível do consórcio  18.116  136.485  -  (45.903)  108.698 
 18.116  136.485  -  (45.903)  108.698 
6. PASSIVO CIRCULANTE 6.1 – FORNECEDORES
Descrição 2020 2019
Consultoria  (447.780)  (11.920)
Advogados  (201.983)  (19.896)
Gastos com estrutura  (121.905)  (15.759)
Seguros  (322)  (123.408)
Aluguéis  (41.571)  (11.092)
Fornecedores consórcio FTS – Metro Fortaleza  (31.999.951)  (25.251.478)
Fornecedores consórcio Linha 02 Verde  (5.753.939)  (214.134)
Fornecedores consórcio Sacyr Neopul ETC  (11.439.408)  (55.633)
Total  (50.006.858)  (25.703.320)
6.2 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Modalidade Vencimento 
fi nal Taxa de juros 2020 2019

Moeda nacional:     
Cédula de Crédito Bancário - Sacyr 
Construccion

Novembro de 
2020 CDI + 7,44% a.a. - (2.327.479)

Cédula de Crédito Bancário - Sacyr 
Construccion

Dezembro de 
2021 CDI + 7,44% a.a. (5.503.000) -

Cédula de Crédito Bancário - Sacyr 
Construccion Março de 2022 CDI + 6,0411% 

a.a. (7.500.000) -

Cédula de Crédito Bancário – 
Consórcio Sacyr Neopul ETC * Julho de 2021 CDI + 5,1581% 

a.a. (2.887.500) -

Cédula de Crédito Bancário – 
Consórcio FTS *

Outubro de 
2020 CDI + 4% a.a. - (5.373.843)

Cédula de Crédito Bancário – 
Consórcio FTS *

Dezembro de 
2020 CDI + 4% a.a. - (5.266.860)

Cédula de Crédito Bancário – 
Consórcio FTS *

Setembro de 
2021 CDI + 9,33% a.a. (3.818.431) -

Cédula de Crédito Bancário – 
Consórcio FTS *

Novembro de 
2021 CDI + 4,22% a.a. (3.632.980) -

Cédula de Crédito Bancário – 
Consórcio FTS *

Fevereiro de 
2022

CDI + 9,5463% 
a.a. (5.000.000) -

Cédula de Crédito Bancário – 
Consórcio FTS * Abril de 2022 CDI + 6,0411% 

a.a.
(10.000.000) -

Total   (38.341.910) (12.968.182)
Circulante   (30.633.577) (12.968.182)
Não circulante   (7.708.333) -
*Os empréstimos do consórcio FTS e do consórcio Sacyr Neopul ETC estão refl etidos 
conforme a participação da Sacyr Construccion, a saber, 50% e 45%, respectivamente. 
6.3 – SALÁRIOS, PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Descrição 2020 2019
Salários estrutura  -  (12.809)
Encargos estrutura  (690.427)  (444.772)
Apropriação de férias  (815.180)  (423.099)
Apropriação de encargos sobre férias  (189.608)  (73.099)
Salários, férias e encargos do Consórcio FTS – Metro Fortaleza  (3.853.163)  (1.013.004)
Salários, férias e encargos do Consórcio Linha 2 - Verde  (168.694)  - 
Salários, férias e encargos do Consórcio Sacyr Neopul ETC  (3.368.329)  (623.932)
Apropriação para contingências trabalhistas  (345.772)  (179.956)
Conta corrente com empregados  72.307  47.648 
Total  (9.358.866)  (2.723.022)
6.4 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A composição dos impostos e 
contribuições a recolher está demonstrada da seguinte forma:

Descrição 2020 2019
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS  (40.481)  - 
Programa de Integração Social – PIS  (8.765)  - 
Impostos sobre Serviços – ISS  (2.968)  (5)
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  (8.193)  (1.087)
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  (430)  (420)
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte  (44.720)  (35.143)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ  (119.375)  - 
Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL  (45.746)  - 
Outros tributos a recolher  (5.665.800)  (1.099.622)
Total  (5.936.478)  (1.136.276)
6.5 – IMPOSTOS DIFERIDOS

 2020 2019
Consórcio FTS   
PIS diferido a pagar  (534.741)  (230.660)
COFINS diferido a pagar  (2.468.034)  (1.064.584)
ISS diferido a pagar  (1.645.356)  (709.723)

  (4.648.130)  (2.004.967)
Consórcio Linha 2 Verde   
PIS diferido a pagar  (37.513)  (36.477)
COFINS diferido a pagar  (173.138)  (168.355)
ISS diferido a pagar  (288.563)  (221.536)

  (499.213)  (426.368)
Consórcio Sacyr Neopul ETC   
PIS diferido a pagar  (230.161)  36.163 
COFINS diferido a pagar  (1.062.283)  166.906 
ISS diferido a pagar  (1.437.623)  242.454 

  (2.730.067)  445.523 
Total  (7.877.410)  (1.985.812)

6.6 – PROVISÃO PARA OUTROS RISCOS E ENCARGOS 2020 2019
Provisão para garantias de obras - Consórcio Sacyr Neopul ETC  (633.006)  - 
Total  (633.006) - 
7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO a) Capital social O capital social integralizado em 31 
de dezembro de 2020 é de R$ 31.017.942,29 (trinta e um milhões, dezessete mil, 
novecentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).b) Reservas de capital 
Durante o ano de 2019, a companhia recebeu de sua matriz, valores para aumento 
de capital social que estão contabilizados em reservas de capital, totalizando 
R$ 7.084.652,20 (sete milhões, oitenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e 
dois reais e vinte centavos). A ata de 16 de dezembro de 2019, foi registrada no 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, através da Portaria 
nº 2.894, de 31 de janeiro de 2020, para regularizar o valor de R$ 5.685.312,20 
(cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e doze reais e vinte 
centavos) destas reservas. O restante foi regularizado com novos ingressos de 
reservas de capital, em ata aprovada em 14 de dezembro de 2020, registrada 
através da Portaria nº 748, de 18 de janeiro de 2021. b) Outras reservas Durante 
o ano de 2020, a companhia fi rmou um contrato de comodato com uma empresa 
do grupo e, importou máquinas e equipamentos para auxiliar na obra do Consórcio 
FTS. Estes valores estão contabilizados em outras reservas, totalizando R$ 
3.906.775,26 (três milhões, novecentos e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais 
e vinte e seis centavos). 8. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
8.1 – RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS

Ano - 2020
Consórcio 

FTS - Metro 
Fortaleza

Consórcio 02 
Linha - Vila 

Prudente

Consórcio 
Sacyr 

Neopul ETC   Total
Descrição % Participação 50,00% 33,33% 45,00%
Receita Prestação de Serviços  90.157.939  7.468.895  125.121.490  222.748.325 
Ajuste CPC47  46.781.651  159.431  35.409.431  82.350.512 
(-) Impostos sobre o Faturamento  (4.717.572)  (633.119)  (9.687.544)  (15.038.235)
(-) Impostos sobre ajuste CPC47  (2.643.163)  (72.846)  (3.175.589)  (5.891.599)
(=) Receita Líquida  129.578.854  6.922.361  147.667.788  284.169.004 

Ano - 2019
Consórcio 

FTS - Metro 
Fortaleza

Consórcio 02 
Linha - Vila 

Prudente

Consórcio 
Sacyr Neopul 

ETC  Total
Descrição % Participação 50,00% 33,33% 45,00%
Receita Prestação de Serviços  32.524.486  3.224.486  7.100.762  42.849.734 
Ajuste CPC47  35.486.134  5.611.823  (5.563.539)  35.534.418 
(-) Impostos sobre o Faturamento  (1.772.584)  (283.498)  (568.621)  (2.624.703)
(-) Impostos sobre ajuste CPC47  (2.004.967)  (426.367)  445.522  (1.985.812)
(=) Receita Líquida  64.233.069  8.126.444  1.414.124  73.773.637 

A receita de prestação de serviços, para o exercício, foi obtida através da participação 

da companhia nos Consórcios de obras. O ajuste CPC 47 é o reconhecimento de 

receitas e/ou custos amparado na porcentagem do custo incorrido no período base 

sobre o custo total reajustado, previsto no item 5, II da Instrução Normativa n° 21/79. 

Aferido pelo progresso de execução de obras de longo prazo de acordo com o 

pronunciamento técnico CPC 47, denominado Receita de Contratos com cliente. Em 

2019, no caso do Consórcio Sacyr Neopul ETC, houve uma apropriação de custos 

pois, a receita faturada, até o momento, foi superior aos custos incorridos. O mesmo 

foi refl etido na apropriação dos impostos sobre o ajuste CPC 47. 8.2 – CUSTO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS

Ano - 2020
Consórcio 

FTS - Metro 
Fortaleza

Consórcio 02 
Linha - Vila 

Prudente

Consórcio 
Sacyr Neopul 

ETC   Total
Descrição % Participação 50,00% 33,33% 45,00%
Salários e benefícios a empregados  (21.907.368)  (2.605.665)  (45.162.513)  (69.675.546)
Serviços de terceiros  (56.706.229)  (2.429.849)  (15.445.151)  (74.581.229)
Materiais utilizados na serviços 
prestados  (15.749.880)  (961.991)  (28.136.015)  (44.847.887)

Despesas gerais e administrativas  (16.387.226)  (844.779)  (14.148.316)  (31.380.320)
Despesas com aluguéis  (1.133.353)  (85.626)  (29.853.272)  (31.072.251)
Depreciação e amortização  (306.332)  (10.616)  (194.128)  (511.075)
Despesas tributárias  (149.920)  (37.748)  (79.029)  (266.697)
Total  (112.340.309)  (6.976.274)  (133.018.424)  (252.335.006)

Ano - 2019
Consórcio 

FTS - Metro 
Fortaleza

Consórcio 02 
Linha - Vila 

Prudente

Consórcio 
Sacyr Neopul 

ETC   Total
Descrição % Participação 50,00% 33,33% 45,00%
Salários e benefícios a empregados  (8.329.254)  (2.302.644)  (660.274)  (11.292.172)
Serviços de terceiros  (29.194.446)  (3.023.783)  (46.569)  (32.264.799)
Materiais utilizados na serviços 
prestados  (9.612.395)  (43.673)  (36.819)  (9.692.887)

Despesas gerais e administrativas  (8.323.088)  (836.126)  (477.955)  (9.637.170)
Despesas com aluguéis  (203.612)  (147.772)  (45.382)  (396.766)
Depreciação e amortização  (40.662)  (22.374)  (1.719)  (64.756)
Despesas tributárias  (85.532)  (12.725)  (748)  (99.005)
Total  (55.788.990)  (6.389.098)  (1.269.466)  (63.447.554)

