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Esporte

Após um hiato de um ano,
em virtude da pandemia mun-
dial do coronavírus, a Copa
Brasil de Kart está de volta.
A segunda maior competição
da modalidade no Brasil terá
sua 22ª edição no kartódro-
mo Luigi Borghesi, em Lon-
drina. Há mais de 20 anos, a

Copa Brasil de Kart teve
início com mais de

 240 inscritos para disputa
em Londrina

bela cidade paranaense não
recebe um evento nacional
e a festa só não será com-
pleta por razão de todas as
restrições e protocolos ne-
cessários para a realização
do evento em tempos ainda
tão difíceis como os que vi-
vemos.                      Página 6

Beach Tennis programa um
dos maiores torneios do
mundo na Esplanada

 dos Ministérios
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André Baran, número 6 do ranking mundial

Sol, areia e muita disputa
em um dos cartões postais da
capital do País. Em outubro, o
Beach Tennis planeja transfor-
mar a Esplanada dos Ministé-
rios, em Brasília (DF), em uma
praia, a milhares de quilôme-
tros do mar. Entre os dias 12 e

17, o ITF Sand Series Brasí-
lia’21, um dos maiores even-
tos de Beach Tennis do mun-
do e o principal torneio ofi-
cial da modalidade nas Amé-
ricas, está previsto para ser
realizado no Eixo Monu-
mental.                       Página 6

RKC reinaugurou
Kartódromo de Interlagos

com grande festa

Pódio da categoria Old Stock do RKC
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Finalmente o Kartódro-
mo de Interlagos (São Pau-
lo /SP)  fo i  re inaugurado
sob a nova administração
da LR Interlagos, no últi-
mo f im de semana,  com
uma grade festa e presença
de muitos pilotos, organi-
zadores de campeonatos,
fornecedores do kartismo
e convidados. E coube ao
Rotary Kart Club (RKC) a
honra de ser  o  pr imeiro
cer tame of ic ia lmente  a
correr no templo no kartis-
mo nacional, ao disputar a
sua quarta etapa.     Página 6

Darlan Romani é destaque
mundial do Brasil no

arremesso do peso
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Darlan no treino

Darlan Romani (EC Pinhei-
ros) é o principal nome do atle-
tismo brasileiro no arremesso do
peso, com destaque mundial. O
catarinense está em Saitama, no
Japão, junto com outros integran-
tes da seleção brasileira, anima-
do para disputar os Jogos Olím-
picos de Tóquio, que tem cerimô-
nia de abertura marcada para sex-
ta-feira (23). A qualificação da
prova do arremesso do peso está
marcada para as 7:15 do dia 3 de
agosto e a final para as 23:05 do
dia 4 de agosto, ambas no horá-
rio de Brasília.              Página 6

Arrecadação federal
chega a R$ 137,169 bilhões

em junho
Página 10

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

9º C

Quinta: Sol com al-
gumas nuvens durante
o dia. À noite o céu fica
com muitas nuvens,
mas não chove.

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,19
Venda:       5,19

Turismo
Compra:   5,19
Venda:       5,36

Compra:   6,12
Venda:       6,12
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A União arrecadou R$
137,169 bilhões no mês passa-
do, de acordo com dados divul-
gados na quarta-feira (21) pela
Receita Federal. Na comparação
com junho do ano passado, hou-
ve um crescimento de 46,77%
descontada a inflação, em valo-

res corrigidos pelo Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).

O valor é o segundo maior
para os meses de junho desde o
início da série histórica da Re-
ceita Federal, em 1995, em va-
lores corrigidos pela inflação.

Apenas em junho de 2011 a arre-
cadação foi maior , de R$
143.793 bilhões.

Nos seis primeiros meses de
2021, a arrecadação federal soma R$
881,996 bilhões, com alta de 24,49%
acima da inflação pelo IPCA, recor-
de para o período.             Página 3

Alemanha
cria

financiamento
para apoiar
vítimas de
enchentes

Uma autoridade de resgate
diminuiu as esperanças na
quarta-feira (21) de encontrar
mais sobreviventes nos escom-
bros das vilas devastadas por
enchentes no oeste da Alema-
nha, enquanto uma pesquisa
mostrou que muitos alemães
sentem que os parlamentares
não fizeram o suficiente para
protegê-los.

Pelo menos 170 pessoas
morreram nas enchentes da se-
mana passada, o pior desastre
natural da Alemanha em mais
de meio século, e milhares es-
tão desaparecidas.        Página 3

Pior chuva
em mil anos
deixa pelo
menos 25
mortos em
província
chinesa

Pelo menos 25 pessoas
morreram em Henan, na região
central da China – uma dúzia
delas em uma linha do metrô
na capital da província, Zhen-
gzhou, que foi inundada pelo
que autoridades meteorológi-
cas chamaram de a pior chuva
em mil anos.

Cerca de 100 mil foram re-
tiradas de suas casas na capital
Zhengzhou, onde os transpor-
tes ferroviário e rodoviário
foram interrompidos, com re-
presas e reservatórios cheios
em níveis alarmantes e milha-
res de tropas realizando uma
operação de resgate na provín-
cia.                                 Página 3

O Ministério da Saúde
anunciou na quarta-feira (21)
a disponibilização de recursos
para a ampliação de equipes e
de profissionais de saúde vin-
culados à atenção primária. O
nome é dado à rede de acom-
panhamento e atendimento for-
mada, por exemplo, pelos pos-
tos de saúde e pelas equipes
de saúde da família.

De acordo com o ministé-
rio, serão liberadas verbas para
contratação de 13.415 agentes
comunitários de saúde, 1.791
equipes de saúde bucal, 3.374
equipes de saúde da família e
2.477 equipes de atenção pri-
mária.

A entrada em atuação dos

profissionais, contudo, depen-
de dos municípios. Esses pre-
cisam atender às exigências do
ministério para receber os re-
cursos e viabilizar a
contratação dos novos profis-
sionais.

“O Ministério da Saúde está
se comprometendo a custear,
mas o município precisa im-
plantar. Os recursos começam
a ser repassados a partir do
momento que as equipes são
de fato implantadas. Em alguns
casos, os municípios já esta-
vam fazendo e agora entramos
com os recursos”, declarou o
secretário de Atenção Primá-
ria a Saúde do Ministério,
Raphael Câmara.    Página 10
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Jogos de Tóquio começam
com protocolos rígidos e

medo da pandemia

São Paulo destina mais de
R$ 58 milhões para famílias

em situação de
vulnerabilidade social

O Vice-Governador Rodri-
go Garcia anunciou na quarta-
feira (21) a liberação do paga-
mento da primeira parcela do
Bolsa do Povo para cerca de
120 mil famílias, por meio dos
programas Vale Gás, no valor

de R$ 100, e SP Acolhe, no
valor de R$ 300. O investimen-
to total do Estado nas duas ini-
ciativas, vinculadas à Secretaria
de Desenvolvimento Social do
Estado, soma mais de R$ 58 mi-
lhões.                              Página 2

Prazo para contestar auxílio
emergencial negado termina

no dia 24
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SP libera conclusão de vacinação de gestantes
e puérperas com imunizantes diferentes

O Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciou na quarta-feira
(21) que os municípios do esta-
do que aplicaram a primeira dose
da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford
em gestantes e puérperas estão
autorizados a concluir o esque-
ma vacinal com a segunda dose
com imunizante da Pfizer.

 “A medida passa a valer a par-
tir desta sexta-feira, dia 23, e é
válida a todas as gestantes e pu-
érperas que tomaram primeira
dose da AstraZeneca e que pode-
rão tomar a segunda dose da Pfi-
zer”, disse Garcia. Essa decisão
favorece grávidas e puérperas que
ainda precisariam esperar a con-
clusão do período puerpério – 45
dias após o parto – para só então
receber a segunda dose da vacina
da AstraZeneca.

Agora, as grávidas não pre-

cisarão mais esperar o período
de um mês e meio depois do par-
to para estarem protegidas. Pac-
tuada com o Cosems (Conselho
de Secretários Municipais de
Saúde), a estratégia permite que
os gestores do SUS de São Pau-
lo apliquem a vacina da Pfizer em
12 semanas, mediante termo de
ciência, nas mulheres que já re-
ceberam o imunizante da Astra-
Zeneca.

“A gente pede que essas ges-
tantes que tomaram a primeira
dose da AstraZeneca verifiquem
seu cartão vacinal. Então, procu-
re a unidade básica de saúde, de
preferência onde já tomou a sua
primeira dose para, no prazo, to-
mar a segunda dose da vacina da
Pfizer”, disse a coordenadora
geral do PEI (Plano Estadual de
Imunização), Regiane de Paula.

Estes grupos de mulheres
foram incluídos na campanha em
maio, período em que o Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções, do Ministério da Saú-
de, suspendeu o uso dessa
vacina para estes públicos.
A decisão foi embasada em
estudos que demonstraram
boa proteção com a chama-
da “intercambialidade” de
vacinas desses dois labora-
tórios, e está em conformi-
dade  com recomendações
da SOGESP (Associação de
Obstetr ícia  e  Ginecologia
do Estado de São Paulo), da
Comissão Permanente de Asses-
soramento em Imunizações
(CPAI) e do Centro de Contin-
gência do Coronavírus.

Desde maio, 8,8 mil grávidas
e puérperas receberam a primei-

ra dose da AstraZeneca e pode-
rão retornar aos postos de saúde
para completar o esquema vaci-
nal e o PEI (Plano Estadual de
Imunização) disponibilizará vaci-
nas da Pfizer para a segunda dose
destas mulheres. Em toda a cam-
panha, 229 mil delas já iniciaram
o esquema e 34,6 mil já estão
completamente imunizadas.

“A SOGESP tem acompanha-
do de perto o trabalho do Gover-
no do Estado. São Paulo já vaci-
nou praticamente metade das
gestantes e puérperas, é um dos
estados que mais vacinou. A gen-
te vê com muita alegria esse
anúncio porque isso trazia mui-
ta insegurança para essas mulhe-
res que tomaram a primeira dose
da AstraZeneca”, complemen-
tou a presidente da SOGESP,
Rossana Pulcineli.

Nesta última semana, entre
os dias 14 e 21 de julho, 288 dos
645 municípios do estado de
São Paulo não registraram mor-
tes por covid-19. Além disso, 18
municípios também não apre-
sentaram novos casos confirma-
dos da doença nesse período. A
informação foi divulgada pelo
governo de São Paulo durante
entrevista coletiva no início da
tarde de quarta-feira, (21), no
Palácio dos Bandeirantes.

Segundo o governo paulista,
isso é resultado do avanço da
campanha de vacinação no esta-
do. Até o momento, o estado já
vacinou 54% da população com

ao menos a primeira dose de va-
cina. Mais de 32 milhões de do-
ses de imunizantes foram apli-
cadas no estado entre primeira
e segunda doses e 18% da popu-
lação paulista completou o seu
esquema vacinal.

Queda nas internações
O estado de São Paulo regis-

trou, na semana passada, que cor-
responde à 27ª semana epidemi-
ológica, a sua menor média diá-
ria de internações por covid-19
desde fevereiro, com média di-
ária de 1.544 internações. A
menor média diária de interna-
ções deste ano ocorreu na sexta

semana epidemiológica, entre
os dias 7 e 13 de fevereiro,
quando foram registrados 1.450
internações por dia. O pico
ocorreu na 11ª semana epidemi-
ológica [entre os dias 14 e 20
de março], com média de 3.381
internações por dia.

Apesar da situação favorável,
a pandemia ainda não está con-
trolada no estado. Por isso é
importante que, além de se va-
cinar e completar o esquema va-
cinal [tomando as duas doses ou
a dose única da vacina da Jans-
sen], as pessoas continuem man-
tendo as medidas de distancia-
mento e de uso da máscara. “Não
estamos pensando, nesse mo-
mento, na retirada das másca-
ras”, disse Paulo Menezes, co-

ordenador do Centro de Contin-
gência do Coronavírus em São
Paulo, citando que isso ocorreu
em outros países e implicou um
aumento de casos.

Para manter a sociedade aler-
ta, dados do governo mostram
que o número de pessoas inter-
nadas no estado ainda é mais ele-
vado do o registrado na primei-
ra onda da pandemia, em julho
do ano passado. Atualmente,
6.920 pessoas estão internadas
em unidades de terapia intensi-
va (UTI) de todo o estado e
6.437 estão internadas em en-
fermarias. Esse número de pes-
soas internadas em São Paulo é
muito menor do que no pico da
segunda onda, em abril deste
ano, quando eram 13.150 os pa-

cientes internados em UTIs.
Mas é um número ainda acima
do pico da primeira onda, em
julho do ano passado, quando
havia 6,5 mil pacientes interna-
dos em UTIs.

A taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI no estado está hoje
em 60,19%.

Doses entregues
Na manhã de hoje, o Institu-

to Butantan fez a entrega de mais
1,5 milhão de doses da vacina
CoronaVac ao Ministério da Saú-
de. Com isso, o Butantan com-
pletou 57,649 milhões de doses
entregues ao ministério. Até o
final de agosto, o instituto pre-
tende entregar um total de 100
milhões de doses para a pasta.

Governador
O governador de São Paulo,

João Doria, não participou da
entrevista coletiva de hoje por
estar com covid-19. Durante a
entrevista, em uma chamada de
vídeo, o governador disse estar
bem e assintomático e que deve
voltar ao trabalho presencial já
na próxima semana. Doria to-
mou as duas doses da vacina
CoronaVac, produzida pelo Ins-
tituto Butantan em parceria com
o laboratório chinês Sinovac.
Nenhuma vacina que está sendo
aplicada no Brasil impede a in-
fecção pelo vírus, mas diminui
consideravelmente as chances
de se desenvolver as formas gra-
ves da doença. (Agência Brasil)

SP destina mais de R$ 58 milhões para
famílias em situação de vulnerabilidade social

O Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciou na quarta-feira
(21) a liberação do pagamento
da primeira parcela do Bolsa do
Povo para cerca de 120 mil fa-
mílias, por meio dos programas
Vale Gás, no valor de R$ 100, e
SP Acolhe, no valor de R$ 300.
O investimento total do Estado
nas duas iniciativas, vinculadas à
Secretaria de Desenvolvimento
Social do Estado, soma mais de
R$ 58 milhões.

“A partir de hoje, os benefi-
ciários já credenciados no sis-
tema operacionalizado pela Pro-
desp poderão sacar a primeira
parcela desses benefícios do
Bolsa do Povo, que é o maior
programa social da história do
Estado de São Paulo”, afirmou
o Vice-Governador.

O Vale Gás, programa de
transferência de renda que vai
pagar 3 parcelas de R$ 100 en-
tre os meses de julho e dezem-
bro de 2021 para compra de bo-
tijões de gás de cozinha (GLP
13kg), irá transferir R$ 31,3
milhões a mais de 104 mil fa-
mílias em situação de vulnera-
bilidade social que vivem em
comunidades e favelas.

O programa SP Acolhe bene-
ficia mais de 15 mil famílias
paulistas inscritas no CadÚnico
que tenham perdido pelo menos

um membro para a covid-19, to-
talizando investimento de R$ 27,
5 milhões. O benefício de R$
1.800 será pago em 6 parcelas
mensais no valor de R$ 300, en-
tre os meses de julho e dezem-
bro de 2021.

“Com a vacinação da popu-
lação paulista acontecendo em
ritmo acelerado, estes benefíci-
os têm importante papel social
em um momento de vulnerabili-
dade, garantindo a segurança ali-
mentar e proteção social”, des-
tacou a Secretária de Desenvol-
vimento Social do Estado de
São Paulo, Célia Parnes.

O Bolsa do Povo é operaci-
onalizado pela Prodesp. Além de
unificar programas estaduais de
transferência de renda, simplifi-
ca o compartilhamento de infor-
mações e o repasse dos valores
correspondentes a cada benefi-
ciário.

Para acessar o valor, o bene-
ficiário precisa acessar o site
www.bolsadopovo.sp.gov.br para
obter o protocolo e senha indi-
vidual e realizar o saque único
nos caixas eletrônicos do Ban-
co do Brasil ou 24h.

Quem está apto para rece-
ber o Vale Gás?

O programa Vale Gás atende
famílias cadastradas no CadÚni-

co, com renda mensal per capita
de até R$ 178, priorizando fa-
mílias na extrema pobreza (isto
é, com renda mensal de até R$
89 por pessoa), que não recebem
o Bolsa Família e residem em
comunidades e favelas, os cha-
mados aglomerados subnor-
mais, de acordo com definição
do IBGE.

Vale Gás: entenda como fun-
ciona e quem é elegível ao be-
nefício

Quem está apto para rece-
ber o SP Acolhe?

O público-alvo do SP Acolhe
são famílias inscritas no CadÚ-
nico com renda mensal de até 3
salários mínimos que tenham per-
dido pelo menos um familiar ví-
tima de covid-19, podendo ser
pai, mãe, avô, avó, filho ou filha,
desde que o óbito tenha ocorri-
do dentro do núcleo familiar.

O programa considera todas
as estruturas familiares, exceto
a unifamiliar (uma única pessoa),
com filhos de todas as idades.
Foram considerados os dados
atualizados no CadÚnico até 19
de fevereiro de 2021 e os óbi-
tos registrados no Sistema de
Vigilância Epidemiológica (SI-
VEP-Gripe), da Secretaria de
Estado da Saúde, até 21 de ju-
nho de 2021.

Canais de atendimento
Para saber se é elegível aos

benefícios, o cidadão deve aces-
sar o site oficial do programa
Bolsa do Povo
(www.bolsadopovo.sp.gov.br) e
usar o número Número de Iden-
tificação Social (NIS) para con-
sulta. As dúvidas também podem
ser esclarecidas pela Central de
Atendimento Bolsa do Povo:
0800 7979 800.

Por meio da Prodesp, o pro-
grama também disponibiliza o
assistente virtual do Bolsa do
Povo via Whatsapp, que está em
fase de teste. Pelo número (11)
98714-2645, os usuários pode-
rão receber orientações online
a respeito de todos os projetos
integrados.

Os canais eletrônicos funci-
onam 24 horas por dia, sete dias
por semana. Em caso de dúvida,
um colaborador estará disponí-
vel para personalizar o atendi-
mento de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h.

O Governo do Estado de SP
não liga ou envia mensagens de
texto para solicitar informações
de dados pessoais e nem para
ativação de links de participação
e/ou acesso a programas e ser-
viços públicos oferecidos aos
cidadãos.

Vale Gás: entenda como funciona
e quem é elegível ao benefício

Por meio do programa de
proteção social do Governo de
SP Vale Gás, 104.340 famílias
em situação de pobreza ou ex-
trema pobreza, que moram em
comunidades carentes e fave-
las (classificadas como aglo-
merados subnormais), terão
acesso a três parcelas bimes-
trais no valor de R$ 100,00
cada, a serem pagas entre ju-
lho e dezembro de 2021, para
a compra de botijão de gás de
cozinha (GLP 13kg).

O critério inclui as famílias
inscritas no CadÚnico (sem
Bolsa Família) e com renda
mensal per capita de até R$
178,00. Para consultar a elegi-
bilidade ao benefício, o cidadão
deve entrar no site oficial do
Vale Gás (www.

valegas.sp.gov.br) e digitar o nú-
mero do NIS (Número de Inscri-
ção Social) para ter acesso às
informações.

Em seguida, você receberá a
mensagem se a sua família é ou
não elegível ao benefício, e po-
derá obter orientações sobre
como realizar o saque único (de
cada parcela) no site oficial do
programa Bolsa do Povo. É im-
portante manter seus dados pes-
soais atualizados no cadastro do
site Bolsa do Povo para receber
as informações sobre o progra-
ma – caso não tenha feito, aces-
se a página www.bolsado
povo.sp.gov.br e preencha o for-
mulário conforme os seus docu-
mentos pessoais.

O Governo de SP reforça que
não solicita nenhuma informa-

ção por SMS ou Whatsapp e nem
envia links. Todas as informa-
ções referentes ao Vale Gás e
outros programas inseridos no
portal Bolsa do Povo estarão
sempre na área restrita do site
principal do maior programa de
proteção social do Governo de
São Paulo (www.bolsado
povo.sp.gov.br).

Para obter mais informações
e tirar dúvidas pontuais, entre em
contato com a Central de Aten-
dimento Direto no telefone
0800 797980 ou pelo Assisten-
te Virtual WhatsApp no número
11 98714-2645.

Bolsa do Povo
O Bolsa do Povo foi lança-

do em maio deste ano, com o
objetivo de concentrar a gestão

de benefícios, ações e projetos
para pessoas em situação de vul-
nerabilidade social. Nele foram
incorporados os programas Ren-
da Cidadã, Via Rápida, Bolsa-
Trabalho, Ação Jovem, Bolsa
Talento Esportivo, o auxílio-
moradia emergencial (Aluguel
Social) e o Vale Gás.

Também está prevista a con-
tratação de mães e pais nas es-
colas, além da contratação de
agentes de apoio na Saúde. O
Bolsa do Povo vai pagar bene-
fícios de até R$ 500 e poderá
beneficiar até 500 mil pesso-
as direta e indiretamente nos
645 municípios. Veja mais de-
talhes no portal do Bolsa do
Povo, desenvolvido pela Pro-
desp – www.bolsado
povo.sp.gov.br.

CÂMARA
Vereador André Santos (líder do Republicanos) assume a vice-

liderança do governo a convite do ex-colega de Parlamento, o
prefeito ...

.
(São Paulo)
... Ricardo Nunes (MDB). A missão do André será fazer bom

uso da sua credibilidade pra consolidar as boas relações entre os
Poderes

.
PREFEITURA (São Paulo)
67º dia no cargo : Ricardo Nunes (MDB) não vai mudar a sua

história : trabalhar muito, falar o necessário e cumprir sua mis-
são cristã

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputados da bancada do Republicanos (ex-PRB) tão indig-

nados com o que o governo de Angola tá fazendo contra a igreja
Universal

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria aponta pra Aécio (MG) - que queria expulsar por

corrupções - de jogar contra sua candidatura Presidencial 2022
via PSDB

.
CONGRESSO (Brasil)
Bolsonaro vai vetar todo o fundão eleitoral de quase 6 bi-

lhões, ou apenas diminuir o valor e retornar pra cerca de 2 bi-
lhões iniciais ?

.
PRESIDÊNCIA
Bolsonaro recria ministério (Trabalho e Previdência) pro Onix

(DEM) e leva o senador Ciro Nogueira (PP) pra 1º ministro (Casa
Civil)

.
PARTIDOS (Brasil)
Comunicador Datena tá dizendo que desta vez vai concorrer,

ainda que não pelo PSL, caso o Bivar não estiver com o povo
(como ele)

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Associação Nacional dos Juristas Evangélicos (ANAJURE)

tá com o protestante-evangélico André Mendonça pro Supremo
e não abre

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  vem sendo

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via In-
ternet desde 1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando refe-
rência da liberdade possível. Twitter  @CesarNetoReal  -  Email
cesar@cesarneto.com
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Alemanha cria financiamento
para apoiar vítimas de enchentes

Uma autoridade de resgate diminuiu as esperanças na quarta-
feira (21) de encontrar mais sobreviventes nos escombros das
vilas devastadas por enchentes no oeste da Alemanha, enquanto
uma pesquisa mostrou que muitos alemães sentem que os parla-
mentares não fizeram o suficiente para protegê-los.

Pelo menos 170 pessoas morreram nas enchentes da semana
passada, o pior desastre natural da Alemanha em mais de meio
século, e milhares estão desaparecidas.

“Ainda estamos procurando pessoas desaparecidas enquanto
limpamos estradas e bombeamos água para fora dos porões”, disse
Sabine Lackner, vice-chefe da Agência Federal para Emergênci-
as Técnicas (THW) da Alemanha.

Para alívio imediato, o governo federal fornecerá inicialmente
até 200 milhões de euros em apoio emergencial, e o ministro
das Finanças, Olaf Scholz, disse que mais ajuda pode ser dispo-
nibilizada, caso seja necessário.

Isso se somará a pelo menos 250 milhões de euros que serão
fornecidos pelos estados atingidos para reparar edifícios e infraestru-
tura local danificada e para apoiar as pessoas em situação de crise.

Scholz afirmou que o governo contribuirá com os custos da
reconstrução da infraestrutura, como estradas e pontes. A exten-
são total dos danos não está clara, mas Scholz declarou que a
reconstrução após enchentes anteriores custou cerca de seis bi-
lhões de euros. (Agencia Brasil)

Pior chuva em mil anos deixa
pelo menos 25 mortos em

província chinesa
Pelo menos 25 pessoas morreram em Henan, na região cen-

tral da China – uma dúzia delas em uma linha do metrô na capital
da província, Zhengzhou, que foi inundada pelo que autoridades
meteorológicas chamaram de a pior chuva em mil anos.

Cerca de 100 mil foram retiradas de suas casas na capital Zhen-
gzhou, onde os transportes ferroviário e rodoviário foram interrom-
pidos, com represas e reservatórios cheios em níveis alarmantes e
milhares de tropas realizando uma operação de resgate na província.

Autoridades municipais disseram que mais de 500 pessoas
foram resgatadas do metrô inundado, com imagens das redes
sociais mostrando passageiros de trem no escuro, com água até
o peito, e uma estação reduzida a uma grande piscina marrom.

“A água bateu no meu peito”, escreveu um sobrevivente nas
redes sociais. “Fiquei com muito medo, mas o mais aterrorizan-
te não foi a água, mas a falta de ar dentro do trem.”