8.3 – DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Descrição 2020 2019
Despesas com Pessoal  (13.326.813)  (6.952.180)
Encargos com Pessoal  (2.636.573)  (1.383.859)
Provisão de férias e seus Encargos  (580.392)  (496.198)
Provisão de 13º salário e seus Encargos  (68.400)  (5.323)
Despesa com consultoria e serviços técnicos  (3.560.789)  (519.928)
Despesa com locações  (457.851)  (186.397)
Despesas gerais  (506.269)  (2.691.370)
Total  (21.137.087)  (12.235.255)

8.4 – OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS A conta é 

composta pela apropriação do reconhecimento para o custo, com base no avanço 

de execução da obra, do montante líquido entre o contrato adquirido de Cessão de 

Posição Contratual do Consócio Linha 02 Verde – Vila Prudente-Dutra e os direitos 

a receber adquiridos pela Sacyr nesta compra do contrato. 8.5 – RESULTADO 

FINANCEIRO

Descrição 2020 2019
Receitas fi nanceiras   
Descontos obtidos  414  65 
Receita sobre aplicação fi nanceira  54  1 
Receita fi nanceira dos consórcios  267.406  44.158 
  267.873  44.224 
Despesas fi nanceiras   
Juros pagos e incorridos  (497.668)  (224.236)
Despesa bancárias  (123.814)  (87.669)
Despesa fi nanceira dos consórcios  (5.066.667)  (1.010.446)
  (5.688.149)  (1.322.351)
Variação cambial líquida  (2.162.400)  608 
  (2.162.400)  608 
Total  (7.582.675)  (1.277.519)

8.6 – IMPOSTOS DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Para o período fi ndo em 

31 de dezembro de 2020, a companhia foi tributada pelo regime do lucro real anual, 

regime de competência. Em 2020, a empresa apresentou lucro fi scal e, a seguir, 

demonstramos o detalhamento da apuração do imposto de renda e da contribuição 

social:

Descrição 2020
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social  2.845.665 
Alíquota nominal combinada do imposto de renda e da contribuição social 34%
Expectativa de despesa com imposto de renda e contribuição social à taxa 
combinada  (967.526)

Ajustes para reconciliação da despesa efetiva-  
Diferenças temporárias:  
Outros efeitos, liquido  (65.615)
Variação cambial não realizada, líquida  (546.611)
Compensação de prejuízos fi scais de anos anteriores  487.963 
Despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício  (1.091.790)
Correntes  (1.091.790)
 Total  (1.091.790)

9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS A Administração da Sociedade não identifi cou 

a ocorrência de diferenças relevantes entre os valores de mercado e aqueles 

apresentados nas demonstrações fi nanceiras de 31 de dezembro de 2020 de seus 

instrumentos fi nanceiros, tais como caixa e bancos, aplicações fi nanceiras, contas a 

receber, créditos com empresas ligadas e contas a pagar.

Em atenção às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação e consideração de V. Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração
dos Fluxos do Caixa, referentes ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Outrossim, colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 25/05/2021. A Diretoria.

Ricardo Cassanha 
Representante Legal
CPF: 267.908.218-48

Aline Martins de Lima 
Contador

 CRC 1SP264356/O-0
CPF 290.174.648-95

INSTITUTO PREMIER PET - CNPJ 19.362.461/0001-32 - Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada aos 31 de 
Março de 2021 - Data, Hora, Local, Presença: Aos 31 de março de 2021, às 13h, em segunda convocação atendendo ao 
edital de convocação datado de 27 de fevereiro de 2021 afixado na sede social e encaminhado aos associados na forma e no 
prazo estabelecidos pelo artigo 25, do Estatuto Social, reuniram-se os associados identificados e assinados na lista de presença 
anexa e integrante da presente ata (Anexo I), na sede social na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1460, 
13º andar, conjunto 136, CEP 04548-005; Mesa: Presidida pela Diretora Presidente, Madalena Spinazzola, brasileira, solteira, 
administradora de empresas, portadora do RG nº 23.818.159-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 206.248.308-29, residente 
e domiciliada na Rua Francisco Dias Velho, 66 apto 125, Vila Cordeiro, São Paulo-SP, CEP 04581-000, e secretariada pela Vice-Di-
retora Presidente Simone Carrera, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 18.899.564 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 112.254.638-66, residente e domiciliada na Rua Diogo Jacome, 518, apto. 62, Bloco 2, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 
CEP 04512-001. Ordem do Dia: (1) análise do Relatório de atividades e das Demonstrações Financeiras da Diretoria referentes 
ao exercício social de 2020; (2) alteração do artigo 3º e ampliação do objeto social da associação; (3) alteração de prazo para 
convocação de assembleias; (4) outros assuntos de interesse da associação; Deliberações: após a leitura das matérias objeto 
de deliberação, da apresentação dos documentos a elas relacionados e esclarecidas as dúvidas surgidas: (1) foram aprovadas 
pela unanimidade dos associados presentes, sem ressalvas, o Relatório de Atividades e as Demonstrações Financeiras da Diretoria 
referentes ao exercício social de 2020; (2) foi aprovada pela unanimidade dos associados presentes a alteração do artigo 3º do 
Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação, ficando aprovada a minuta do Estatuto Social anexa à presente ata (Anexo 
II): Artigo 3º - A Associação tem por finalidade: a) o apoio e o incentivo a campanhas, eventos, pesquisas e estudos relativos à 
saúde e à nutrição de animais de companhia, visando sempre a melhora na qualidade de vida, saúde e longevidade de animais 
domésticos, proporcionando uma convivência mais harmoniosa e de longo prazo com seus tutores aonde quer que eles estejam; 
b) o apoio a instituições que cuidem de animais de estimação abandonados, provendo consultoria e capacitação profissional de 
acordo as diretrizes da medicina veterinária de abrigos por meio de parcerias com instituições de ensino, e promovendo a venda 
subsidiada a instituições selecionadas e a doação de alimentos; c) a doação de alimentos para campanhas de adoção responsável 
de animais de estimação abandonados; d) o apoio a instituições, empresas ou pessoas jurídicas em geral, que estejam à frente 
de causas ambientais e sociais; e) o apoio a causas da sociedade civil em geral.” (3) pela unanimidade dos associados presentes, 
decidiu-se pela não alteração dos prazos e forma de convocação de Assembleia Geral. Encerramento: ninguém mais tendo feito 
uso da palavra, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata de forma sumariada, por todos lida, 
aprovada e assinada. Esta ata é cópia fiel da original arquivada em livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2021. Madalena 
Spinazzola, presidente da mesa; Simone Carrera, secretária da mesa.

Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim 
Floriano, nº 1.052,13º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004. Acionistas representando 100% do capital social. 
Deliberações: Aprovada a (i) constituição da Companhia, com capital social totalmente subscrito no valor 
de R$ 10.000,00, dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, bem como seu 
respectivo estatuto social; e (ii) eleição da Diretoria da Companhia com mandato de 3 anos, a saber: José 
Alexandre Costa de Freitas brasileiro, casado, advogado, Identidade n.º 78.657 expedida pela OAB/RJ em 
08/03/2009, CPF/MF n.º 008.991.207-17, para o cargo de Diretor Presidente; e o Sr. Alexandre Lodi de 
Oliveira, brasileiro, casado, empresário, Identidade RG nº 109641316 expedida pelo IFP em 13/05/1994, 
CPF/MF nº 076.922.737-66. Arquivada na JUCESP em 13/05/2021 sob o nº 3530056850-8, Secretária 
Geral Gisela Simiema Ceschin e encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia, 
juntamente com o Estatuto Social consolidado na íntegra da ata da assembleia.

SRC II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
CNPJ N° 41.934.448/0001-60

Extrato de Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 14 de Abril de 2021
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Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ.MF nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.300.012.763

Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração
Realizada em 24 de Fevereiro de 2021