A chuva interrompeu os serviços de ônibus na cidade de 12 mi-
lhões de habitantes, localizada cerca de 650 quilômetros ao sudo-
este de Pequim, afirmou um morador de sobrenome Guo, que havia
passado a noite no escritório. “É por isso que muitas pessoas usa-
ram o metrô, e a tragédia aconteceu”, disse Guo à Reuters.

Pelo menos 25 pessoas morreram nas chuvas torrenciais que
atingiram a província desde o último fim de semana, e há sete
desaparecidos, disseram as autoridades em uma entrevista cole-
tiva na quarta-feira.

Entre sábado e terça-feira, 617,1 milímetros (mm) de chuva caí-
ram em Zhengzhou, quase o equivalente à média anual de 640,8 mm.

Como em ondas de calor recentes nos Estados Unidos e no
Canadá e enchentes na Europa Ocidental, as chuvas na China são
quase certamente relacionadas ao aquecimento global, disseram
cientistas à Reuters. “Eventos climáticos extremos como esse
provavelmente acontecerão com mais frequência no futuro”, afir-
mou Johnny Chan, professor de ciência atmosférica na City Uni-
versity de Hong Kong.

“É necessário que os governos desenvolvam estratégias para
se adaptar a essas mudanças”, acrescentou, referindo-se às auto-
ridades em níveis municipal, estadual e nacional.

Muitos serviços de trem foram suspensos ao redor de He-
nan, um grande pólo logístico com população de cerca de 100
milhões de pessoas. As estradas também foram fechadas, com
voos adiados ou cancelados.

Escolas e hospitais foram abandonados, e as pessoas pegas
pelas enchentes se abrigaram em bibliotecas, cinemas e até mes-
mo museus.

“Estamos com 200 pessoas de todas as idades em busca de
abrigo temporário”, afirmou um funcionário com sobrenome
Wang no Museu de Ciência e Tecnologia de Zhengzhou.

“Demos macarrão instantâneo e água quente para eles. Eles pas-
saram a noite em uma grande sala de reuniões.” (Agencia Brasil)

A União arrecadou R$
137,169 bilhões no mês passa-
do, de acordo com dados divul-
gados na quarta-feira (21) pela
Receita Federal. Na comparação
com junho do ano passado, hou-
ve um crescimento de 46,77%
descontada a inflação, em valo-
res corrigidos pelo Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).

O valor é o segundo maior
para os meses de junho desde o
início da série histórica da Re-
ceita Federal, em 1995, em va-
lores corrigidos pela inflação.
Apenas em junho de 2011 a ar-
recadação foi maior, de R$
143.793 bilhões.

Nos seis primeiros meses de
2021, a arrecadação federal
soma R$ 881,996 bilhões, com
alta de 24,49% acima da infla-
ção pelo IPCA, recorde para o
período.

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, comentou os re-
sultados e disse que as altas ex-
pressivas na arrecadação mostram
o forte impulso da economia. “To-
dos os sinais que estão vindo da
Receita, exportações, importa-
ções, ritmo de pagamento de im-
postos em todas as variedades,
todos dão sintomas clássicos de
uma vigorosa retomada de cres-

cimento econômico”, disse.
Guedes destacou que, dos 86

setores, apenas seis ainda estão
com arrecadação abaixo do pe-
ríodo pré-pandemia. “São even-
tos, agências de viagem, bares e
restaurantes, por exemplo, por-
que ainda existem vetores im-
portantes de distanciamento so-
cial, cuidados, muitas prefeitu-
ras e estados em regime de ex-
ceção à mobilidade”, explicou.

Resultado
De acordo com a Receita, o

resultado da arrecadação federal
pode ser explicado, principal-
mente, pelos fatores não recor-
rentes (que não se repetirá em
outros anos), como recolhimen-
tos extraordinários de aproxima-
damente R$ 20 bilhões em Im-
posto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e em Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL),
de janeiro a junho de 2021.

No mesmo período do ano
passado, os recolhimentos ex-
traordinários foram de R$ 2,8
bilhões. No mês, o crescimento
foi de 76,88% acima da inflação,
com pagamento atípico de R$ 4
bilhões por empresas de diver-
sos setores econômicos.

Nos últimos meses, esses
recolhimentos fora de época

têm impulsionado a arrecadação,
por causa de empresas que re-
gistraram lucros maiores que o
previsto e tiveram de pagar a di-
ferença.

Os valores contrabalançaram
a elevação de R$ 6,675 bilhões
(em valores corrigidos pelo
IPCA) nas compensações tribu-
tárias entre junho de 2020 e de
2021. O aumento foi de 89% em
junho deste ano em relação a ju-
nho de 2020 e cresceram 51%
no período acumulado.

Por meio da compensação
tributária, uma empresa que pre-
viu lucros maiores do que o rea-
lizado e pagou IRPJ e CSLL por
estimativa em um exercício
pode pedir abatimento nas par-
celas seguintes, caso tenha pre-
juízo ou lucro menor que o es-
perado. Por causa da pandemia
da covid-19, que impactou o re-
sultado das empresas, o volume
de compensações aumentou de
R$ 7,471 bilhões, em junho de
2020, para R$ 14,146 bilhões,
em junho de 2021.

Outros fatores
Além do IRPJ e CSLL, os

destaques do mês foram as altas
registradas na arrecadação do
Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o

Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), 116,25% em
valores reais – corrigidos pela
inflação. Além da alta de
26,20% no volume de vendas e
de 23% no volume de serviços,
a receita desses tributos subiu
porque o recolhimento de PIS/
Cofins foi postergado três me-
ses no ano passado por causa da
pandemia.

A arrecadação da Previdên-
cia Social aumentou 49,28%
acima da inflação por causa do
adiamento do recolhimento das
contribuições patronais e do
Simples Nacional.

Também houve crescimento
da arrecadação dos tributos de
comércio exterior, em razão,
principalmente, do crescimento
da taxa de câmbio e do valor em
dólar das importações, que teve
elevação de 73,81% em entre
maio de 2020 a maio de 2021.

O Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) teve au-
mento de 60,97% em relação a
junho de 2020, especialmente
nos setores de metalurgia, co-
mércio atacadista e fabricação de
produtos de borracha e material
plástico. O resultado é explica-
do, principalmente, pelo cresci-
mento de 25,79% na produção
industrial. (Agencia Brasil)

CNC: intenção de consumo das
famílias mantém ritmo de crescimento

A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) subiu 2% em ju-
lho, alcançando a segunda alta
consecutiva. O indicador chegou
a 68,4 pontos e atingiu o maior
nível desde abril. O resultado fi-
cou 3,5% acima do registrado no
mesmo período de 2020.

O índice, porém, segue abai-
xo do nível de satisfação (100
pontos). Os resultados da pes-
quisa, feita pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), fo-
ram divulgados na quarta-feira
(21), no Rio de Janeiro.

“A maior confiança das famí-
lias na estabilidade da tendência
positiva do mercado de trabalho,
a disponibilização do auxílio
emergencial e uma maior parcela

da população já vacinada favore-
ceram as condições de consumo”,
afirmou, em nota, o presidente da
CNC, José Roberto Tadros.

Destaque para consumo
Como em junho, todos os

subíndices da pesquisa registra-
ram resultados positivos, com
destaque para o que mede a Pers-
pectiva de Consumo, que subiu
5,1% na comparação com junho,
indo a 66,8 pontos. O item foi o
que apresentou o maior cresci-
mento no mês e revelou melho-
ra na percepção dos brasileiros
em relação a compras futuras.

“A expectativa das famílias é
que esse ambiente econômico
mais positivo percebido no cur-
to prazo se prolongue para o lon-

go prazo”, disse a economista da
CNC responsável pela pesquisa,
Catarina Carneiro da Silva.

O Nível de Consumo Atual
também melhorou ao subir
2,2%, alcançando o maior pata-
mar desde março deste ano (53,1
pontos). “Esse avanço foi resulta-
do da melhora nas condições de
consumo, com redução no percen-
tual de famílias que consideram o
seu consumo menor (59% contra
60,3% no mês passado e 62,6%
em julho de 2020) e crescimento
ainda mais intenso do que no mês
anterior (4,7%) na percepção do
momento para compra de durá-
veis”, afirmou a economista.

Bens duráveis
Apesar de permanecer como

o menor indicador em julho, o
Momento para Compra de
Duráveis, que avalia o que os
consumidores pensam sobre
a aquisição de bens como
eletrodomésticos, eletrôni-
cos, carros e imóveis, atin-
giu o maior patamar desde
abril e subiu de forma ainda
mais intensa do que no mês
anterior (4,7%), chegando a
40,8 pontos.

“Na esteira desse avanço,
houve redução do percentual
de famílias que acreditam ser
um momento negativo para
compras desse tipo de produ-
to: 77,2%, abaixo dos 77,7%
do mês anterior e dos 78% de
julho de 2020”, informou a
CNC. (Agencia Brasil)

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei)
cresceu 0,2 ponto em julho des-
te ano, em comparação com o
apurado em junho, informou na
quarta-feira (21) a Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI).
Com isso, o índice ficou em 62
pontos. Este é o terceiro aumen-
to consecutivo no indicador, que
acumula crescimento de 8,3
pontos no período.

O índice varia de 0 a 100
pontos. Valores acima de 50
pontos indicam confiança do
setor industrial e quanto mais
acima de 50 pontos, maior e
mais disseminada é a confi-
ança do empresariado. Quan-
to mais próximo de 0, menor a
confiança.

Para o levantamento, foram
entrevistadas 1.316 empresas,
entre elas, 498 de pequeno por-
te, 500 de médio porte e 318 de
grande porte, de 1º a 7 de julho
de 2021. O resultado divulgado
nesta quarta-feira mostra que o
índice de expectativas do em-
presário em relação à economia

Índice de confiança da
indústria cresce 0,2 ponto

 em julho, diz CNI
e a própria empresa nos próxi-
mos seis meses tem se mantido
positivo.

“O patamar no qual o índice
se encontra é o mais elevado para
um mês de julho desde 2010 e
foi influenciado principalmente
pela percepção mais positiva das
condições da economia brasilei-
ra”, disse a CNI, que é respon-
sável pelo levantamento

De acordo com a entidade,
entre os componentes do índice
de confiança da indústria, o Ín-
dice de Condições Atuais regis-
trou avanço predominante, de
0,9 ponto, atingindo 55,7 pon-
tos em julho. Esse aumento foi
causado principalmente pela
percepção mais positiva a res-
peito da economia brasileira,
que aumentou em 1,6 ponto e
se encontra atualmente em
54,4 pontos.

Já o Índice de Expectati-
vas ficou no patamar de 65,2
pontos, acumulando um pe-
queno crescimento de 0,1
ponto em relação a junho.
(Agencia Brasil)

IBGE: indústrias empregavam
7,6 milhões de pessoas em 2019

O número de empresas in-
dustriais do país chegou a 306,3
mil em 2019, com queda acu-
mulada de 8,5%, ou menos 28,6
mil empresas, desde 2013. Es-
sas empresas ocupavam 7,6 mi-
lhões de pessoas, contingente
que vem recuando há seis anos,
acumulando queda de 15,6%,
com menos 1,4 milhão de tra-
balhadores, desde 2013.

Esses dados constam da Pes-
quisa Industrial Anual Empresa
2019 (PIA Empresa), divulgada
na quarta-feira (21) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

As indústrias movimentaram
R$ 3,6 trilhões de receita líqui-
da de vendas e pagaram um total
de R$ 313,1 bilhões em salári-
os e outras remunerações. A ati-
vidade gerou um total de R$ 1,4
trilhão de valor de transforma-
ção industrial (VTI), sendo
90,1% decorrentes das indústri-
as de transformação. Esse total
é resultado da diferença entre
um valor bruto da produção in-
dustrial de R$ 3,3 trilhões e os
custos de operações industriais,

de R$ 1,9 trilhão.
O faturamento bruto total das

empresas em 2019 alcançou R$
4,8 trilhões, sendo 82,5% da
venda de produtos e serviços in-
dustriais, 8,3% decorrentes da
receita gerada por atividades não
industriais, e 9,2% por outras
receitas, como rendas de alugu-
éis, juros relativos a aplicações
financeiras, variações monetári-
as ativas e resultados positivos
de participações societárias.

As oito maiores empresas
industriais concentravam 24,7%
do VTI. A participação das in-
dústrias extrativas no VTI subiu
de 11,7% para 15,2% em dez
anos. A indústria de transforma-
ção perdeu participação, mas ain-
da concentra 84,8% do VTI das
atividades industriais do país.

A participação da fabricação
de veículos no ranking do VTI
nacional caiu da 3ª para 6ª posi-
ção entre 2010 e 2019. A Região
Sudeste perdeu participação
desde 2010, mas ainda concen-
trava 57,7% do VTI em 2019.