1. Data, Horário e Local - Dia 24 de fevereiro de 2021, às 08:00, na sede da COMPANHIA BRASILEIRA 
DE ALUMÍNIO, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro 
Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, parte, conjunto 141 - Cidade Monções - CEP 04571-900 
(“Companhia”). 2. Convocação - Realizada de acordo com o artigo 21, parágrafo terceiro do Estatuto 
Social da Companhia. 3. Presença - Participação de todos os Membros do Conselho de Administração, 
conforme assinaturas lançadas no Livro de “Presença de Conselheiros”. 4. Mesa Dirigente - Luís 
Ermírio de Moraes, Presidente; e Renato Maia Lopes, Secretário. 5. Ordem do Dia - A ordem do dia 
da presente Reunião Ordinária de Conselho de Administração compreende a deliberação dos membros 
do conselho sobre: i) Barragens, ii) Relatório da Administração e Demonstrações financeiras referente 
ao exercício social de 2020 e destinação do resultado do exercício social da Companhia encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, iii) Temas Financeiros, iv) Orçamento e; v) Eleição dos membros da 
diretoria. 6. Deliberações - Colocado em discussão os assuntos constantes da ordem do dia, os 
membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem 
ressalvas, o seguinte: i) Foi informado para os membros do Conselho de Administração da Companhia 
os assuntos relativos às barragens de mineração e industriais. Também foi apresentado o farol de 
segurança “SIGBAR”, demonstrando que todos os controles estão em níveis satisfatórios, garantindo 
a manutenção e segurança das barragens, conforme material apresentado nesta reunião e arquivado 
na sede da Companhia. ii.a) Recomendar aos acionistas da Companhia a aprovação das 
Demonstrações Financeiras da Companhia, composta por balanço patrimonial, demonstração do 
resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e relatório de auditoria, tudo relativo ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, de acordo com o artigo 20, inciso II do estatuto 
social da Companhia, conforme material apresentado nesta reunião e arquivado na sede da 
Companhia. ii.b) Recomendar, após a apuração dos documentos mencionados no item (ii.a) da ordem 
do dia, pela não distribuição de dividendos aos Acionistas da Companhia, tendo em vista ter sido 
apurado prejuízo acumulado dos exercícios anteriores pela Companhia. iii.a) Recomendar a inclusão 
de outros fornecedores no programa de Supplier Finance com a instituição financeira já contratada 
ou outra que apresente custo igual ou menor, conforme material apresentado e arquivado na sede 
da Companhia. iii.b) Aprovar os temas referente a política financeira da Companhia, de acordo com 
o artigo 20, inciso XXI do estatuto social da Companhia, conforme material apresentado nesta reunião 
e arquivado na sede da Companhia. Ambos brevemente expostos abaixo: iii.b.i) Aprovação do waiver 
na política financeira mantendo o prazo médio da dívida (“PMD”) nos termos do material apresentando 
e arquivado na sede da Companhia. iii.b.ii) Aprovação do waiver na política financeira mantendo a 
alavancagem nos termos do material apresentado e arquivado na sede da Companhia. iv) Aprovar a 
integralidade do orçamento do exercício de 2021, observando o acordado na reunião ordinária do 
Conselho de Administração, realizada em 27 de novembro de 2020, de acordo com o artigo 20, inciso 
III, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia. v.a) Aprovar por unanimidade 
dos presentes e sem quaisquer ressalvas, a reeleição dos membros da Diretoria Estatutária, com 
mandato de 02 (dois) anos, a partir da data desta reunião até 28 de fevereiro de 2023 ou até a próxima 
reunião de eleição de diretoria, com base no artigo 20, inciso viii do Estatuto Social da Companhia, 
os membros da diretoria reeleitos são: a) Ricardo Rodrigues de Carvalho, brasileiro, casado, 
engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 03780685-8 SSP/RJ, inscrito no  
CPF/MF sob nº 506.725.097-68, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 
nº 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, como Diretor 
Presidente; b) Luciano Francisco Alves, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 25.953.851-6 SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob o nº 256.736.768-32, com endereço 
comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade 
Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, como Diretor Financeiro; c) Fernando Varella Guimarães, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade R.G. nº 16.773.697-8 e inscrito no 
CPF/MF nº 175.961.828-44, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini,  
nº 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, como Diretor 
sem designação específica; d) Alexandre Vianna da Silva, brasileiro, separado judicialmente, 
engenheiro metalúrgico, portador da cédula de identidade RG nº 66.852.040-1 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob n° 992.519.737-68, com endereço comercial na Rua Moraes do Rego, n° 347, Vila 
Industrial, Alumínio/SP, CEP: 18125-000, como Diretor sem designação específica; e e) Roseli Maria 
de Souza Milagres, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade 
R.G. nº 64.237.986-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 023.689.147-22, com endereço comercial 
na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São 
Paulo/SP, CEP: 04571-900, como Diretora sem designação específica. v.b) Aprovar por unanimidade 
dos presentes e sem quaisquer ressalvas, a eleição dos membros da Diretoria Estatutária, com 
mandato de 02 (dois) anos, a partir da data de 01 de março de 2021 até 28 de fevereiro de 2023 ou 
até a próxima reunião de eleição de diretoria, com base no artigo 20, inciso viii do Estatuto Social da 
Companhia, os novos membros da diretoria são: f) Renato Maia Lopes, brasileiro, casado, advogado, 
portador da cédula de identidade RG nº  24.622.525-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 174.681.128-
51, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 
141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-900, como Diretor sem designação específica.  
g) Andressa Rissato Brolacci Lamana, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de 
identidade RG nº 30.230.619-5-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 251.249.718-60, com endereço 
comercial na Rua Moraes do Rego, 347, Vila Industrial - Alumínio/SP, CEP: 18125-000, como diretora 
sem designação específica. v.c) Aprovar o quadro de administradores das sociedades controladas 
da Companhia, que serão devidamente ratificados em ata própria, bem como registrados na Junta 
Comercial de São Paulo em momento oportuno, conforme material apresentado e arquivado na sede 
da Companhia. Ficam autorizados os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários 
para a efetivação das deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, bem 
como outorgar poderes para realização desses atos. 7. Observações Finais - Os trabalhos foram 
suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelo 
Presidente da Mesa: Luís Ermírio de Moraes; e Secretário da Mesa: Renato Maia Lopes; e ainda, 
pelos Conselheiros presentes: Luís Ermírio de Moraes, Franklin Lee Feder, Eduardo Borges de Andrade 
Filho, Glaisy P. Domingues, José Roberto Ermírio de Moraes Filho e Tito Botelho Martins Junior. São 
Paulo, 24 de fevereiro de 2021. A presente transcrição é cópia fiel de ata lavrada no próprio livro. 
Mesa: Renato Maia Lopes - Secretário. JUCESP nº 171.243/21-3 em 16/04/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020.  
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 13 de julho de 2020, às 10:00, na sede social da 
INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andar, CEP 04578-000. 2. PRESENÇA: 
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo dispensadas as 
formalidades aplicáveis à convocação da reunião. 3. MESA: Sr. Franklin Lee Feder, Presidente e Sra. 
Marina Ramirez Cogo, Secretária. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) aprovar a celebração do 
Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças, a ser 
firmado entre a Companhia, na qualidade da Cedente, SAM 2 - Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios Não-Padronizados, Portland Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios Não-Padronizados e BW GSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados, na qualidade de Cessionários, e com a interveniência e anuência de Quadra Gestão 
de Recursos Ltda. (“Contrato de Cessão”); e (ii) autorizar a prática, pela Diretoria da Companhia, de 
todos e quaisquer atos necessários à efetivação da deliberação (i) acima. 5. DELIBERAÇÕES:  
A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos, e 
sem ressalvas, decidiu: 5.1. Após a leitura da ordem do dia, foi deliberado que a ata desta reunião 
seria lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações que ficarão 
arquivadas na sede da Companhia. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 13, item (h) do Estatuto Social 
da Companhia, a celebração do Contrato de Cessão, bem como a lavratura da escritura pública de 
cessão de direitos creditórios. 5.3. Observado o disposto no Estatuto Social da Companhia, fica a 
Diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário à celebração do 
Contrato de Cessão. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da 
qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. Mesa: Franklin Lee Feder, Presidente, 
e Marina Ramirez Cogo, Secretária. Conselheiros presentes: (i) Franklin Lee Feder, (ii) Flávio 
Mendes Aidar, (iii) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e (iv) Lívio Hagime Kuze. A presente é cópia fiel da 
ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 13 de julho de 2020. Autenticação da Mesa: Franklin Lee 
Feder - Presidente; Marina Ramirez Cogo - Secretária. JUCESP nº 287.165/20-6 em 06/08/2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DE 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2021. 1. DATA, 
HORA E LOCAL: Em 19 de maio de 2021, às 10h, na sede social da Intercement Brasil S.A. 
(“Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 13º e 14º andar, Torre Nações Unidas - 
Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. 3. MESA: Presidente, Flávio Mendes Aidar; e Secretário, 
Luiz Augusto Klecz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o pagamento aos acionistas de juros 
sobre o capital próprio (“JCP”); e (ii) autorização para que os administradores da Companhia 
pratiquem todos os atos, assinem todos os documentos e tomem todas as medidas necessárias à 
efetivação das deliberações acima, caso aprovadas. 5. DELIBERAÇÃO: Após discussão das 
matérias objeto da ordem do dia, pela unanimidade dos conselheiros, foram tomadas as seguintes 
deliberações: 5.1 Aprovar o pagamento à sua única acionista na forma de JCP, no valor bruto total de 
R$11.407.680,84 (onze milhões, quatrocentos e sete mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e quatro 
centavos), correspondente ao valor bruto por ação de R$0,0054873951, com base no lucro líquido 
do exercício em curso apurado nas demonstrações contábeis referentes ao trimestre findo em 31 de 
março de 2021, constantes do respectivo formulário de informações trimestrais (ITR) da Companhia. 
5.1.1 O pagamento de JCP, líquidos do imposto de renda retido na fonte, estarão disponíveis à 
acionista da Companhia até 31 de maio de 2021, e não será objeto de qualquer remuneração a título 
de atualização monetária. 5.1.2 A remuneração será paga com base na composição acionária da 
Companhia em 19 de maio de 2021 e as ações da Companhia serão negociadas na condição  
“ex” juros sobre o capital próprio a partir de 20 de maio de 2021 (inclusive). 5.2 Autorizar os 
administradores da Companhia a tomar todas as medidas, praticar todos os atos e assinar todos os 
documentos que se façam necessários a efetivar a implementação das deliberações ora aprovadas. 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi 
encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou na forma de sumário, que foi 
lida, aprovada e assinada. Mesa: Presidente, Flávio Mender Aidar; e Secretário, Luiz Augusto Klecz. 
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 19 de maio de 2021. Autenticação 
da Mesa: Luiz Augusto Klecz - Secretário. JUCESP nº 254.589/21-2 em 31/05/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.
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Edital de notificação - Prazo de 01 mês. Processo n 1002652-71.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - 
São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Zenaide Transportes Ltda. - ME, 
"Jaguar Express", CNPJ 19.687.100/0001-66, por seu/sua representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Protesto por parte de Ace Seguradora 
S.A. O autor aduz que indenizou o valor de R$ 94.331,11 à empresa segurada Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração S/A, em 23 de 
março de 2016, relativa a um sinistro de incêndio no transporte rodoviário de carga consistente em móveis e artigos para decoração (Nota Fiscal 968.476 
e outras) oriunda de Barueri/SP e com destino à São Paulo/SP, contratada entre a empresa segurada e ré. Alega que houve a perca total da carga de 
mercadorias transportada em veículo pela ocasião do incêndio. Pede a notificação da ré para ressarcimento dos prejuízos, valo res despendidos e 
interrupção de protesto. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Notificação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, fique cientificada de que, após o 
cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais, os autos ficarão disponibilizados na internet durante 1 mês (artigo 729 do CPC.). 
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2021. 

01 e 02/07/2021

CPQ BRASIL S.A.
CNPJ/MF Nº 74.552.068/0001-10 - NIRE 35.300.185.153

EXTRATO DA ATA DA AGOE DE 28/04/2021
Em 28/04/21 às 10h na sede social. Presenca: Acionistas representado a totalidade do capital social. Convocação: 
dispensada. Mesa: Alberto Carneiro Neto: Presidente, Bruna Martinha Ladeira Pereira: Secretária. Deliberações: 
Em AGO: a) aprovar sem quaisquer restrições ressalvadas a prestação de contas dos administradores e as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, publicadas na edição de 31/03/21 
nos jornais O DIA e DOE, apurado prejuízo no valor de R$ 24.755.370,50, somado ao prejuízo acumulado de anos 
anteriores, totalizou o valor de R$ 71.517.952,50; b) ratificar os lançamentos contábeis efetuados nas demonstrações 
financeiras do exercício encerrado em 31/12/2020, o prejuízo do exercício, apurado na quantia total de 
R$ 24.755.370,50, sendo o mesmo somado ao saldo do prejuízo acumulado dos exercícios anteriores, totalizando  
até 31/12/2020, o montante de R$ 71.517.952,50. Em AGE: a) Aprovar o limite da remuneração global anual dos 
administradores, incluindo eventual participação nos lucros, na quantia total de até R$ 2.000.000,00, estando a 
participação nos lucros vinculada aos resultados da Companhia no presente exercício de 2021; b) Aprovar a 
Consolidação do Estatuto social. São Paulo, 28/04/2021. Mesa: Alberto Carneiro Neto: Presidente, Bruna Martinha 
Ladeira Pereira: Secretária. JUCESP 306.117/21-6 em 25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rinoca Participações S.A.  – CNPJ/MF nº 25.074.621/0001-40 – NIRE 35.300.510.682
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de maio de 2021

1. Data, Hora e Local: Dia 17/05/2021, às 09h00 h., na sede social da Companhia, localizada na Avenida Magalhães 
de Castro nº 4.800, conjunto 21, sala 8, Bairro Cidade Jardim, São Paulo-SP. 2. Presença: a totalidade dos acionistas 
da Companhia Srs.: Felipe Scripilliti Noschese, RG nº 35.571.593-4-SSP-SP e CPF/ME nº 407.493.908-83; Alexandre 
Scripilliti Noschese, RG nº 35.571.592-2-SSP-SP e CPF/ME nº 412.075.838-98 e Eduardo Scripilliti Noschese, RG nº 
39.111.263-6-SSP-SP e CPF/ME nº 496.158.368-50, neste ato representados por seu bastante procurador Sergio Thiago da 
Gama Giestas, RG nº 2814264-SSP/PA e CPF/ME nº 609.662.542-87, assim nomeado por meio das procurações anexas. 3. 
Mesa: Sergio Thiago da Gama Giestas – Presidente; Flavio Noschese – Secretário. 4. Convocação: Dispensada em virtude 
da presença da totalidade dos acionistas. 5. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) inclusão de atividade de compra, venda 
e locação de bens próprios no objeto social da Companhia; e (ii) alterar o artigo 3º do Estatuto Social. 6. Deliberações: 
Colocadas as matérias em discussão e votação da ordem do dia, os acionistas aprovaram sem ressalva, por unanimidade 
de votos: i) a inclusão da atividade de compra, venda e locação de bens próprios no objeto social da Companhia; e ii) 
alterar o artigo 3º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 3º: A Companhia tem 
por objeto a participação em outras Sociedades, simples ou empresárias, nacionais ou estrangeiras, como sócia, 
acionista ou quotista e a compra, venda e locação de imóveis próprios.”. 7. Encerramento: a) Em todas as delibe-
rações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, 
nenhuma manifestação; c) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada 
conforme vai assinada pelo Presidente e Secretário. (a.a.) Sergio Thiago da Gama Giestas, Presidente; Flavio Noschese, 
Secretário; pp. Felipe Scripilliti Noschese, pp. Alexandre Scripilliti Noschese e pp. Eduardo Scripilliti Noschese, 
Acionistas. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 17/05/2021. Assinaturas: Sergio 
Thiago da Gama Giestas – Presidente; Flávio Noschese – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 280.277/21-0 em 
17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Agro Pecuária Pilon S/A.
CNPJ: 44.973.410/0001-94 - NIRE: 3.53.0036461.9

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/horário/local: 09/04/2021, às 15h00, na Fazenda Santa Maria - Bairro São Francisco - Cerquilho/SP. Mesa: Presidente - José Pilon; Secretário - Mário Nir-
ceu Pilon. Presença: 91,33% do capital. Publicações Prévias: a) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Relatório da Diretoria publi-
cado no “DOESP” e “O Dia” em 24/02/2021. b) Edital de Convocação publicado no “DOESP” e “O Dia” nos dias 13, 16 e 17/03/2021. Deliberações: “Aprovadas 
por unanimidade” - AGO: a) que as AGO/AGE, seriam realizadas cumulativamente e instrumentalizadas em ata única, na forma do §único do Artigo 131 da 
Lei 6.404/76. b) o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2020. c) No resultado do exercício 
foi apresentado um lucro no valor de R$ 3.922.810,99, que foi aprovado por unanimidade pelos senhores acionistas. 1- 5% foi destinado para o fundo de 
reservas conforme capitulo VI, artigo 19 do estatuto social no valor de R$ 196.140,55. 2- O valor de R$ 3.726.670,44  foi destinado para a conta de Reservas de 
Lucros Acumulados. d) Com aprovação unanime dos acionistas presentes foi aprovado distribuir lucros no valor de R$ 500.000,00 das Reservas de Lucros en-
tre os sócios proporcionalmente às participações na sociedade. AGE: Não havendo deliberação para assuntos extraordinários foi devolvido a palavra para o 
senhor presidente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que lida foi aprovada pelos acionistas. Cerquilho, 09/04/2021. Mesa: 
José Pilon, presidente e Mário Nirceu Pilon, secretário. Acionistas As): V.R.P. Administração e Agropecuária S/A representada pelo diretor presidente Valentin 
Roque Pilon, S.Pilon Participações S/A representada pelo diretor vice-presidente Paulo Roberto Pilon, GLPilon Participações S/A representada pelo diretor 
vice-presidente Otávio Pilon Filho, JGPilon Participações S/A representada pelo diretor vice-presidente Américo Pilon Júnior,  NPilon Participações S/A repre-
sentada pelo diretor presidente Nelson Pilon, Nirceu Pilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Mário Nirceu Pilon, MLGPilon Participações 
S/A representada pela diretora presidente Maria Lígia Gayotto Pilon, CRPilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Carlos Renato Gayotto 
Pilon, Leomar Empreendimentos e Participações Ltda. representada pela sócia administradora Maria de Lourdes Beneton Pilon, J.Helena-Participações S/A 
representada pelo diretor presidente José Pilon e pelo diretor vice-presidente José Roberto Pilon, Pilon e Souza Alves Participações S/A representada pela 
diretora presidente Maria Inêz Pilon Souza Alves, J. Pilon S/A. Açúcar e Alcool representada pelo diretor presidente José Pilon, Valdelu Participações S/A 
representada pelo diretor vice- presidente Valentim Arraval, Vieira da Cruz e Pilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Norberto Vieira da 
Cruz Filho, O.P.F. Participações S/A representada pelo diretor presidente Otávio Pilon Filho, ALCM Participações S/A representada pela diretora presidente 
Ana Lúcia Corradi Mazzer, PCPilon Participações S/A representada pela diretora presidente Ana Lúcia Corradi Mazzer e pela diretora vice-presidente Ana 
Paula Mazzer Pilon, Valmir Pilon, Brenda Participações S/A representada pelo diretor presidente Valdemir Pilon, Luis Maria da Silva Spezzotto, Marisa Pilon, 
José Roberto Pilon, Norberto Vieira da Cruz Filho. “A presente ata é cópia fi el da original, lavrada em livro próprio”.  JUCESP nº 256.715/21-0 em 02/06/2021.

Fazendas Reunidas Pilon S/A.
CNPJ: 52.310.885/0001-29 - NIRE: 3.53.0036406-6

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/horário/local: 16/04/2021, às 15h30, na Fazenda Santa Maria no Bairro São Francisco – Cerquilho/SP. Mesa: Presidente - José Pilon; Secretário - Mário 
Nirceu Pilon. Presença: 90,339593% do capital. Publicações Prévias: a) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Relatório da Direto-
ria publicado no “DOESP” e “O Dia” no dia 24/02/2021. b) Edital de Convocação publicado no “DOESP” e “O Dia” nos dias 13, 16 e 17/03/2021. Deliberações: 
“Aprovadas por unanimidade” - AGO: que as AGO/AGE, nesta ordem, seriam realizadas cumulativamente e instrumentalizadas em ata única, na forma do 
§único do Artigo 131 da Lei 6.404/76. O Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2020, onde 
foi apresentado um prejuízo de R$ 957.530,90. Distribuir R$ 1.300.000,00. a) A remuneração dos administradores Valdemir Pilon com o cargo de Diretor 
Adjunto e Otávio Pilon Filho com o cargo de diretor Financeiro, a fi xação de até 80 salários mínimos para cada diretor durante o período de 05/2021 a 
04/2022. AGE: a) Não abrir fi liais. b) A não extinção de fi liais. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que lida foi aprovada pelos 
acionistas. Cerquilho, 16/04/2021. Mesa: José Pilon, presidente e Mário Nirceu Pilon, secretário. Acionistas: As): S.Pilon Participações S/A. representada pelo 
diretor vice-presidente Paulo Roberto Pilon, GLPilon Participações S/A. representada pelo diretor vice-presidente Otávio Pilon Filho, V.R.P Administração e 
Agropecuária S/A. representada pelo diretor presidente Valentin Roque Pilon, J.Helena-Participações S/A. representada pelo diretor presidente José Pilon e 
pelo diretor vice-presidente José Roberto Pilon, NPilon Participações S/A. representada pelo diretor presidente Nelson Pilon, Nirceu Pilon Participações S/A. 
representada pelo diretor presidente Mário Nirceu Pilon, Leomar Empreendimentos e Participações Ltda. representada pela sócia administradora Maria de 
Lourdes Beneton Pilon, Américo Pilon Júnior, Valdelu Participações S/A. representada pelo vice-presidente Valentim Arraval, Vieira da Cruz e Pilon Participa-
ções S/A. representada pelo diretor presidente Norberto Vieira da Cruz Filho, NHPilon Participações S/A. representada pela diretora presidente Nilza Helena 
Pilon, MLGPilon Participações S/A. representada pela diretora presidente Maria Lígia Gayotto Pilon, JGPilon Participações S/A. representada pelo diretor 
vice-presidente Américo Pilon Junior, Brenda Participações S/A. representada pelo diretor presidente Valdemir Pilon, O.P.F Participações S/A. representada 
pelo diretor presidente Otávio Pilon Filho, PCPilon Participações S/A. representada pela diretora presidente Ana Lúcia Corradi Mazzer e pela diretora vice-
-presidente Ana Paula Mazzer Pilon, Valmir Pilon, CRPilon Participações S/A. representada pelo diretor presidente Carlos Renato Gayotto Pilon, J Pilon S/A 
Açúcar e Álcool representada pelo diretor presidente José Pilon, Jupira Mineração e Agro-Pecuária S/A. representada pelo diretor presidente Valentin Roque 
Pilon, Luis Maria da Silva Spezzotto, Marisa Pilon. “A presente ata é cópia fi el da original, lavrada em livro próprio” de Fazendas Reunidas Pilon S/A. José 
Pilon - Presidente da Mesa; Mário Nirceu Pilon - Secretário da Mesa. JUCESP nº 252.091/21-8 em 27/05/2021. S.Pilon Participações S/A.