A indústria pagava, em mé-
dia, 3,2 salários mínimos em

2019. As indústrias extrativas
tinham a maior média salarial
(4,6 salários mínimos), enquan-
to as indústrias de transforma-
ção pagavam, em média, 3,1 sa-
lários mínimos.

O porte médio da indústria
era de 25 pessoas ocupadas por
empresa. As indústrias extrativas
ocupavam 30 trabalhadores por
empresa e as indústrias de trans-
formação, 25.

Receita de vendas
O IBGE também divulgou a

Pesquisa Industrial Anual Produ-
to 2019 (PIA Produto) que
apontou que o valor da receita
de vendas em 38,5 mil unida-
des locais industriais das 32
mil empresas com 30 ou mais
pessoas ocupadas totalizou R$
2,8 trilhões.

Entre as maiores participa-
ções na receita de vendas, a li-
derança continuava com óleos
brutos de petróleo, com R$
106,2 bilhões e participação de
3,8%. Em seguida, vêm minéri-
os de ferro, óleo diesel, auto-
móveis, carnes bovinas frescas

ou refrigeradas, etanol para
fins carburantes, gasolina auto-
motiva, tortas, bagaços, fare-
los e outros resíduos da extra-
ção do óleo de soja, pastas quí-
micas de madeira e adubos ou
fertilizantes com nitrogênio,
fósforo e potássio.

Segundo o IBGE, somados,
os dez principais produtos in-
dustriais concentraram 21,5%
do valor das vendas em 2019,
participação superior à registra-
da em 2018, com 20,9%.

Entre os 100 principais pro-
dutos, os  que mais ganharam
posições frente a 2018 foram
o álcool etílico (etanol) des-
naturado para fins carburantes,
que ganhou 43 posições (de
86ª para 43ª) e carnes de suí-
nos frescas ou refrigeradas (da
123ª para 94ª).

Já entre os que mais perde-
ram, destacam-se serviço de
manutenção e reparação de ae-
ronaves, turbinas e motores de
aviação, que perdeu 25 posições
(de 41ª para 66ª) e biscoitos e
bolachas, da 37ª para 58ª posi-
ção. (Agencia Brasil)

Enade 2021: inscrições vão
 até o dia 8 de agosto

Com objetivo de avaliar es-
tudantes que estão ingressando
ou concluindo cursos de gradu-
ação, o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes
(Enade) 2021 está marcado
para o dia 14 de novembro. Até
o dia 8 de agosto, os coorde-
nadores dos cursos avaliados
deverão inscrever os estudantes
no Sistema Enade.

De 9 a 29 de agosto, os coor-
denadores de curso poderão cor-
rigir a inscrição dos estudantes
habilitados para o Enade 2021.

Em 2021 serão avaliados os
estudantes, ingressantes e con-
cluintes, dos cursos de bachare-
lado pertencentes às áreas de
ciência da computação, ciênci-
as biológicas, ciências sociais,
design, educação. Entre as licen-
ciaturas, os alvos serão os cur-
sos de artes visuais, ciência da
computação, ciências biológi-
cas, ciências sociais, educação
física, filosofia, física, geogra-
fia, história, letras – português,
letras – inglês, matemática, mú-
sica, pedagogia e química.

Também estão incluídos os
estudantes de cursos superiores
de tecnologia em análise e de-
senvolvimento de sistemas, tec-
nologia em gestão da tecnologia
da informação e tecnologia em
redes de computador. O estudan-
te que não realizar a prova ou
preencher o Questionário do
Estudante fica impedido de co-
lar grau.

Provas
Realizado pelo Instituto Na-

cional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), o Enade 2021 será com-
posto por uma prova com 40 per-
guntas. O conteúdo é dividido
entre 10 questões de formação
geral, com temas comuns a to-
dos os cursos, e 30 questões
de componente específico,
com perguntas próprias de cada
área. Quanto ao formato das
questões, são, no total, cinco
questões discursivas e 35 de
múltipla escolha. Os estudan-
tes terão 4 horas para realizar
a prova. (Agencia Brasil)
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INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A
CNPJ/MF nº 60.637.238/0001-54 - Companhia Aberta

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em A.G.E. da Companhia a ser realizada em 26/08/2021 às 9 horas 
na sede a Av. Alcântara Machado, 80, cj 31, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) Deliberar 
sobre a proposta de desdobramento de ações na proporção de 03 ações novas por 01 atual de mesma espécie detida pelos 
acionistas.; (2) Deliberar sobre a alteração da razão social; (3) Aprovar a alteração dos Artigos 1º e 5º do Estatuto Social da 
Companhia em razão da aprovação da proposta de desdobramento de ações e da alteração da razão social. Encontram-se 
à disposição dos Acionistas, na sede social e no site (http://www.industriasjbduarte.com.br), bem como no site da CVM 
e da B3, cópias dos documentos a serem discutidos nesta Assembleia aqui convocada, incluindo os Fatos Relevantes, a 
Proposta da Administração, Boletim de voto a distância e demais documentos. No caso de dúvidas ou necessidade de 
esclarecimentos, solicitamos contatar a Diretoria de Relações com Investidores pelo telefone (11) 2061-5511, o Sr. Edison 
Cordaro. Conforme artigo 5º da Instrução CVM nº 481/09, do artigo 30º, item II da Instrução CVM 480/09 e artigo 13º 
do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar com no mínimo setenta e duas horas de antecedência da Assembleia, 
além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o 
caso: (i) comprovante contendo sua respectiva participação acionária no capital social da Companhia expedido pela B3 ou 
constarem do Livro de Ações Nominativas da Sociedade; e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do 
outorgante caso o acionista se faça representar por procurador ou (iii) opção pelo voto a distância. Os documentos aqui 
mencionados deverão ser endereçados ao Sr. Edison Cordaro (DRI), na Rua Agostinho Gomes, 2816, São Paulo/SP. São 
Paulo, 19/07/2021. Fabio Aylton Casal De Rey - Presidente do Conselho de Administração.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTAS E ARTES MARCIAIS
CNPJ: 62.463.260/0001-50
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

No uso de minhas atribuições, venho convocar os filiados que estejam quites com as
suas obrigações estatutárias junto à FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTAS E ARTES
MARCIAIS – FEPLAM, para participarem da Assembléia Geral a realizar-se no dia 07
de Agosto de 2021 às 19:30 horas em primeira chamada e às 20:00 horas em segunda
e ultima chamada na Rua Vinte e Quatro de Maio nº 35 – 6º andas – sala 612 –
República –  São Paulo, para apreciarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-)
Retificação e ratificação dos atos praticados no período; 2-) Prestação de Contas do
exercício de 2020; 3-) Eleição e posse do Presidente e Membros do Conselho Fiscal.
São Paulo, 20 de julho de 2021.     Fernando Ameneiro Couto – Presidente.

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO – SINDSEMP/SP

Rua Santo Elias, n° 427-sala 04- Parque São Jorge, São Paulo, CEP: 03086-050
CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo- SINDSEMP/
SP, associação sindical em primeiro grau unicitária, com sede no endereço acima,
inscrito no C.N.P.J./MF. nº 68.970.888/0001-29 e no 5º Registro Civil de Pessoas
Jurídicas da Comarca de São Paulo (SP), convoca a Categoria Profissional dos
Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo, ativos e inativos, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na  Rua Santo Elias,
nº 427, Parque São Jorge, São Paulo- SP, no dia 28/07/2021, às 12h30min, em 1ª
convocação e às 13h00min, em 2ª convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: I-Recomposição da Diretoria. São Paulo, 21 de julho de 2021.

Carlos Roberto da Silva - Presidente.