CNPJ: 10.892.160/0001-46 - NIRE: 35.300369301
Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data/horário/local: 30/04/2021, às 10h00, na na FAZ RA – CND Fazenda Santa Maria, S/n.º, - Bairro São Francisco – Cerquilho/SP. Mesa: Presidente - Tereza 
Spavieri Pilon, Secretário - Paulo Roberto Pilon. Presença: Totalidade do capital. Publicações Prévias: a) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado 
do Exercício e Relatório da Diretoria publicado no “DOESP” e “O Dia” no dia 17/03/2021. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”, o Relatório da Ad-
ministração, o Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2020. O destino do Resultado do Exercício, lucro no valor de 
R$ 1.130.293,49. 1- Como já cumpriu o que reza o capitulo VI, artigo 18 do estatuto social não foi destinado os 5% dos lucros para a Reserva Legal. 2- R$ 
1.130.293,49 foi destinado para a conta de Reservas de Lucros. Resultado obtido das empresas ligadas através da equivalência patrimonial em 31.12.2020 
por força da Lei 11.638/2007 como segue: J. Pilon S/A. Açúcar e Álcool lucro no valor de R$ 2.583.860,57, Fazenda Pilon S/A prejuízo no valor de R$ 318.359,97, 
Agro Pecuária Pilon S/A prejuízo no valor de R$ 7.471,90, Jupira-Mineração e Agro Pecuária S/A prejuízo no valor de R$ 720.114,23, Fazendas Reunidas Pilon 
S/A prejuízo no valor de R$ 399.648,53, e a diferença acusada no resultado de R$ 7.972,45 são despesas bancárias e com publicações no decorrer do ano. 
3- Distribuída a importância de R$ 1.660.474,19 referente ao lucro do exercício de 2011. Em razão do processo n.º 137.01.2010.000824-3, em trâmite na Vara 
Única da Comarca de Cerquilho, referente ao arrolamento/inventário de Silvio Pilon, foi determinado o depósito no valor de R$ 207.559,28 em conta pou-
pança de titularidade de Aparecida Maria Pilon Marcon, na qualidade de inventariante, correspondente valor distribuído ao espólio de Silvio Pilon, devendo 
referido valor ser mantido em conta-poupança até a fi nalização do processo. Lucros vindos das empresas ligadas e redistribuídos para os sócios da holding. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que lida foi aprovada pelos acionistas. Cerquilho, 30/04/2021. Mesa: Tereza Spavieri 
Pilon, presidente e Paulo Roberto Pilon, secretário. Acionista usufrutuária As): Tereza Spavieri Pilon. Acionistas e Acionistas Nu-proprietários As): Apa-
recida Maria Pilon Marcon , Paulo Roberto Pilon.  “A presente ata é cópia fi el da original, lavrada em livro próprio”. JUCESP nº 269.851/21-5 em 10/06/2021.

Leilão de Arte -Gustavo Augusto
Magalhães (Leiloeiro oficial JUCESP
1128) comunica que será realizado
o leilão de arte edital 20878 nos
dias 03/07 às 13 horas e 06/07 às
19 horas.www.gmleiloes.com.br  -
SP/SP (11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

01, 02 e 03 DE JULHO

EU MIGUEL DONHA JR., LEILOEIRO OFICIAL – JUCEPAR – 14/256L, VENHO A
PÚBLICO DECLARAR QUE NO MÊS DE JULHO 2021  (DO DIA 06.07.2021  AO
DIA 27.07.2021 )
SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES LEILÕES .

Leilões de
Julho/2021

Miguel Donha JR  LEILOEIRO OFICIAL

JECEPAR 14/256L
 Fale conosco

www.donhaleiloes.com

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

06.07.2021  Terça-feira
Leilão Início 11h

On-Line On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

13.07.2021  Terça-feira
Leilão Início 11h

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

20.07.2021  Quarta-feira
Leilão Início 11h

On-Line On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

27.07.2021  Terça-feira
Leilão Início 11h

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DE 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021 -  
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de 2021, às 14h, na sede social da Intercement Brasil S.A. 
(“Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 13º e 14º andar, Torre Nações Unidas - 
Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. 3. MESA: Presidente, Flávio Mendes Aidar e Secretário, 
Luiz Augusto Klecz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) autorizar a contratação de fiança 
bancária; (ii) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos, 
assinem todos os documentos e tomem todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações 
acima, caso aprovadas. 5. DELIBERAÇÃO: Após discussão das matérias objeto da ordem do dia, 
pela unanimidade dos conselheiros, foram tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar, nos 
termos do artigo 13, do Estatuto Social: (a) autorizar a contratação de fiança bancária com o Banco 
Rendimento no valor de R$6.890,12 (seis mil, oitocentos e noventa reais e doze centavos), a fim de 
garantir os pagamentos previstos entre a Companhia e a CHESF (CCT 011/2014); (b) Autorizar os 
administradores da Companhia a tomar todas as medidas, praticar todos os atos e assinar todos os 
documentos que se façam necessários a efetivar a implementação das deliberações ora aprovadas. 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação,  
foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou na forma de sumário, que 
foi lida, aprovada e assinada. 7. ASSINATURAS: Mesa: Presidente, Flávio Mendes Aidar; e 
Secretário, Luiz Augusto Klecz. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 28 
de abril de 2021. Luiz Augusto Klecz - Secretário. JUCESP nº 211.040/21-6 em 06/05/2021. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1052840-68.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Prestação de Serviços Exequente: Rodrigo Karpat Sociedade de Advogados Executado: Nosso
Sorriso Clinica Odontológica Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1052840-
68.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NOSSO SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA
LTDA., CNPJ/MF sob o nº 12.687.472/0001-43 que RODRIGO KARPAT SOCIEDADE DE ADVOGADOS lhe ajuizou
ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 11.709,93, referente ao contrato de
honorários advocatícios firmado entre as partes em 19 de abril de 2016. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a
verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. 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 15 de janeiro de 2021.

01 e 02/07/2021

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1057047-76.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Prestação de Serviços Exequente: Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda Executado:
Monica dos Santos Rosa EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1057047-76.2018.8.26.0100
A MM. Juíza de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Elaine Faria Evaristo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER à Executada MONICA DOS SANTOS ROSA, Brasileira, Solteira, Enfermeira, CPF
955.462.357-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sociedade
Paulista de Educação e Pesquisa Ltda, objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.314,62 (quatro mil e
trezentos e catorze reais e sessenta e dois centavos), referente ao não pagamento da duplicata de prestação
de serviços educacionais. Encontrando-se a Executada 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 03 (três) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. 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.

01 e 02/07/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0004325-77.2021.8.26.0100 Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Penhora / Depósito / Avaliação Exequente: HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA
Executado: SERGIO ANTONIO ATANASCOVITCH e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0004325-77.2021.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dra. Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos Executados SERGIO ANTONIO
ATANASCOVITCH, Brasileiro, RG 34.910.986, CPF 012.947.877-64, e ANERCI MARIA CUNHA, Brasileira, RG
39.649.008-6, CPF 526.331.106-06, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cobrança, em fase de Cumprimento
de sentença, movida por HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA. Encontrando-se os Executados em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
25.866,96, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de maio de 2021.

01 e 02/07/2021
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PLANETA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 127ª Série da 4ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)

A Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de Secu-
ritização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissão (“CRI”), a re-
unirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, 
no dia 15 de julho de 2021, às 15hs de forma exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por vi-
deoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, conforme a Instrução Normativa da 
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) a aprovação para a compensação do mon-
tante pago a maior nas parcelas de Pagamento da Remuneração dos CRI, devido ao equívoco da Emissora e do Agente 
Fiduciário no cálculo da Atualização Monetária incorporada ao Valor Nominal Unitário dos CRI, sendo que o Valor Nomi-
nal Unitário foi atualizado monetariamente mensalmente, desde a primeira Data de Integralização dos CRI, ao invés de 
considerar como mês de atualização, o período mensal compreendido entre 2 (duas) Datas de Aniversário consecutivas, 
conforme dispõe a Cláusula 5.1, item “iv”, do Termo de Securitização. Devido ao equívoco, a Emissora realizou o paga-
mento do montante de R$ 51.450,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais) que, caso aprovado 
pelos Titulares de CRI, serão descontados na próxima parcela de Amortização dos CRI; (ii) autorizar o Agente Fiduciário e 
a Emissora a praticarem todo e qualquer ato, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementa-
ção da matéria constante da Ordem do Dia, nos Documentos da Operação.   Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será 
realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de par-
ticipação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que envia-
rem ao endereço eletrônico à Emissora para jur_posliquidacao@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para agentefi -
duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documen-
tos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documen-
tos que comprovem a representação do Titular dos CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com po-
deres específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais.  Nos termos do artigo 3º da 
ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será dispo-
nibilizado no site da Emissora https://planetasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assem-
bleia por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto à dis-
tância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos 
endereços eletrônicos jur_posliquidacao@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma 
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia.  Conforme arti-
go 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assem-
bleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos 
Titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão rea-
lizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRI presen-
tes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou platafor-
ma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. São Paulo, 30 de junho de 2021. Planeta Securitizadora S.A.

IFIN Participações S.A.
CNPJ: 40.593.395/0001-06 - NIRE: 35.300.563.727

Extrato da Ata de Reunião de Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 20.05.2021, às 10h00, na sede social, Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente: Ivo 
Vel Kos e Secretária: Juliane Effting Matias. Deliberações Aprovadas: 1. Eleger: Daniel Monteiro Coelho de Maga-
lhães, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 44.997.520 SSP/SP, CPF nº 353.261.498-77, para os cargos de 
Diretor(a) Presidente e de Diretor(a) de Relações com Investidores. 2. Juliane Effting Matias, brasileira, casa-
da, administradora de empresas, RG nº 34.309.220-7 SSP/SP, CPF nº 311.818.988-62, para o cargo de Diretor(a) de Ope-
rações. 3. Ila Alves Sym, brasileira, casada, advogada, RG nº 375738-01 SSP/SP, CPF nº 041.045.637-30, para o cargo de 
Diretor(a) de Compliance. 4. Pedro Paulo Oliveira de Moraes, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 
24.724.747-9 SSP/SP, CPF nº 222.043.388-93, para o cargo de Diretor(a) de Distribuição, todos residentes em São Pau-
lo/SP, para um mandato de 3 anos, tomam posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse e decla-
ram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 20.05.2021. Mesa: 
Presidente: Ivo Vel Kos. Secretário(a): Juliane Effting Matias. Conselheiros: Ivo Vel Kos, Daniel Monteiro Coelho de Magalhães 
e Ivan Ferrucio Reche da Silva Filgueiras. JUCESP nº 277.644/21-5 em 14.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FREMONT EMPREENDIMENTOS  E PARTICIPAÇÕES S/A - (em Constituição)
Ata de Assembleia Geral Constituição Realizada em 20/04/2021

1. Data, Horário e Local: Aos 20/04/2021, às 10h, na sede da Companhia, na R. Praça Dom Justino José Santana, 6, 
sala H, Tatuapé, SP/SP, CEP 03316-155. 2. Convocação e Presença: Dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da 
Lei 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas fundadores/subscritores, a seguir nomeados e qualificados: 
a) Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia, RG 25.275.750-6 SSP/SP e CPF 288.245.078-83; e b) Bruna Martins 
de Toledo Castro, RG 47.220.328-9 SSP/SP e CPF 362.589.598-65. 3. Mesa: Assumiu a Presidência da Mesa, por 
consenso dos presentes, a Sra. Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia, que convidou, a mim, Bruna Martins de Toledo 
Castro, para Secretária. 4. Providências Preliminares: A Sra. Presidente (i) declarou instalada a Assembleia, informando, 
como era de conhecimento de todos, que a mesma tinha como objetivo a constituição de uma sociedade por ações de 
capital fechado, sob a denominação de Fremont Empreendimentos e Participações S.A., na forma do projeto de 
Estatuto Social (Anexo I) que se encontrava sobre a mesa. O projeto de Estatuto Social foi entregue à Assembleia, lido, 
discutido e aprovado por unanimidade, tendo sido assinado por todos os acionistas fundadores/subscritores; (ii) informou, 
ainda, que o Boletim de Subscrição (Anexo II) do capital social se encontrava sobre a mesa. Os acionistas fundadores/
subscritores subscreveram, no ato, mediante a emissão de ações representando a totalidade do capital social, no valor 
de R$1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço unitário de emissão 
de R$1,00 cada, tendo sido totalmente subscritas e 60 ações, no valor de R$ 60,00 integralizadas pela acionista Alexandra 
Furlaneti de Medeiros Correia e 40 ações, no valor de R$ 40,00 integralizadas pela acionista Bruna Martins de Toledo 
Castro, perfazendo o total de R$ 100,00, integralizados em moeda corrente; (iii) tendo em vista que os requisitos preliminares 
exigidos pelo artigo 80 da Lei 6.404/76 foram cumpridos, declarou constituída, de pleno direito, a sociedade por ações 
de capital fechado, denominada Fremont Empreendimentos e Participações S.A., que passa a ser regida pelo Estatuto 
Social igualmente aprovado. 5. Deliberações: Foi aprovado, por unanimidade de votos: 5.1. a constituição da Fremont 
Empreendimentos e Participações S.A., com o capital subscrito e parcialmente integralizado, mediante a emissão de 
ações, conforme acima mencionado de R$1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor 
nominal; 5.2. que a Fremont Empreendimentos e Participações S.A. tem sede na R. Praça Dom Justino José Santana, 
6, sala H, Tatuapé, SP/SP, CEP 03316-155. 5.3. o Estatuto Social, na forma do Anexo I; 5.4. a eleição da Diretoria da 
Fremont Empreendimentos e Participações S.A., tendo sido eleitas para compor o referido órgão da administração a Dra. 
Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia, RG 25.275.750-6 SSP/SP e CPF 288.245.078-83, como Diretora Presidente 
e a Sra. Bruna Martins de Toledo Castro, RG 47.220.328-9 SSP/SP e CPF 362.589.598-65, todos com prazo de gestão 
de 03 anos. Os diretores ora eleitos tomaram posse, nesta data, assinando os respectivos Termos de Posse, arquivados 
no respectivo livro, e declararam, expressamente, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que 
os impeça de exercer atividade mercantil, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404/76. As declarações de desimpedimento 
ficam arquivadas na sede social da Companhia. 5.5. não estabelecer a remuneração dos administradores, tendo em vista 
que a Companhia está em fase pré-operacional; 5.6. que as publicações legais da Companhia sejam realizadas no jornal 
DOESP e Jornal O Dia SP/Edição Regional. 5.7. dispensar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme 
facultado pelo artigo 161 da Lei 6.404/76 e pelo artigo 24 do Estatuto Social ora aprovado; 5.8. desde logo entregar todos 
os documentos, livros e/ou papéis relativos à constituição da Fremont Empreendimentos e Participações S.A. ou a ela 
pertencentes, aos primeiros administradores assim eleitos para as providências legais cabíveis. 6. Encerramento: E, nada 
mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, 
foi esta lida, achada conforme e assinada pela Secretária, pela Presidente da Mesa e por todos os acionistas fundadores/
subscritores presentes. SP, 20/04/2021. Alexandra Furlaneti de M. Correia - Presidente; Bruna Martins de Toledo Castro 
- Secretária. JUCESP NIRE 3530056846-0 em 13/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DE 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE MARÇO DE 2021. DATA, 
HORA E LOCAL: Em 8 de março de 2021, às 9h, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 
12.495, 13º e 14º andares, Torre Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 
04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. ASSEMBLEIA DIGITAL: Nos termos da 
Instrução Normativa do DREI nº 79, de 14 de abril de 2020 (“IN 79”), a presente reunião foi feita 
inteiramente digital. A ata desta reunião de conselho e sua versão livro foram assinadas 
eletronicamente pela totalidade dos conselheiros ou por meio da plataforma digital Portal de 
Assinaturas. PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração da InterCement Brasil S.A. 
(“Companhia”), nos termos do artigo 12 do Estatuto Social. MESA: Flavio Mendes Aidar, Presidente; 
e Luiz Augusto Klecz, Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da alienação de imóvel 
localizado no Município de Manaus, Estado do Amazonas. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos 
presentes, o Conselho de Administração, nos termos do artigo 13, item “h” do Estatuto Social da 
Companhia, aprovou: (i) a alienação à AMAZON AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 
05.447.207/0001-75 de imóvel de propriedade da localizado no município de Manaus, Estado do 
Amazonas, com endereço na Rua Paraquequara, 8600, Paraquequara, Manaus, AM, CEP 69009 
025, com área total de 202.000 m2, registrado sob a matrícula 57.157, no 4º Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Manaus pelo valor de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais); e (ii) a 
autorização da Diretoria da Companhia, por si ou por procuradores devidamente nomeados, em 
tomar todas as providências e praticar todos os atos para a aquisição do terreno acima descrito, 
conforme deliberado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrada a presente 
ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada 
no livro próprio. São Paulo, 8 de março de 2021. Mesa: Luiz Augusto Klecz - Secretário. JUCESP nº 
190.271/21-8 em 27/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - ATA DE 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2021. 1. DATA, 
HORA E LOCAL: Em 09 de abril de 2021, às 10h, na sede social da Intercement Brasil S.A. 
(“Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 13º e 14º andar, Torre Nações Unidas - 
Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. 3. MESA: Presidente, Flávio Mender Aidar; e Secretário, 
Luiz Augusto Klecz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a alienação de ativo de propriedade da 
Companhia, especificado no relatório denominado Relação de Ativos e Especificações colocado à 
disposição dos conselheiros, datado de 7 de abril de 2021; e (ii) autorização para que os 
administradores da Companhia pratiquem todos os atos, assinem todos os documentos e tomem 
todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações acima, caso aprovadas. 
5. DELIBERAÇÃO: Após discussão das matérias objeto da ordem do dia, pela unanimidade dos 
conselheiros, foram tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar, nos termos do artigo 14, item 
“h” do Estatuto Social a alienação do seguinte ativo: (a) 1 (um) lote de terreno próprio localizado no 
município de João Pessoa, Estado da Paraíba, com endereço na Ladeira da Graça, bairro de Cruz 
das Armas, CEP 58085-140, objeto da Matrícula nº 194.954, com área de 988,67 (novecentos e 
oitenta e oito vírgula sessenta e sete) metros quadrados à Maria da Penha Rodrigues, inscrita 
perante CPF/MF sob nº 436.474.484-00, no valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil Reais). 
5.2. Autorizar os administradores da Companhia a tomar todas as medidas, praticar todos os atos e 
assinar todos os documentos que se façam necessários a efetivar a implementação das deliberações 
ora aprovadas. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou na forma de 
sumário, que foi lida, aprovada e assinada. 7. ASSINATURAS: Mesa: Presidente, Flávio Mender 
Aidar; e Secretário, Luiz Augusto Klecz. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.  
São Paulo, 09 de abril de 2021. Autenticação da Mesa: Luiz Augusto Klecz - Secretário. JUCESP  
nº 188.847/21-2 em 26/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 0002703-36.2021.8.26.0011 A MMa. Juíza de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dra. Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a WEB COTTON COMÉRCIO DE COMMODITIES 
EIRELI, CNPJ11.011.711/0001-88, com endereço à Avenida 
José Maria Fernandes, 445, 2º Andar - Sala 01,Parque Novo 
Mundo, CEP 02185-030, São Paulo - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por Vidal Logística e Transportes Ltda. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo  513, § 2º,  
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$197.262,33, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário,inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2021.                [01,02] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010190-52.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a HAFLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO, CPF 315.801.778-40, e CAROLINE THAIS DE OLIVEIRA, CPF 386.024.978-
90, que Tadamitsu Nukui requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$ 38.347,55 (out/2020). Estando os 
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito, atualizado e 
acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o 
valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.                                      [01,02] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0011177-20.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)Salim Mounla CPF 234.751.068-17, que Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo requereu o cumprimento da sentença, para 
receber a quantia de R$ 8.717,47 (março/2021). Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de 
multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o presente edital, por 
extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 24 de abril de 2021. [01,02] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0014014-88.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a FÁTIMA APARECIDA SANTOS SARDINHA, CPF 151.625.138-57, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Mp7 Buffet & Eventos Ltda Me. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 7.365,83 (nov/2020), devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de março de 2021.                   [01,02] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1009025-60.2013.8.26.0100. A 
Dra. Lívia Martins Trindade, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível 
Central/SP.Faz saber aos ocupantes não encontrados, até o 
momento, não identificados, réus incertos,desconhecidos e 
terceiros interessados, que Condomínio Edifício Santa Leonor 
ajuizou ação de reintegração de posse, objetivando seja 
julgada procedente, decretando a reintegração de posse do 
imóvel situado à Rua Sete de Abril 176-São Paulo/SP, 
condenando os réus e quem ali estiver praticando o esbulho, 
ao pagamento das despesas, custas processuais e 
honorários advocatícios.Sendo os ocupantes desconhecidos 
e estando em lugar ignorado, expede-se edital de citação, 
para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, 
contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  [01,02] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1011192-95.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a CLÁUDIA ALVES SANTOVITO, CPF 143.336.848-
03, RG 23.877.986-5, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de FLOPSY 
FOMENTO MERCANTIL S/A, ajuizou ação de execução, para 
cobrança de R$32.895,37 (setembro/2014), diante do 
inadimplemento das parcelas pactuadas através de 
Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Encontrando-
se a executada 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 três dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague o débito 
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida 
pela metade, ou em quinze dias, apresente embargos à 
execução 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 seis parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e sua 
avaliação. Não sendo apresentado embargos à execução, 
será considerada a revelia da executada, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.             [01,02] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019747-12.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Maiello Ribeiro Prado, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a SABIÁ RESIDENCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CNPJ 08.805.428/0001-13, que Jefferson Vasti 
ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, reconhecendo-se a responsabilidade da ré referente ao instrumento 
particular de promessa de compra e venda do apto. 124, 12º andar do START VILA MASCOTE, condenando-a à indenização 
referente às taxas condominiais recolhidas, no valor de R$ 6.355,75, bem como à indenização referente aos valores de IPTU 
suportados pelo Autor, no valor de R$ 1.716,88, condenando ainda ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes, 
equivalentes à R$ 25.500,00, atualizados e acrescidos das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando a 
ré em lugar incerto, expede-se EDITAL de CITAÇÃO, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.             [01,02] 

36ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP.36º Oficio  
Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1111782-59.2018.8.26.0100. A Dra.Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, Juíza de Direito 
da 36ªVara Cível Central/SP. Faz saber a Nova Alpha - Empreendimentos Imobiliários, Construtora e Incorporadora Ltda. CNPJ 
05.983.074/0001-09,que Edgre Aparecido Ferreira da Silva ajuizou ação comum,objetivando seja julgada procedente,declaran-
do a rescisão dos Contratos de Consórcios celebrados, condenando a ré a reembolsar ao requerente os valores pagos, no total 
de R$ 19.584,49, atualizado e acrescido de juros e correção monetária, condenando a ré ao pagamento de indenização por 
danos morais na monta de R$ 15.000,00, bem como das custas e despesas processuais e, honorários advocatícios. Estando a 
ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.        [01,02] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1121014-66.2016.8.26. 
0100(U-1330)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza,MM.Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Thadeu de Russo e 
Carmo, Gabriel de Russo e Carmo, Paulo Henrique de Russo e Carmo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Carlos Alberto Raymundo e Inês 
Cristina Antiori Raymundo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua 
Marques de Lages, n° 1.352, Bloco 2, Apto. 13, Vila das Mercês, São Paulo-SP, com área útil de 61,485000m², área comum de 
30,788077 m², área total de 92,273077 m²,fração ideal de 0,09615384615%, 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 aação, 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.                   [01,02] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1134915-04.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
25ªVara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, 
Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a(o) Fabricio Saifi CPF 000.550.499-66, 
que Leo Lopes de Oliveira Neto ajuizou ação de reintegração 
de posse do apto. 43, à rua Alvorada 153, nesta Capital, 
objetivando a intimação do réu da desistência com relação à 
requerida Aline Augusta Mendes Saifi. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que no prazo 
de 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em 
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2021.               [01,02] 
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Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:

“ ... o uso de máquinas autônomas no campo, como pulveriza-
dores que identificam sozinhos quais pontos devem receber os
produtos, só é possível a partir de conexão de internet de alta
performance. Foi o que demonstrou a conexão 5G agro, em So-
rocaba (SP), pelo Governo Federal. A inauguração do projeto pi-
loto contou com a presença do presidente da República, Jair
Bolsonaro, e dos ministros Tereza Cristina (Agricultura), Fábio
Faria (Comunicações) e Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e
Inovações). “O agro segurou nossa economia no ano passado, o
homem do campo não ficou em casa”, declarou o presidente Jair
Bolsonaro. “Acabamos de assistir uma demonstração do que é a
agricultura moderna, agricultura de precisão e sustentável que
esse país já faz e que vai fazer ainda mais quando tivermos uma
conectividade democratizada no nosso país”, disse a ministra
Tereza Cristina ao citar que apenas 23% do espaço agrícola bra-
sileiro possui algum nível de cobertura por internet...

* O que é mais importante, a tecnologia ou a vida?
* A privacidade é mais importante que a economia?
* O individuo vale mais que os números?

A tecnologia 5G tem sido motivo de protestos e reclamações
por toda parte, mas pelo que parece, as coisas parecem andar.
Vários pronunciamentos tem havido no mundo, dizendo que po-
deremos perder a privacidade e nossa vontade poderá ser mudada
pelos controladores da tecnologia. A tecnologia 5G é de quinta
geração para redes móveis e de banda larga, que as empresas de
telefonia celular começaram a implantar em todo o mundo no
final do ano de 2018, é o sucessor das redes 4G. Certamente que
o indivíduo vale muito mais que números. Usar algorítmos para
controle de pessoas e máquinas demostra insanidade e maldade
do ser humano. Um morador de rua em qualquer cidade do mun-
do, vale infinitamente mais que números. Essa tecnologia 5G é
um ponto de interrogação bem grande em todo o processo. É
preciso analizar bem isso.

- Por hoje é isto. Boa semana, com paz e saúde. Até a próxima

Mais de 18,8 milhões de pes-
soas que vivem no estado de São
Paulo já tomaram a primeira dose
da vacina contra a covid-19, o que
representa 53% da população adul-
ta do estado, informou na terça-fei-
ra, (29) o governo de São Paulo.

Entre a população adulta do
estado, 18% já completou o seu
esquema vacinal, tomando tam-
bém a segunda dose da vacina ou
tomando a vacina da Janssen, que
é aplicada em apenas uma dose. No
Vacinômetro, disponível no site
do governo paulista, aparece a in-
formação de que 13,71% da po-
pulação paulista já completou o
seu esquema vacinal. Essa diferen-
ça nas porcentagens é explicada
porque o site do governo de São
Paulo considera o total da popu-
lação do estado, incluindo crian-
ças e adolescentes, que ainda não
podem ser vacinados. A população
adulta, acima de 18 anos de idade
do estado é de cerca de 35,3 mi-
lhões de pessoas.

Queda de internações
A vacinação no estado de São

Paulo já tem provocado efeitos
sobre as internações por covid-19,

com queda nesse indicador. Há
três dias consecutivos, o número
de pacientes internados em unida-
des de terapia intensiva (UTI) no
estado tem ficado abaixo de 10
mil. Hoje, há 9.778 pacientes in-
ternados em UTIs e mais 10.419
internados em enfermarias. Ape-
sar da queda, o número é ainda
muito elevado, acima do pico da
primeira onda da pandemia regis-
trado em julho do ano passado.

Na quarta-feira, o estado re-
gistrou, pela primeira vez nos úl-
timos três meses, uma taxa de
ocupação de leitos de UTIs abai-
xo dos 75%. Em todo o estado, a
taxa está hoje em 74,8%, enquan-
to na Grande São Paulo está em
68,9%.

Também pela primeira vez, em
nove semanas, o estado voltou a
apresentar queda em todos os seus
principais indicadores relaciona-
dos à pandemia. No número de
casos, a queda foi de 7,1% na se-
mana passada (25a semana epide-
miológica) em relação à semana
anterior. Já as internações, no
mesmo período de comparação,
caiu 8,9% e as mortes tiveram
queda de 2,9%. A última vez que

isso tinha ocorrido foi na 16a se-
mana epidemiológica, entre os
dias 18 e 24 de abril. Essa queda
nos três indicadores, segundo o
secretário estadual da Saúde, Jean
Gorinchteyn, é resultado da vaci-
nação.

“Nossa previsão é que São
Paulo já passou pela pior fase da
pandemia e que agora, em função
da imunização, vamos reduzir gra-
dativamente o número de casos
graves, de UTIs e de óbitos”, dis-
se João Gabbardo, coordenador
executivo do Centro de Contin-
gência do Coronavírus em São
Paulo.

Segundo dados do Centro de
Contingência, 58% das pessoas
internadas com a covid-19 em ja-
neiro deste ano tinham idade aci-
ma de 60 anos. Com o início da
vacinação para essa faixa etária,
em junho essa população represen-
tava 25% do número de interna-
dos no estado. Isso também foi
observado quando se considera
apenas os pacientes internados em
UTIs: em janeiro, 61% dos paci-
entes internados em UTIs tinham
mais de 60 anos de idade. Em ju-
nho, esse número caiu para 28%.

Atualmente, mais da metade dos
pacientes internados em São Pau-
lo tem idades entre 40 e 59 anos,
faixa etária que está sendo vacina-
da neste momento.

Hospital das Clínicas
A diretora Clínica do Hospi-

tal das Clínicas de São Paulo, Elo-
isa Bonfá, apresentou hoje dados
sobre a queda no número de ca-
sos entre os profissionais da linha
de frente da covid-19 que traba-
lham no hospital, que começaram
a ser vacinados contra a covid-19
em janeiro deste ano.

Segundo ela, 22 mil funcioná-
rios do hospital foram vacinados
com a CoronaVac, imunizante pro-
duzido pelo Instituto Butantan e a
Sinovac. “Depois da vacinação, ti-
vemos redução de 55% de casos
após a primeira dose e 80% após
a segunda dose. E isso ocorreu
justamente quando São Paulo es-
tava tendo um aumento expressi-
vo de casos. Na primeira onda da
pandemia, tivemos 94 internações
de funcionários do hospital  na
primeira onda. Na segunda onda,
tivemos apenas 14 internações”,
disse. (Agência Brasil)

Entidades apresentam a Lira pedido
de impeachment com 46 assinaturas
Entidades, sindicatos, parti-

dos políticos e juristas apresen-
taram na quarta-feira, (30), ao
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira, um pedido de
impeachment do presidente Jair
Bolsonaro. Esse documento é
chamado de “superpedido de im-
peachment”, pois reúne, segundo
os signatários, os argumentos de
122 pedidos já apresentados à
presidência da Casa.

São cerca de 270 páginas as-

sinadas pela Associação de Juris-
tas Pela Democracia, Associação
Brasileira de Imprensa, Conselho
Nacional das Igrejas Cristãs do
Brasil, Central de Movimentos
Populares, Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra, den-
tre outros. Os partidos políticos
PT, PSB, PCB, PSTU, PDT, PSOL,
PCdoB, Cidadania, Solidariedade
e PCO também assinam o texto.

Os argumentos incluem acu-
sações referentes à pandemia,

como críticas a medidas de iso-
lamento social e redução de aglo-
merações adotadas por governa-
dores, assim como aos esforços
para aquisição de vacinas produ-
zidas na China, e negativas à com-
pra do imunizante da Pfizer. Tam-
bém foi citada a defesa de medi-
camentos sem comprovação ci-
entífica contra a covid-19 como
a hidroxicloroquina.

Os 46 signatários também
citaram a participação do presi-

dente em manifestações. O pe-
dido também cita uma suposta
“interferência indevida” na Polí-
cia Federal.

O pedido também citou a de-
núncia feita pelo deputado Luis
Miranda (DEM-DF) à Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia. Na ocasião, Miranda
afirmou teria denunciado ao pre-
sidente um possível esquema de
corrupção no Ministério da Saú-
de. (Agência Brasil)

O Tribunal de Contas da
União (TCU) aprovou na
quarta-feira, (30), com ressal-
vas e por unanimidade, as con-
tas de 2020 do governo Jair
Bolsonaro. Relator da maté-
ria, o ministro Walton Alen-
car avaliou que problemas e
ressalvas apontados pela
equipe técnica do tribunal não
comprometem a aprovação
das contas do presidente pelo
Congresso Nacional. Depois
de aprovado, o parecer será
enviado ao parlamento, onde
será analisado.

Na avaliação do ministro,
os problemas encontrados
nas contas apresentadas pelo
presidente Bolsonaro não
comprometeram a totalidade
da gestão. Dessa forma, ma-
nifestou-se “favorável a sua
aprovação com ressalvas”,
pelo Congresso Nacional.