Flex Gestão de Relacionamentos S.A.
CNPJ/ME: 10.851.805/0001-00 - NIRE: 3530051041-1 - Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01/07/2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 1º/07/2021, às 08:00 horas, na sede da Flex Gestão de Relacionamentos S.A. (“Companhia”), na 
cidade de São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.903, Conj. 142, Bairro Itaim Bibi, CEP 01.452-001. 2. Convocação, Presença e 
Quórum: Dispensada as formalidades de convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração, nos termos do artigo 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia, a saber: Alberto Costa Sousa Camões, Ladislau Zavadil Neto, 
Daniel Martins de Souza Domeneghetti, José Reinaldo Moreira Tosi, Alexandre Arantes Villela e Beatriz Wolff Harger Silveira. 3. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões, que designou o Sr. Ladislau Zavadil Neto, para secretariar os trabalhos. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a realização, pela Companhia, da sua 2ª emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 1ª série, no valor total de até R$143.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”, 
respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) a constituição, pela Companhia, de garantia real em favor dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), 
representados pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), 
que consistirá em Cessão Fiduciária, conforme abaixo definida; (iii) a autorização à Diretoria da Companhia e/ou aos seus procuradores para: 
(a) negociar os demais termos e condições das Debêntures; (b) adotar e praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação e 
formalização das deliberações tomadas nesta reunião, incluindo, sem limitação, o registro da Oferta Restrita perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”) e demais órgãos competentes, conforme aplicável, a contratação de instituições integrantes do sistema 
de distribuição de valores mobiliários para a realização da Oferta Restrita e de prestadores de serviços da Oferta Restrita, e a celebração do 
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, 
em 1ª série, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Flex Gestão de Relacionamentos S.A.” (“Escritura de Emissão”), do 
Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido), do Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido), e dos demais contratos, 
declarações, requerimentos, formulários e outros tipos de instrumentos necessários e/ou convenientes para a realização da Emissão e/ou da 
Oferta Restrita ou para a constituição da Cessão Fiduciária, incluindo o aditamento à Escritura de Emissão que ratificará o resultado do 
Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido) e (d) a praticar os atos para registro e publicação da presente ata; (v) a outorga 
pela Companhia de procuração ao Agente Fiduciário, em razão e na forma do Contrato de Cessão Fiduciária, com vigência até a final liquidação 
das Debêntures; e (vi) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no âmbito da 
Emissão e da Oferta Restrita. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, tomaram as seguintes deliberações: 
5.1 Nos termos do artigo 17, inciso (viii), do estatuto social da Companhia, a realização, pela Companhia, da 2ª emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 1ª série, no valor total de até R$143.000.000,00, para distribuição pública com 
esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, com as seguintes características, a serem reguladas na Escritura de Emissão: (a) Número 
da Emissão: 2ª emissão de debêntures da Companhia; (b) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das 
Debêntures será aquela definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (c) Valor Total da Emissão: Até R$143.000.000,00, na Data 
de Emissão (“Valor Total da Emissão”): (i) observada a possibilidade de colocação parcial das Debêntures e de colocação da quantidade 
mínima de 90.000 Debêntures que deverá ser subscrita, perfazendo o montante de R$90.000.000,00 (“Montante Mínimo da Oferta”); e (ii) 
que o montante total da Emissão será apurado no Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido); (d) Valor Nominal Unitário: o 
valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”); (e) Séries: a Emissão será 
realizada em 1ª série; (f) Quantidade de Debêntures: serão emitidas até 143.000 Debêntures, observada (i) a possibilidade de colocação 
parcial das Debêntures e de colocação do Montante Mínimo da Oferta; e (ii) que a quantidade de Debêntures será apurada no Procedimento 
de Bookbuilding; (g) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, 
sob o regime misto de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime Misto de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie com Garantia Real, em 1ª Série, da 2ª Emissão da Flex Gestão de Relacionamentos S.A.” (“Contrato de Distribuição”). O plano de 
distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, conforme previsto no Contrato de Distribuição. Para tanto, o Coordenador 
Líder poderá acessar conjuntamente, no máximo, 75 Investidores Profissionais (conforme abaixo definido), sendo possível a subscrição ou 
aquisição por, no máximo, 50 Investidores Profissionais. Nos termos da Instrução CVM 476, a Oferta Restrita será destinada a Investidores 
Profissionais, e para fins da Oferta Restrita, serão considerados “Investidores Profissionais” aqueles investidores definidos nos termos do 
artigo 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11/05/2021 (“Resolução CVM 30”), observado que os fundos de investimento e carteiras 
administradas de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único 
investidor, para os fins dos limites previstos acima (“Investidores Profissionais”); (h) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, ou seja, 
não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (i) Forma e Comprovação da Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão 
escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas e/ou certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será 
comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente 
na B3, será expedido, por esta, extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; (j) Espécie:
as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das S.A.; (k) Prazo e Data de Vencimento: ressalvadas 
as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme abaixo definido), de Resgate Antecipado Obrigatório Total (conforme definido 
abaixo) e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, 
as Debêntures terão o prazo de 48 meses, contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (l) Procedimento de Bookbuilding: Será 
adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures, organizado pelo Coordenador 
Líder, sem recebimento de reservas antecipadas, sem lotes mínimos ou máximos, observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, 
para a verificação da demanda pelas Debêntures, de forma a definir, de comum acordo com a Emissora: (i) a quantidade de Debêntures a ser 
emitida no âmbito da Emissão, observado o Montante Mínimo da Oferta; (ii) da Remuneração das Debêntures, observado o limite previsto na 
Escritura de Emissão e (iii) o valor total da Oferta, mediante o cancelamento das Debêntures eventualmente não colocadas. (“Procedimento 
de Bookbuilding”). O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio da celebração de Aditamento a Escritura de Emissão, 
devidamente ratificado por ato societário do Conselho de Administração da Emissora, sem a necessidade de qualquer aprovação dos 
Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas; (m) Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização: as 
Debêntures serão subscritas e integralizadas de acordo com os procedimentos da B3, observado o Plano de Distribuição (conforme definido 
e descrito na Escritura de Emissão). O preço de subscrição das Debêntures (i) na Data da 1ª Integralização (conforme abaixo definido), será 
o seu respectivo Valor Nominal Unitário; e (ii) nas datas de integralização posteriores à Data da 1ª Integralização (conforme abaixo definido), 
será o seu respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração correspondente, calculada pro rata temporis desde a Data da 1ª 
Integralização (conforme abaixo definido), até a data da efetiva integralização (“Preço de Integralização”). A integralização das Debêntures 
será à vista e em moeda corrente nacional no ato da subscrição. O Preço de Integralização poderá ser acrescido de ágio ou deságio nas 
respectivas datas de integralização, desde que garantido tratamento equânime aos investidores. Para os fins desta ata, define-se: “Data da 
1ª Integralização” como a data em que ocorrerá a primeira subscrição e a integralização das Debêntures; (n) Atualização Monetária das 
Debêntures: as Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente; (o) Remuneração das Debêntures: sobre o 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes 
a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na 
forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página 
na Internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa equivalente a ser definida no Procedimento 
de Bookbuilding, sendo limitada a 5,00% ao ano, base 252 dias úteis (“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”). 
A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, desde a Data da 1ª Integralização, ou a data de pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de pagamento da Remuneração imediatamente subsequente, de acordo 
com a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão; (p) Pagamento da Remuneração: sem prejuízo de eventual Resgate Antecipado 
Facultativo Total, de Resgate Antecipado Obrigatório Total e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos 
termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga mensalmente e sem período de carência, de acordo com o cronograma 
previsto na Escritura de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido no mês calendário subsequente ao mês da Data de Emissão e o último 
pagamento devido na Data de Vencimento (cada uma das datas, “Data de Pagamento da Remuneração”), conforme tabela a ser prevista na 
Escritura de Emissão; e (q) Amortização Programada: sem prejuízo de eventual Resgate Antecipado Facultativo Total, de Resgate Antecipado 
Obrigatório Total e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, 
a amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures será realizada mensalmente, após carência de 20 meses a contar da Data de Emissão 
(“Período de Carência para a Amortização”), em parcelas mensais e sucessivas, conforme aplicável, sendo o primeiro pagamento devido no 
21º mês contado da Data de Emissão e o último pagamento devido na Data de Vencimento, conforme tabela a ser prevista na Escritura de 
Emissão; (r) Amortização Extraordinária Facultativa: As Debêntures não serão objeto de amortização extraordinária facultativa; (s) 
Amortização Extraordinária Obrigatória: A Emissora deverá realizar a amortização extraordinária obrigatória das Debêntures, limitada a 98% 
do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, das Debêntures caso, no âmbito do Contrato de Garantia 
(conforme abaixo definido), seja verificada a ocorrência de quaisquer dos eventos de reforço de garantia descritos no Contrato de Garantia e 
não seja realizado o correspondente reforço de garantia), desde que os recursos oriundos de tais contratos de prestação de serviços que 
estejam depositados na conta vinculada de titularidade da Emissora, devidamente identificada no Contrato de Cessão Fiduciária (“Conta 
Vinculada”) não sejam suficientes para realizar o Resgate Antecipado Obrigatório Total. A Amortização Extraordinária Obrigatória somente 
poderá ocorrer mediante o envio de comunicação dirigida a cada um dos Debenturistas, nos termos descritos na Escritura de Emissão; (t) 
Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das Debêntures; (u) Resgate Antecipado Facultativo Total: sujeito ao 
atendimento das condições descritas na Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão e 
durante a vigência das Debêntures, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (sendo vedado o resgate parcial), com o 
consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”), mediante o pagamento do valor de resgate, com um 
prêmio de 1,75% ao ano, a ser calculado, nos termos de fórmula a constar da Escritura de Emissão; (v) Resgate Antecipado Obrigatório Total: 
A Emissora deverá realizar o resgate obrigatório da totalidade das Debêntures caso seja verificada a ocorrência de quaisquer dos eventos de 
reforço de garantia descritos no Contrato de Garantia e não seja realizado o correspondente reforço de garantia, desde que os recursos oriundos 
dos contratos de prestação de serviços, objeto de Cessão Fiduciária que estejam depositados na Conta Vinculada sejam suficientes para 
realizar o Resgate Antecipado Obrigatório Total (“Resgate Antecipado Obrigatório Total”). O Resgate Antecipado Obrigatório Total somente 
poderá ocorrer mediante o envio de comunicação dirigida a cada um dos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário e à B3, ou 
publicação nos Jornais de Publicação, nos termos e prazos descritos na Escritura de Emissão; (w) Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, 
a qualquer tempo, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor observados os prazos estabelecidos na Instrução CVM 476 e 
os termos da Instrução CVM nº 620, de 17/03/2020 (“Instrução CVM 620”), e, ainda, sujeita à aceitação dos Debenturistas vendedores, 
adquirir as Debêntures, observado o disposto no artigo 55, §3º, da Lei das S.A., por: (i) valor igual ou inferior ao seu respectivo Valor Nominal 
Unitário, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora; ou (ii) por valor superior ao seu 
respectivo Valor Nominal Unitário, desde que observe as eventuais regras expedidas pela CVM. As Debêntures que venham a ser adquiridas 
pela Companhia de acordo com este item poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer na tesouraria da Companhia, ou 
serem novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476 e pela Instrução CVM 620. As Debêntures 
adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma 
Remuneração aplicável às demais Debêntures na hipótese de cancelamento das Debêntures, a Escritura de Emissão deverá ser aditada para 
refletir tal cancelamento; (w) Garantias: como garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, 
presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora perante os Debenturistas, incluindo, mas não se limitando 
ao pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo Encargos Moratórios, devidos pela Emissora nos 
termos das Debêntures e da Escritura de Emissão, bem como indenizações de qualquer natureza e qualquer custo ou despesa comprovadamente 
incorrido(a) pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou 
extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura de Emissão, nas datas 
previstas na Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”), observada a Condição Suspensiva descrita no Contrato de Cessão Fiduciária, 
aplicável a parte dos Direitos Cedidos (conforme abaixo definido), será constituída pela Emissora, nos termos do §3º do artigo 66-B da Lei nº 
4.728, de 14/07/1965, conforme alterada (“Lei 4.728”), com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 10.931, de 2/08/2004, conforme 
alterada (“Lei 10.931”), e dos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20/11/1997, conforme alterada (“Lei  9.514”) e, no que for aplicável, dos 
artigos 1.361 e seguintes da Lei 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”), bem como das demais disposições legais 
aplicáveis, cessão fiduciária e promessa de cessão fiduciária, por meio do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária, Promessa de 
Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato 
de Cessão Fiduciária” ou “Contrato de Garantia” e, em conjunto, os “Direitos Cedidos”): (i) da totalidade dos direitos creditórios performados 
de titularidade da Emissora, principais e acessórios, decorrentes dos Contratos de Prestação de Serviços (conforme definido no Contrato de 
Cessão Fiduciária) (denominados, em conjunto, “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Performados”); (ii) da totalidade dos direitos 
creditórios não performados de titularidade da Emissora, atuais ou futuros, decorrentes de serviços a serem prestados pela Emissora no 
âmbito dos Contratos de Prestação de Serviços, conforme relatório a ser enviado pela Emissora ao Agente Fiduciário (“Cessão Fiduciária de 
Saldo de Contratos a Performar”); e (iii) de todos: (a) os recursos e direitos detidos pela Emissora com relação à: (a.i) Conta Vinculada 
(conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), observado o disposto no Contrato de Cessão Fiduciária, na qual deverá ser depositada 
a totalidade dos recursos recebidos em decorrência da Cessão Fiduciária (conforme abaixo definida); (a.ii) Conta Desembolso (conforme 
definido no Contrato de Cessão Fiduciária), nos termos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária, na qual serão depositados os recursos 
captados pela Emissora no âmbito da Emissão e (b) demais valores creditados ou depositados na Conta Vinculada e na Conta Desembolso, 
inclusive os recursos da Emissão, valores objeto de ordens de pagamento, eventuais ganhos e rendimentos oriundos de Investimentos 
Permitidos (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) realizados com os valores depositados na Conta Vinculada e na Conta 
Desembolso, assim como o produto do resgate ou da alienação de referidos Investimentos Permitidos, os quais passarão a integrar 
automaticamente a Cessão Fiduciária, independentemente de onde se encontrarem, mesmo que em trânsito ou em processo de compensação 
bancária (sendo o item “(iii)” doravante denominado “Cessão Fiduciária de Contas” e, em conjunto com Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios Performados e Cessão Fiduciária de Saldo de Contratos a Performar, “Cessão Fiduciária”). Para todos os fins, até o cumprimento 
das Obrigações Garantidas, o valor mínimo de 130% do saldo devedor das Obrigações Garantidas será garantido pela Cessão Fiduciária, 
observado que, o valor mínimo de 35% do saldo devedor das Obrigações Garantidas deverá ser garantido pela Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios Performados. (x) Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para distribuição pública no 
mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada 
financeiramente por meio da B3. As Debêntures serão depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP 21 - Títulos e 
Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3 e as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores 
mobiliários depois de decorridos 90 dias contados de cada subscrição ou aquisição pelo investidor, salvo na hipótese de exercício da garantia 
firme pelo Coordenador Líder no momento da subscrição, nos termos do inciso II, artigo 13 da Instrução CVM 476, e uma vez verificado o 
cumprimento pela Companhia de suas obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures 
deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis; (y) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão seu vencimento 
antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão; (z) Local de Pagamento: os pagamentos a que 
fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se, conforme o caso: (a) no que se refere a pagamentos referentes ao 
Valor Nominal Unitário, à Remuneração e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente 
na B3, por meio da B3; ou (b) para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio do escriturador ou, com 
relação aos pagamentos que não possam ser realizados por meio do escriturador, na sede da Companhia, conforme o caso; (aa) Encargos 
Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de 
Emissão, adicionalmente ao pagamento da Remuneração, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso, independentemente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (“Encargos Moratórios”); 
(bb) Destinação dos Recursos: Os recursos captados pela Companhia por meio da Emissão serão utilizados, no curso regular dos seus negócios 
para a amortização e/ou liquidação de passivos existentes da Companhia nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão e o saldo 
remanescente para reforço de caixa da Companhia visando a realização de negócios de sua gestão ordinária; e (cc) Demais Características:
as demais características e condições da Emissão e das Debêntures serão previstas na Escritura de Emissão. 5.2 autorizar a prestação, pela 
Companhia, da Cessão Fiduciária, por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária; 5.3 autorizar os diretores da Companhia e/ou 
seus procuradores a: (a) negociar e celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos, necessários à realização da Emissão; (b) 
adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação e formalização das deliberações tomadas nesta reunião, incluindo, sem limitação, 
o registro da Oferta Restrita perante a B3 e demais órgãos competentes, a contratação do Coordenador Líder e de prestadores de serviços da 
Oferta Restrita, e a assinatura da Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária, do Contrato de Distribuição e dos demais contratos, 
declarações, requerimentos, formulários e outros tipos de instrumentos necessários e/ou convenientes para a realização da Emissão e/ou da 
Oferta Restrita ou para a constituição da Garantia, assim como os eventuais aditamentos à Escritura de Emissão e ao Contrato de Distribuição, 
dentre os quais, inclusive, o aditamento à Escritura de Emissão que ratificará o resultado do Procedimento de Bookbuilding e (d) a praticar 
todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente ata nos órgãos e livros próprios; 5.4 autorizar a outorga, pela 
Companhia, de procuração ao Agente Fiduciário, em razão e na forma do Contrato de Cessão Fiduciária que permanecerá vigente até a final 
liquidação das Debêntures; e 5.5 ratificar, nesta data, todos e quaisquer atos até então adotados e todos e quaisquer documentos até então 
assinados pelos diretores da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a implementação da Emissão e da Oferta Restrita. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 1º/07/2021, da 
qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada de forma eletrônica/digital. Assinaturas: 
Mesa: Alberto Costa Sousa Camões - Presidente; e Ladislau Zavadil Neto, Secretário. Conselheiros: Alberto Costa Sousa Camões, Ladislau 
Zavadil Neto, Daniel Martins de Souza Domeneghetti, José Reinaldo Moreira Tosi, Alexandre Arantes Villela e Beatriz Wolff Harger Silveira. 
Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 01/07/2021. Mesa: Alberto Costa Sousa Camões - 
Presidente , Ladislau Zavadil Neto - Secretário. JUCESP nº 334.864/21-5 em 14/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Almeida Junior Shopping Centers S.A.
CNPJ/ME nº 82.120.676/0001-83 - NIRE 35.300.412.087

Certidão

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de junho de 2021. Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob o número 311.291/21-1 em 02/07/2021. 