Alencar lembrou que o
ano de 2020 foi um ano atí-
pico devido à pandemia, o que
acabou levando o país à ne-
cessidade de adotar medidas
emergenciais, bem como a
suspensão de algumas regras
fiscais por meio do chamado
orçamento de guerra.

O relator apontou, em seu
parecer, “limitações ao exame
das demonstrações contábeis
do Ministério da Economia e
do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social (FRGPS),
especialmente em relação aos
dados fiscais geridos pela Se-
cretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (SERFB)”.

Alencar alertou sobre a
impossibilidade de emitir
opinião sobre demonstrações
financeiras do Ministério da
Economia, em especial quan-
to a “limitações relativas à
confiabilidade e à transpa-
rência das informações re-
ferentes ao crédito tributá-
rio, à dívida ativa, à arreca-
dação tributária e aos riscos
fiscais tributários, registra-
dos ou evidenciados nas de-

TCU aprova contas
do governo Bolsonaro

Policiais teriam lucrado R$ 1 milhão
em propinas, diz MP do Rio

Um grupo formado por poli-
ciais civis teria lucrado pelo me-
nos R$ 1 milhão de comerciantes
de roupas, que tinham de pagar
propinas para não serem investi-
gados. A informação foi divulga-
da na quarta-feira, (30) por inte-
grantes do Ministério Público
(MP) do Rio de Janeiro, após ope-
ração que resultou na prisão de um
delegado de polícia supostamen-
te envolvido no esquema.

Segundo os promotores, havia
uma cobrança semanal de R$ 250
a 40 lojistas situados na tradicio-
nal Rua Teresa, no município de
Petrópolis, ponto conhecido pela
venda de roupas a preços baixos,
muito procurado por revendedo-

res de confecções.
O promotor de Justiça Bruno

Gangoni, durante coletiva no Mi-
nistério Público do Estado do Rio
de Janeiro (MPRJ), sobre a Ope-
ração Carta de Corso.

O promotor de Justiça Bruno
Gangoni, durante coletiva no Mi-
nistério Público do Estado do Rio
de Janeiro (MPRJ), sobre a Ope-
ração Carta de Corso. - Tomaz Sil-
va/Agência Brasil

A Operação Carta de Corso foi
deflagrada nas primeiras horas da
manhã, para cumprir oito manda-
dos de prisão preventiva e 19 de
busca e apreensão. O alvo era um
grupo que atuou dentro da Dele-
gacia de Repressão aos Crimes

contra a Propriedade Imaterial
(DRCPIM), da Polícia Civil, de
março de 2018 a março de 2021.

O grupo, segundo a investiga-
ção, seria formado por dois núcle-
os. Um atuava ameaçando lojistas
e recolhendo a propina e outro
usava ilegalmente a estrutura da
Polícia Civil para reprimir os lo-
jistas que se recusavam a pagar os
valores exigidos. Nessas diligên-
cias, os policiais teriam forjado
provas e produzido laudos falsos.

A Polícia Civil informou que
sua corregedoria já tem procedi-
mentos abertos sobre o caso e que
solicitará informações ao MP so-
bre a operação de hoje para juntar
às investigações.

O principal alvo foi o delega-
do Maurício Demétrio, ex-titular
da DRCPIM. Ele foi preso em sua
residência, um condomínio de alto
padrão, na Barra da Tijuca, onde
foram apreendidos um total de R$
240 mil em espécie, além de três
carros de luxo blindados.

Enquanto era conduzido para
a sede da chefia da Polícia Civil,
o delegado falou rapidamente com
a imprensa. Ele alegou que o di-
nheiro era fruto de uma herança e
que estava declarado em seu Im-
posto de Renda. Disse também que
somente dois dos carros eram
seus e que ambos estavam comu-
nicados à Corregedoria de Polí-
cia. (Agência Brasil)

Cai número de famílias que defendem
fechamento de escolas na pandemia

O percentual de famílias bra-
sileiras que considera muito im-
portante manter as escolas fecha-
das como forma de prevenir a co-
vid-19 caiu em um ano, de acordo
com estudo divulgado na quarta-
feira, (30). No início da pandemia,
em julho de 2020, 82% dos bra-
sileiros afirmavam que era muito
importante manter as escolas fe-
chadas. Em novembro, essa por-
centagem caiu para 71%. Agora,
em maio de 2021, são 59%.

Os dados são da terceira eta-
pa da pesquisa Impactos Primá-
rios e Secundários da Covid-19
em Crianças e Adolescentes, re-
alizada pelo Ipec - Inteligência
em Pesquisa e Consultoria (Ipec)
para o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef).

A pesquisa mostra que, após
mais de um ano de pandemia, as
escolas começaram a retomar as
atividades presenciais. Ao todo,
41% das pessoas que residem
com crianças ou adolescentes
disseram que as escolas voltaram
a oferecer essas atividades.

O estudo revela, também, que
93% das escolas mantiveram ati-
vidades remotas, mesmo que te-
nham voltado às salas de aula.
Essa modalidade ainda apresenta
uma série de dificuldades, apesar
dos esforços para ampliar o aces-
so. Segundo a pesquisa, os prin-
cipais canais de acesso dos estu-
dantes às atividades são o What-
sApp (71%) e a distribuição de

material impresso (69%). A falta
de acesso à internet (35%) e a
falta de equipamento adequado
(31%) estão entre as principais
dificuldades para realizar ativida-
des escolares remotas, sobretu-
do entre as famílias mais pobres.

Para a representante do Uni-
cef no Brasil, Florence Bauer, a
retomada das aulas presenciais é
importante, mas ela deve ser fei-
ta de forma segura. “É fundamen-
tal um diálogo para cada escola,
em cada município, cada estado
e nos diversos níveis. Que acon-
teça esse diálogo entre a comu-
nidade escolar, ou seja, todos os
adultos que trabalham na escola,
os professores, as famílias, as
crianças, para definir o protoco-
lo que é mais adequado naquele
momento, naquela situação”, diz.

Segundo Florence, a escola é
um espaço importante para ga-
rantir não apenas o aprendizado,
mas também a socialização e até
mesmo a segurança alimentar das
crianças e adolescentes do país,
sobretudo aqueles em situação de
vulnerabilidade. “O importante é
que esse diálogo aconteça o quan-
to antes e que as escolas possam
reabrir, mesmo se for com ativi-
dade presencial limitada no come-
ço. Mas, é importante reafirmar e
restabelecer a escola como espa-
ço de referência para crianças e
adolescentes”, defende.

A pesquisa mostra ainda que
as medidas individuais de preven-

ção à pandemia se mantiveram em
alta. Entre os entrevistados, 81%
afirmam que quarentena e isola-
mento social são medidas muito
importantes para conter a covid-19.
Em julho de 2020, eram 84% e em
novembro, 81%. Além disso, 94%
reforçam a importância do uso de
máscaras, percentual que aumentou
em relação a novembro, 91%.

Mais da metade, 56% dos
entrevistados, diz que a renda fa-
miliar diminuiu desde o início da
pandemia, o que representa 89 mi-
lhões de brasileiros. As classes D e
E foram as mais afetadas. Cerca de
40% dessa parcela da população
teve uma redução da renda em mais
da metade. Na classe A essa redu-
ção ocorreu para 12%. Entre os mo-
tivos está a perda de emprego. No
total, 18% disseram que estavam tra-
balhando antes e mesmo durante a
pandemia e agora não estão mais.

A alimentação também foi
impactada. A pesquisa mostra
que, desde o início da pandemia,
17% dos entrevistados, o que
equivale a 27 milhões de brasi-
leiros com mais de 18 anos, de-
claram que alguém no domicílio
deixou de comer porque não ha-
via dinheiro para comprar mais
comida. Nas classes D e E, esse
percentual chegou a 33%.

A fome chegou também a cri-
anças e adolescentes: 13% dis-
seram que crianças e adolescen-
tes que moram com eles deixa-
ram de comer por falta de dinhei-

ro. Nas classes D e E, esse per-
centual foi também 33%. Entre
aqueles matriculados em escolas
públicas, metade afirmou que re-
cebeu alimentação da escola du-
rante o período de fechamento
por causa da pandemia.

Diante desse cenário, 56%
dos entrevistados disseram que o
adolescente com quem moram
apresentou algum sintoma rela-
cionado a transtornos mentais
durante a pandemia. Entre eles,
29% disseram que os jovens
apresentam mudanças repentinas
de humor e irritabilidade; 28%
que tiveram alterações no sono
como insônia ou excesso de
sono. Também 28%, disseram
que houve diminuição do interes-
se em atividades rotineiras.

Segundo Florence, políticas
públicas como o Auxílio Emer-
gencial são importantes para mi-
tigar esses efeitos da pandemia.
Além disso, é necessária uma ar-
ticulação entre diferentes áreas
dos governos para que medidas
de assistência, saúde e educação
cheguem a toda a população.

A terceira etapa da pesquisa
Impactos Primários e Secundári-
os da Covid-19 em Crianças e
Adolescentes fez 1.516 entrevis-
tas, por telefone, entre 10 e 25
de maio de 2021. A primeira e a
segunda rodada da pesquisa fo-
ram divulgadas em agosto e de-
zembro de 2020, respectivamen-
te. (Agência Brasil)

monstrações contábeis do
exercício de 2020”.

Foram também apontadas
distorções relativas à previ-
dência de servidores públicos
e militares. A auditoria finan-
ceira verificou “deficiências
nas estimativas relativas às
projeções atuariais do Regi-
me Próprio de Previdência
Social dos Servidores da
União (RPPS) e do Sistema
de Proteção Social dos Mili-
tares das Forças Armadas
(SPSMFA), registradas nas
demonstrações financeiras de
2020 do Ministério da Eco-
nomia e do Ministério da De-
fesa”.

“Estima-se que o passivo
atuarial decorrente do RPPS
constou superavaliado em R$
49,2 bilhões e o passivo atu-
arial relacionado a benefíci-
os com militares inativos fi-
cou subavaliado em R$ 45,5
bilhões. Essas distorções de-
correram principalmente por
falhas de mensuração. Além
disso, foi identificada suba-
valiação de R$ 7,2 bilhões no
passivo registrado na conta
Provisão de Pensões Milita-
res como consequência de
erros nas bases de dados dos
militares”, acrescentou.

Ainda segundo o parecer ,
as contas apresentadas pelo
presidente Bolsonaro não
apresentaram “registro do
estoque de empréstimos e fi-
nanciamentos pelo custo
amortizado”. A auditoria
identificou que a despesa or-
çamentária com juros e en-
cargos da dívida pública mo-
biliaria federal “foi superava-
liada em contrapartida à su-
bavaliação da despesa orça-
mentária com amortização,
no valor estimado de R$ 27
bilhões, pois a contabiliza-
ção não é realizada pelo cus-
to amortizado, metodologia
contábil prescrita pelas nor-
mas contábeis vigentes”.
(Agência Brasil)