Gisela Simiema Ceschin - Secretaria Geral.

Almeida Junior Shopping Centers S.A.
CNPJ/ME nº 82.120.676/0001-83 - NIRE 35.300.412.087

Certidão

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Junho de 2021. Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob o número 310.032/21-0 em 01/07/2021. 

Gisela Simiema Ceschin - Secretaria Geral.

Berg-Steel S.A Fábrica Brasileira de Ferramentas
C.N.P.J. Nº 44.209.294/0001-31 - NIRE Nº 353.000.27132
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 

Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em 09/08/2021, 

deliberarem sobre (a) aprovação do balanço do 1º semestre/2021; e (b) pagamento de dividendos intermediários, 
 

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO  
Nº 1086930-73.2015.8.26.0100 ( U-1080 ) 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 Isaías Lucas dos Santos, José Rodrigues de Souza, Amalia Maria 
de Souza, Mário Dias dos Santos, Elisabeth Marcolina dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Benedita 
Severiana de Freitas e Paulo Montanher ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
do imóvel localizado na Rua Dionísio Salomos, nº 153, Americanópolis, São Paulo-SP, com área de 200,00 m², 

de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 

Edital de Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1057204-15.2019.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz de Direito 
da 41ª Vara Cível Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Papelaria da Santa Cecilia Eireli - Me, CNPJ 26.563.085/0001-00, 
na pessoa de seu representante legal e a Leonardo Brito da Silva, CPF 076.019.103-42, que Pldevice Tecnologia em Sistemas de 
Computadores Ltda, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 19.354,69 (fev/2019), referente ao 
inadimplemento do Contrato de Comodato, eis que não cumpriram com as obrigações em proceder com repasse das recargas diárias 

Intimação-Prazo 20 dias-Proc. 1098022-48.2015.8.26.0100. A Dra. Juliana Pitelli da Guia, Juíza de Direito da 39ª 
Vara Cível ? Foro Central Cível. Faz Saber a Papy S Importação e Exportação Ltda, CNPJ 01.810.836/0001-14, 
na pessoa de seu representante legal e a Sung Chae Lee Pak, CPF 014.419.598-40 e Woo Cheul Pak,  
CPF 049.913.638-10, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por Banco Santander 
(Brasil) S/A, foi efetuado acordo entre as partes e os réus deixaram de cumpri-lo. Estando os executados em 

 
R$ 1.258.479,52 (fev/2021), sob pena não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante 
da condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), ou ser levado a efeito a penhora efetuada sobre os sobre os  
direitos dos executados Sung Chae Lee Pak e Woo Cheul Pak sobre os Direitos pertencentes a Sung Chae Lee 
Pak e Woo Cheul Pak sobre o apartamento nº 31, localizado no 3º andar, do bloco A, do Condomínio Rosset, 

 
5º CRI/SP, podendo, no prazo de 15 dias oferecerem impugnação.                                                     B 21 e 22/07

Citação e Intimação - Prazo 20 dias Processo nº 1082408-03.2015.8.26.0100, apensado ao Proc. 1112269-63.2017.8.26.0100. 
A Dra. Daniela Dejuste de Paula, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível - Foro Central Cível da comarca de São Paulo, Estado de 
São Paulo. Faz Saber a MARCELO OLIVEIRA NUNES, CPF/MF 700.530.576-00, que DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL 
LTDA, CNPJ/MF sob o nº 47.180.625/0001-46, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréus 
UNIVERSA AGRONEGÓCIOS LTDA., CNPJ/MF sob o n° 11.504.579/0001-46, MÁRCIO APARECIDO CÂNDIDO, CPF/MF sob o 
n° 669.065.636-53, SIMONE CRISTINA TEIXEIRA CÂNDIDO, CPF/MF sob o n° 753.836.676-87, LUIS ANTÔNIO BONIFÁCIO, 
CPF/MF sob o n° 654.529.336-20, FÁTIMA NUNES PEREIRA BONIFÁCIO, CPF/MF sob o nº 851.076.976-15, MARCELO 
OLIVEIRA NUNES, CPF/MF sob o n° 700.530.576-00, BRAGA AGROPECUÁRIA LTDA., CNPJ/MF sob nº 10.636.631/0001-55, 
INCYTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/MF sob nº 05.324.083/0001-98, ROSA SANTA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/MF sob nº 40.619.199/0001-55, para exigir dos devedores o pagamento 

de R$ 400.000,00, nos termos da Carta de Fiança (agosto/2015), o qual deverá ser atualizado de acordo com os critérios legais. 
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado, ou em 
15 (quinze) dias, embargue ou reconheça o crédito da 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, atualizadas, prazos estes 

sobre a penhora dos imóveis objeto das matrículas nºs 245, 17.182, 356, 3.729 e 44.220, do Cartório de Registro de Imóveis da 
 

Alphaville S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local. Em 29 de abril de 2021, às 09:30 horas, de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 
124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e do artigo 4º, § 2º, inciso I da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 
481”), tendo sido considerada como realizada na sede social da Alphaville S.A. (“Companhia”), na Cidade São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05.425-70, conforme dispõe o artigo 
4º, §3º, da ICVM 481. 2. Convocação. Edital de Convocação publicado no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em 
suas edições de 30 de março, 31 de março e 1º de abril de 2021, nas páginas 124, 140 e 131, respectivamente, e no jornal 
O Dia de São Paulo, em suas edições de 30 de março, 31 de março e 1º de abril de 2021, nas páginas 8, 19 e 12, 
respectivamente. 3. Publicações Legais. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela KPMG Auditores Independentes, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram publicados em 30 de março de 2021 no Diário Ofi cial do 
Estado de São Paulo e no jornal O Dia de São Paulo, página 42 e página 5, respectivamente e, juntamente com o Relatório 
Anual Circunstanciado do Comitê de Auditoria Estatutário, arquivados na sede social da Companhia e disponibilizados 
nos websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (“CVM”) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”). 4. Quórum. Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas 
de 79,91% (setenta e nove vírgula noventa e um por cento) do capital social da Companhia, desconsideradas as ações 
em tesouraria, conforme os registros do sistema eletrônico de participação Microsoft Teams, nos termos do artigo 21-V, 
inciso III da ICVM 481, e informações constantes dos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria 
Companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I e II, da ICVM 481. 5. Presença Legal: Presentes o Sr. Fernando Antonio 
Rodrigues Alfredo, representante legal da KPMG Auditores Independentes; o Sr. Klausner Henrique Monteiro da Silva, 
Diretor Presidente da Companhia e a Sra. Lilian Cristina Pacheco Lira, coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário, 
em atendimento ao disposto no §1º do artigo 134, e no artigo 164, caput, da Lei das S.A. e na Instrução CVM 308/99. 6. 
Mesa. Os trabalhos foram presididos por Klausner Henrique Monteiro da Silva e secretariados por Cauê Rezende 
Myanaki. 7. Ordem do Dia. A Assembleia terá a seguinte ordem do dia: (1) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras, acompanhadas do relatório dos 
auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (2) examinar, discutir e 
votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 à conta 
de prejuízos acumulados da Companhia; e (3) fi xar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga 
no exercício social de 2021. 8. Deliberações. Primeiramente, os acionistas aprovaram a lavratura da ata da presente 
Assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos 
termos dos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976, bem como dispensaram a leitura do mapa sintético consolidado 
dos votos proferidos a distância, divulgado ao mercado em 28 de abril de 2021 e colocado à disposição dos acionistas 
para consulta. Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: (1) 
Foram aprovados, por unanimidade dos votos proferidos, com as devidas abstenções dos legalmente impedidos de votar, 
tendo sido computados 17.894.942 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e dois) 
votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, as contas dos administradores, bem como o relatório da administração 
e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (2) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, tendo 
sido computados 17.894.942 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e dois) votos 
a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a proposta da Administração da Companhia de destinação do prejuízo apurado 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$306.709.915,94 (trezentos e seis milhões, 
setecentos e nove mil, novecentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), à conta de prejuízos acumulados da 
Companhia, conforme registrado nas demonstrações fi nanceiras da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.; 
e (3) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 17.894.942 (dezessete milhões, 
oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e dois) votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a 
fi xação da remuneração global dos administradores a ser paga no exercício social de 2021 no valor total de até 
R$11.803.970,00 (onze milhões, oitocentos e três mil, novecentos e setenta reais). 9. Encerramento. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e 
achada conforme, foi assinada pela Mesa. Nos termos do artigo 21-V, §1º, da ICVM 481, foram considerados signatários 
da ata os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância Microsoft Teams. 
De acordo com o mapa sintético consolidado divulgado pela Companhia em 28 de abril de 2021, não houve acionistas 
presentes mediante a entrega do boletim de voto a distância. São Paulo, 29 de abril de 2021. Mesa: (aa) Klausner 
Henrique Monteiro da Silva - Presidente; Cauê Rezende Myanaki - Secretário. Acionistas presentes através do sistema 
eletrônico Microsoft Teams: Nos termos do Artigo 21-V, §1º da Instrução CVM 481/09, conforme alterada, os acionistas 
presentes foram considerados signatários da ata da Assembleia. Brazilian Private Equity IV - Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia; Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia; Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; Pátria Real Estate III 
Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; Alpha Co-Investimento Multiestratégia - Fundo de 
Investimento em Participações; Real Estate XXV Investimentos Imobiliários e Participações S.A.; SFA Master FIA BDR 
Nível I - Investimento no Exterior. Certifi camos que a presente é cópia fi el da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 
de abril de 2021. Mesa: Klausner Henrique Monteiro da Silva - Presidente; Cauê Rezende Myanaki - 
Secretário. JUCESP nº 348.852/21-6 em 16.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE 35300021134
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no 
dia 12/08/2021, na sede social, Rua das Araucárias, nº 168, Jardim Pinheirinho - Embu das Artes - SP, 
às 10:00 horas em primeira convocação ou às 11:00 horas em segunda convocação, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Assembleia Geral Ordinária: a) Exame, discussão e 
votação do relatório da administração das demonstrações financeiras, relativos aos exercícios 
encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 
c) fixação da remuneração anual da Diretoria da Sociedade; d) Outros assuntos de interesse da Sociedade. 
Embu das Artes, 20 de julho de 2021. Marleine Serra Guimarães - Conselheira.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0120963-12.2006.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Cooperativa Habitacional dos Associados da APCEF/SP, CNPJ 71.999.155/0001-21 
(na pessoa de seu sócio João Alberto Garcia Moschkovick), CPF 073.727.488-36, que nos Autos da ação de Procedimento 

presente edital intimada a indicar os valores efetivamente pagos pelo executado Enival Rocha Patrício, tendo em vista que 
o valor a ser levantado está limitado aos direitos que o devedor possui sobre o imóvel . Será o presente edital, por extrato, 

ERRATA

Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.

CNPJ - 15.517.191/0006-82

Luiz Rafael Lemuchi  - Leiloeiro Oficial - Matricula: 20/315L - Jucepar

www.donhaleiloes.com

Conforme publicação no dia 13/10/2020 no Jornal O Dia SP, ficou incluir o veículo:

Marca: TOYOTA  Modelo: COROLLA

Placa: MME0867

Ano: 2018/2019

Chassi: 9BRBL3HE3K0170348 NORMAL

faltou incluir o veículo:

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Termina no próximo sábado
(24), às 23h59, o prazo para a con-
testar os pedidos de Auxílio
Emergencial 2021. A data limite se
aplica aos trabalhadores que se
inscreveram pelos meios digitais
e que tiveram a solicitação nega-
da na revisão mensal de julho.

Mensalmente, governo anali-
sa os CPFs dos beneficiários para
conferir se eles ainda se enqua-
dram nos critérios para receber o
auxílio.

De acordo com a pasta, a con-
testação vai permitir uma nova
análise com bases mais atualizadas

Prazo para contestar auxílio
emergencial negado termina dia 24

dos dados da pessoa. O reque-
rimento com o pedido de revi-
são deve ser feito pelo site do
Ministério da Cidadania.

“Após ingressar com os da-
dos de identificação e clicar na
aba correspondente ao auxílio
emergencial 2021, a pessoa deve
clicar no botão: ‘contestar’. A
partir daí, precisa aguardar até
que seja realizada uma nova
análise da situação do seu be-
nefício”, informou a pasta.

Após a contestação, o pedi-
do será reanalisado pela
Dataprev. A partir daí, é preciso

aguardar até que a nova análise
da situação do benefício seja
concluída.

Se a razão que motivou o
cancelamento permitir contesta-
ção, o trabalhador poderá vol-
tar a receber o benefício.

O ministério disse que caso
não ocorra a aprovação por al-
gum motivo de indeferimento
definitivo, não será possível
apresentar contestação, pois a
situação que motivou o
indeferimento não vai se alterar.

Pessoas que já tenham fica-
do inelegíveis para receber o

auxílio antes e já tenham realiza-
do a contestação, não poderão
submeter nova contestação.

Já os bloqueios feitos a pe-
dido dos órgãos de controle não
podem ser contestados ainda,
pois estão sob análise do Mi-
nistério da Cidadania e da
Dataprev. Esse tipo e bloqueio
é feito de forma preventiva.

“Posteriormente, é definido
pela liberação ou cancelamento
do benefício em definitivo. Não
há prazo definido para divulga-
ção do resultado”, disse o mi-
nistério. (Agencia Brasil)

Manaus faz mutirão para vacinar
pessoas a partir de 18 anos

A cidade de Manaus iniciou
na quarta-feira (21) um novo
mutirão de imunização contra a
covid-19. Foi aberta a possibili-
dade de pessoas com idades a
partir de 18 anos receberem a
aplicação de doses dos
imunizantes.

A meta deste 3º mutirão é va-
cinar 60 mil pessoas até esta
quinta-feira (22). No total, foram
abertos na capital 15 pontos de

vacinação. Os três locais do
governo do estado ficarão dis-
poníveis entre as 9h e meia-
noite.

“Nós vamos ficar até meia-
noite, então quem está traba-
lhando ou vai sair do trabalho
às 17h da tarde, às 18h, pode
vir nesse complexo para rece-
ber a sua vacina. Quem preci-
sa tomar a segunda dose tam-
bém pode vir. Quem tem 20

anos, quem tem 30, 40, ou even-
tualmente perdeu a oportuni-
dade de se vacinar quando
chegou a sua idade, também
pode vir fazer a vacinação aqui
sem nenhum problema”, afir-
ma o governador do Amazo-
nas, Wilson Lima.

Os 12 pontos de vacinação
da prefeitura de Manaus fica-
rão abertos durante o período
das 9 às 16 horas, em localida-

des nas zonas leste, oeste,
norte e sul da capital
amazonense, em espaços como
postos de saúde e shoppings.

Para se vacinar a pessoa
deve levar documento de iden-
tificação com foto (como car-
teira de identidade ou carteira
de motorista), além de um com-
provante de residência que
mostra a condição de morador
da cidade. (Agencia Brasil)
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas

Carlos Pacheco Silveira - Presidente
Olavo Amorim Silveira Neto - Diretor

Otacilio de Castro Pereira - Diretor
Fabio de Souza - Contador - CRC 1SP249960/O-2

 Aos: Administradores da Conter Construções e Comércio S/A São Paulo - SP Opinião com 
ressalva Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas da Conter 
Construções e Comércio S/A (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados 
abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na 
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira individuais e consolidadas da Conter 
Construções e Comércio S/A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis à pequenas e médias empresas. Base para 
opinião com ressalvas Ausência de confi rmação entre as partes sobre as transações com 
Partes relacionadas Conforme nota explicativa nº 14, o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2020 apresenta na rubrica de partes relacionadas, no passivo não circulante, o montante de 
R$ 3.654 mil de conta corrente com acionistas, para os quais não obtivemos as respectivas 
confi rmações de saldos junto a seus representantes legais. Ausência de evidências sobre a 
realização dos precatórios Conforme Nota Explicativa nº 7, a Co mpanhia possuía créditos 
(precatórios) a receber de entidade pública (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado 
de São Paulo - DER), decorrentes de serviços prestados pela Companhia, em exercícios 
anteriores, no valor total de R$ 38.206 mil e R$ 112.294 mil registrados no ativo circulante e não 
circulante, respectivamente. Nas atuais circunstâncias, não nos foi possível avaliar quando 
efetivamente esses precatórios serão realizados pela Companhia, bem como os impactos 
tributários tendo em vista as incertezas inerentes à tramitação legal e burocrática desse 
assunto, bem como os respectivos impactos, se houver, para a situação patrimonial e fi nanceira 
da Companhia. Ausência de controle individual do ativo imobilizado, revisão de vida útil e 
análise de impairment A Companhia não possui controle patrimonial individualizado para os 
bens integrantes do ativo imobilizado e reavaliados nos montantes líquidos de R$ 10.661mil 
controladora e R$11.851 mil consolidado, bem como, a evidência de avaliação anual da vida útil 
econômica, e nem tampouco, avalia a indicação sobre a redução ao valor recuperável dos seus 
ativos, que são requeridas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas 
e médias empresas. Adicionalmente, os referidos bens são depreciados por meio de taxas de 
depreciação divulgadas pelas autoridades fi scais. Devido as circunstâncias, apesar dos testes 
substantivos realizados, não nos foi possível, concluir sobre o saldo líquido do ativo imobilizado 
e impostos diferidos apresentado no balanço patrimonial, sobre os possíveis efeitos no 
patrimônio líquido e no resultado do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2020. Ausência de 
contabilização dos débitos tributários A Companhia não apurou débitos tributários entre os 
períodos de 2016 a 2020, bem como não declarou nas obrigações acessórias e 
consequentemente não recolheu os devidos tributos, no qual há penalidades previstas, 
que podem ser aplicadas pelas autoridades fi scais. Consequentemente, não nos foi possível 
nas circunstâncias efetuar procedimentos alternativos de auditoria que nos possibilitassem 
concluir quanto à adequação do referido saldo registrado nas demonstrações fi nanceiras em 31 
de dezembro de 2020, bem como mensurar o valor de possíveis contingências fi scais inerentes 
a essas operações no resultado e no patrimônio líquido. Ausência de recebimento de ata de 
AFAC - Adiantamento Futuro Aumento Capital Não obtivemos à Ata de Afac - Adiantamento 
Futuro Aumento Capital, no montante de R$12.000 mil, classifi cado no patrimônio líquido da 
Companhia. Consequentemente, apesar de termos realizado testes alternativos de auditoria, 
não pudemos nos satisfazer sobre a totalidade das operações que eventualmente não tenham 

sido registradas e/ou divulgadas nas demonstrações contábeis do exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2020. Limitação testes sobre o resultado do exercício Durante nosso processo 
de auditoria na Companhia dos grupos de contas do resultado, estabelecemos seleção de 
algumas contas por meio de amostragem, para que pudéssemos fazer a análise documental. 
Entretanto, não pudemos nos satisfazer das referidas análises pela não apresentação da 
totalidade dos documentos selecionados. Dessa forma, não nos foi possível, nas circunstâncias, 
avaliar a razoabilidade dos valores registrados no resultado do exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2020. Apresentação das demonstrações fi nanceiras consolidadas de forma 
comparativa Conforme nota explicativa nº 8, a Companhia possuía investimentos na controlada 
Terra Nova Construções Viárias Ltda. A Administração da Companhia optou por não apresentar 
as demonstrações fi nanceiras consolidadas da controlada Terra Nova Construções Viárias Ltda., 
para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019, bem como a apresentação dos fl uxos de 
caixa consolidados dos exercícios fi ndo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 conforme 
requerido pelas práticas contábeis brasileiras. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalvas. Ênfase Chamamos a atenção para o descrito na 
Nota Explicativa nº 14, que descreve que a Companhia possui transações signifi cativas com 
partes relacionadas às quais são realizadas com base em condições negociadas entre as 
partes. Dessa forma, o resultado destas operações poderia ser diferente caso essas operações 
fossem realizadas com partes não relacionadas. Nossa conclusão não está modifi cada em 
relação a esse assunto. Outros assuntos Auditoria do exercício anterior As demonstrações 
fi nanceiras da Conter Construções e Comércio S/A. referente ao exercício de 31 de dezembro 
de 2019, apresentadas para fi ns de comparação, foram anteriormente por nós auditadas, as 
quais emitimos relatório datado em 17 de julho de 2020, com opinião com modifi cação referente 
os seguintes assuntos: a) Auditoria dos saldos iniciais; b) Ausência de recebimento da 
confi rmação externa de assessor jurídico; c) Ausência de evidências sobre a realização dos 
precatórios. d) Investimento em controlada e Ênfase de reapresentação em decorrência de 
correção de erros de exercícios anteriores, apresentados p ara fi ns de comparação. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas A administração é responsável pela elabo ração das 
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis para pequenas e médias empresas e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas Nossos 
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Senhores Acionistas: 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 de 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, 14 de julho de 2021. A Diretoria

Controladora Consolidado
ATIVO Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3  256  62  1.293 
Contas a receber de clientes 4  2.877  5.865  2.877 
Estoques 5  394  1.055  394 
Impostos a recuperar 6  258  767  258 
Outros créditos -  82  2.793  82 
Precatórios a receber 7  38.206  47.770  38.206 
Total do ativo circulante  42.073  58.312  43.110 
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes 4  1.378  -  1.378 
Depósitos judiciais -  2.529  -  2.529 
Precatórios a receber 7  112.294  102.730  112.294 
Investimentos em controlada 8  4.834  4.870  - 
Imobilizado liquido 9  10.661  13.319  11.851 
Total do ativo não circulante  131.696  120.919  128.052 
Total do ativo  173.769  179.231  171.162 

Controladora Consolidado
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Passivo circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 10 454  4.146  454 
Fornecedores 11 233  1.358  233 
Obrigações trabalhistas 12 1.093  1.708  1.097 
Obrigações tributárias 13 2.231  2.027  2.231 
Partes relacionadas 14 22.206  26.992  22.419 
Outras contas a pagar - 379  894  379 
Total do passivo circulante 26.596  37.125  26.813 
Passivo não circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 10 1.131  137  1.131 
Obrigações tributárias 13 1.386  2.145  1.386 
Partes relacionadas 14 28.173  22.106  25.225 
Tributos diferidos - 6.437  6.437  6.437 
Provisão para contingências 15 3.521  2.746  3.521 
Total do passivo não circulante 40.648  33.571  37.700 
Patrimônio líquido
Capital social subscrito 16.1 76.200  76.200  76.200 
Afac - Adiantamento Futuro Aumento Capital 16.2 12.000  -  12.000 
Reserva capital - 26  26  26 
Reserva legal - 4.033  4.033  4.033 
Ajuste de avaliação patrimonial - 686  686  686 
Reserva de lucros - 13.580  27.590  13.580 
Patrimônio liquido controladores 106.525  108.535  106.525 
Participação dos não controladores  -  -  124 
Total do patrimônio líquido 106.525  108.535  106.649 
Total do passivo e patrimônio líquido 173.769  179.231  171.162 

Demonstração do resultado para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Resultado bruto
Receita líquida de vendas 17  15.751  63.805  15.751 
Custo dos serviços prestados 18  (14.361)  (54.552)  (14.360)
Lucro bruto  1.390  9.253  1.391 
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais 19  (13.240)  (14.873)  (13.270)
Resultado de equivalência patrimonial 8  (36)  (125)  - 
Outras receitas e (despesas) operacionais -  (1.461)  (1.401)  (1.466)
Prejuízo antes do resultado fi nanceiro  (13.347)  (7.146)  (13.345)
Receitas fi nanceiras 20  2  5  2 
Despesas fi nanceiras 20  (665)  (1.819)  (667)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro  (14.010)  (8.960)  (14.010)
Prejuízo liquido do exercicio  (14.010)  (8.960)  (14.010)
Participação dos não controladores  -  -  0,94 
Prejuízo liquido do exercicio  (14.010)  (8.960)  (14.009)
Resultado por ação (em milhares de reais R$)
Quantidade de ações  40.600  40.600 
Prejuízo diluído por ação  (0,345)  (0,221)

Demonstração dos resultados abrangentes para os exercicios fi ndos
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Prejuízo líquido do exercício  (14.010)  (8.960)  (14.010)
Outros resultados abrangentes -  -  -  - 

Total do resultado abrangente do exercício  (14.010)  (8.960)  (14.010)

Demonstração dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)

Método Indireto Controladora
31/12/2020 31/12/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo liquído do exercício  (14.010)  (8.960)
Ajustes para o resultado antes dos impostos sobre o lucro
Depreciação e amortização acumuladas  162  19
Baixa de imobilizado  2.537  -
Provisão para contingências  775  434
Resultado de equivalência patrimonial  36  125
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes  1.610  675
Estoques  661  100
Impostos a recuperar  509  (255)
Outros créditos  2.711  (845)
Depósitos judiciais  (2.529)  -
Precatórios a receber  -  20.356
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos
Fornecedores  (1.125)  (2.559)
Obrigações trabalhistas  (615)  1.134
Obrigações tributárias  (555)  1.406
Outras contas a pagar  (515)  (152)
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais  (10.348)  11.478
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado  (41)  (4.030)
Afac - Aumento Futuro Adiantamento de Capital  12.000  -
Caixa líquido gerado/ (aplicado) nas atividades de investimento  11.959  (4.030)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Pagamentos de empréstimos liquidos  (2.698)  (1.434)
Distribuição de dividendos  -  (8.979)
Partes relacionadas  1.281  2.911
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento  (1.417)  (7.502)
Aumento/ (Redução) liquido de caixa e equivalentes de caixa  194  (54)
No início do exercício  62  116
No fi nal do exercício  256  62
Aumento/ (Redução) liquido de caixa e equivalentes de caixa  194  (54)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercicios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Capital social integralizado Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial

Reservas Total Pat-
rimônio 
líquido 

Capital social 
integralizado

Reserva de 
Capital Legal Lucros AFAC

Saldos em 31/12/2018 (não 
auditado) 76.200 26 12.361 4.131 45.431 - 138.149

Prejuízo líquido do exercício - - - - (8.960) - (8.960)
Reavaliacao Patrimonial - - (11.675) - - - (11.675)
Distribuição de lucros - - - - (8.979) - (8.979)
Transferência para reserva de lucros - - - - - - -
Saldos em 31/12/2019 76.200 26 686 4.131 27.492 - 108.535
Prejuízo líquido do exercício - - - - (14.010) - (14.010)
Afac - Adiantamento Futuro 
Aumento Capital - - - - - 12.000 12.000

Saldos em 31/12/ 2020 76.200 26 686 4.131 13.482 12.000 106.525
Particição dos não controladores - - - - - - 124
Saldos em 31/12/2020 76.200 26 686 4.131 13.482 12.000 106.649

1. Contexto operacional Conter Construções e Comércio S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado que tem como objeto social execução em todo o 
território nacional ou no exterior de obras públicas e particulares concernentes ao ramo de 
engenharia civil. As demonstrações fi nanceiras estão apresentadas em milhares de reais, 
exceto quando indicado de outra forma. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e 
principais práticas contábeis - 2.1. Base de Apresentação. As demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis a pequenas e médias empresas, que compreendem aquelas previstas 
na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, nas orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A administração da companhia 
aprovou as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício de fi ndo em 31 de dezembro de 
2020 em 14 julho  de 2021. 2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das 
demonstrações fi nanceiras. As políticas contábeis detalhadas abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessa demonstração fi nanceira. a) 
Caixa e equivalentes de caixa - Incluem saldos em conta corrente e aplicações fi nanceiras 
com liquidez imediata e com risco insignifi cante de mudança de seu valor de mercado. As 
aplicações fi nanceiras incluídas nos equivalentes de caixa são classifi cadas na categoria 
“Ativos fi nanceiros ao valor justo por meio de resultado”. b) Contas a receber de clientes - As 
contas a receber de clientes são apresentadas pelo valor de realização, sendo deduzidas da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável. A provisão de créditos de 
liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia 
não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das 
contas a receber. c) Estoques - Avaliados ao custo médio de aquisição, não excedendo o 
seu valor de mercado. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são 
constituídas quando consideradas necessárias pela Administração. d) Investimentos 
em controlada - Os investimentos da Companhia são avaliados com base no método de 
equivalência patrimonial para fi ns de demonstrações fi nanceiras. De acordo com este método, 
as participações sobre os investimentos são reconhecidos no balanço patrimonial ao custo e 
são ajustados periodicamente pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos 
destes em contrapartida de resultado da equivalência patrimonial e por outras variações 
ocorridas nos ativos líquidos adquiridos. e) Imobilizado É registrado pelo custo de aquisição 
e valor de mercado para os itens reavaliados, líquido das depreciações acumuladas e não 
excede ao valor justo. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear, e reconhecidos 
no resultado do exercício de acordo com as taxas informadas na nota explicativa. O valor 
residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento 
de cada exercício e, ajustados de forma prospectiva, quando necessário. f) Avaliação do 
valor recuperável de ativos não fi nanceiros A Administração revisa anualmente o valor 
contábil líquido de seus principais ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identifi cadas e o valor contábil 
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. g) Outros Ativos e Passivos não circulantes Um ativo 
é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros sejam gerados em favor da Companhia e o seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que 
um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas de risco envolvido. h) Tributação 
sobre a renda - Tributos correntes Ativos e passivos tributários correntes são mensurados 
ao valor recuperável esperado ou a pagar às autoridades fi scais. O imposto de renda e a 
contribuição social são calculados observando-se os critérios estabelecidos pela legislação 
fi scal vigente. Calculados pelas alíquotas regulares de 15%, acrescida de adicional de 10% 
para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. A Administração periodicamente 
avalia a posição fi scal das situações nas quais a regulamentação fi scal requer interpretação e 
estabelece provisões, quando apropriado. Tributos diferidos O imposto sobre a renda diferido 
(imposto diferido) é reconhecido sobre as diferenças temporárias no fi nal de cada período de 
relatório entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras 
e as bases fi scais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo 
de prejuízos fi scais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente 
reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos 
são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for 
provável que a Sociedade apresentará lucro tributável futuro em montante sufi ciente para que 
estas diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. A recuperação do saldo dos 
impostos diferidos ativos é revisada no fi nal de cada período de relatório e, quando não for 
mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de 
todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja 
recuperado. I) Ativos passivos contingentes e obrigações legais - As práticas contábeis para 
registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: (i) 
Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais 
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas 
divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas 
forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente 
segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas 
divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas 
não são provisionados e, tampouco, divulgados; e (iii) Obrigações legais são registradas como 
exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que 
a Sociedade questionou a inconstitucionalidade de tributos. j) Reconhecimento do resultado 
(receitas, custos e despesas) - A receita é reconhecida na extensão em que for provável 
que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada 
de forma confi ável. A receita de prestação de serviços é reconhecida quando os riscos e 
benefícios signifi cativos forem transferidos ao contratente. Uma receita não é reconhecida 
se há uma incerteza signifi cativa da sua realização. k) Demonstração dos fl uxos de caixa 
- A demonstração dos fl uxos de caixa foi preparada e está apresentado de acordo com o 
Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração dos fl uxos de caixa, emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e refl ete as modifi cações no caixa que ocorreram nos 
exercícios apresentados.

3. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Caixa e bancos 16 62 1.052
Aplicações fi nanceiras 240 - 241
Total 256 62 1.293
O caixa e equivalentes de caixa da Companhia está composto por saldo de depósitos bancários 
à vista, e são mantidos com a fi nalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, 
e não para investimento ou outros fi ns. Estão representados por valores mantidos em conta 
corrente em moeda do país nas instituições fi nanceiras em bancos de primeira linha. As 
aplicações fi nanceiras referem-se substancialmente a Certifi cados de Depósitos Bancários 
realizados com instituições que operam no mercado fi nanceiro nacional, com remuneração de 
2,26% a.a., tendo como características liquidez diárias e baixo risco de crédito. 

Controladora Consolidado
 4. Contas a receber de clientes 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Contas a receber de clientes 1.553 3.471 1.553
Títulos a receber (i) 2.702 2.394 2.702
Total 4.255 5.865 4.255
Total Curto Prazo 2.877 5.865 2.877
Total Longo Prazo 1.378 - 1.378
(i) Trata-se de títulos caucionados a receber que são referentes a medições aprovadas pelo 
cliente no exercício corrente, porém retidas em 5% do seu montante a título de garantias das 
obras executadas. O prazo de garantia pode levar de um a dois, por isso, o contas a receber é 
segregado em curto e longo prazo. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Sociedade não 

possuía Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) por julgar não ser necessária à 
sua constituição. A abertura do saldo a receber de clientes pelos seus vencimentos está assim 
demonstrada:

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020
A vencer 1.553 3.471 1.553
Vencidos em até 30 dias - - -
Vencidos em até 60 dias - - -
Vencidos em até 90 dias - - -
Vencidos acima de 91 dias - - -
Total 1.553 3.471 1.533
5. Estoques Os estoques da Companhia são representados por materiais de construção, 
ferramentas, peças de reposição e combustíveis e lubrifi cantes, utilizados na realização da 
prestação de serviços de construção rodoviária. 

Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Materiais de construção 341 575 341
Combustíveis e lubrifi cantes 9 112 9
Peças de reposição 43 129 43
Ferramentas 1 239 1
Total 394 1.055 394
6. Impostos a recuperar

Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
IRPJ - 232 -
CSLL - 277 -
INSS retido na fonte 258 258 258
 Total 258 767 258
7. Precatórios a receber

Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
DER Precatórios judiciais (i) 38.206 47.770 38.206
DER Precatórios em processo de execução (ii) 112.294 102.730 112.294
Total 150.500 150.500 150.500
 Total Curto Prazo 38.206 47.770 38.206
Total Longo Prazo 112.294 102.730 112.294
(i) Corresponde a valores representativos de precatórios judiciais aguardando processo de 
liberação de pagamentos;
(ii) Corresponde a processo transitado e julgado em ação de execução e indenização, que 
se encontra em fase de execução. 8. Investimento em controlada O investimento está demonstrado a seguir: 

Controlada Quotas
% de participação 

direta
Patrimônio 

líquido 
Resultado do 

exercício 2020 2019
Terra Nova Construções 3.899.900 97,50% 4.958 37 4.834 4.870
A movimentação dos investimentos nas controladas está demonstrada a seguir:

 R$
Saldos em 31/12/2018 (não revisado) 5.818
(-) Perda de equivalência patrimonial relativo ao ano de 2019 (125)
(-) Outras movimentações (823)
Saldos em 31/12/2019 (não revisado) 4.870
(-) Perda de equivalência patrimonial relativo ao ano de 2020 (36)
Saldos em 31/12/2020 4.834
9. Imobilizado - 9.1. Posição patrimonial

% - Taxa Controladora Consolidado
anual 2020 2019 2020

 de depre-
ciação Custo

Depreciação 
acumulada Adições Baixas

Imobilizado 
líquido

Imobilizado 
líquido

Imobilizado 
líquido

Terrenos 20% 1.056 - - - 1.056 1.056 1.056
Edifi cações 20% 2.454 - - - 2.454 2.454 2.454
Moveis e utensílios 10% 33 - - - 33 33 33
Máquinas e pertences 10% 5.130 (103) - - 5.027 5.130 5.964
Veículos 20% 253 (59) - (138) 56 253 309
Ferramentas 20% 187 - - - 187 187 187
Outros imobilizados 10% 49 - - - 49 49 49
Imóves 10% 4.030 - - (2.399) 1.631 4.030 1.630
Consórcios - 127 - 41 - 168 127 169
Total  13.319 (162) 41 (2.537) 10.661 13.319 11.851

10. Empréstimos e fi nanciamentos Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Emprestimos Finame (iv) 120 181 454
Banco do Brasil (iii) - 777 -
Banco Itau (ii) - 2.443 -
Banco Itau C/C (i) - 95 -
Banco Bradesco C/C (i) 1.465 787 1.131
Total 1.585 4.283 1.585
Total Curto Prazo 454 4.146 454
Total Longo Prazo 1.131 137 1.131
(i) Valores referem-se a limite de cheque especial sem prazos de vencimento, sendo a cobrança 
de juros constante com base em sua utilização.
(ii) Valores referem-se a contratação de capital de giro em 10 parcelas, com taxa de juros de 
1,49% ao mês.
(iii) Valores referem-se a contratação de capital de giro em 6 parcelas, com taxa de juros de 
0,04% ao mês.
(iv) Valores referem-se a contratação de fi name em 96 parcelas, com taxa de juros de 0,29% 
ao mês.
Os empréstimos estão sendo garantidos com base no aval bancário dos acionistas da 
Companhia. 11. Fornecedores - Os fornecedores estão representados, majoritariamente, por 
contas a pagar de prestadores de serviços e compra de matérias para insumo das obras.

Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Fornecedores diversos 233 1.358 233
Total 233 1.358 233

12. Obrigações trabalhistas Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
INSS sobre folha 128 524 129
Provisão de férias e encargos 606 431 609
Salários a pagar 164 428 165
FGTS a recolher 82 163 82
IRRF sobre folha 70 156 70
Outras obrigações trabalhistas 43 6 42
Total 1.093 1.708 1.097

13. Obrigações tributárias Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
COFINS a recolher 1.250 1.327 1.250
PIS a recolher 271 287 271
ISS a recolher - 138 -

ISS sobre serviços 128 108 128
Refi s a recolher (i) 523 1.503 523
Refi s previdenciário (ii) 1.383 642 1.383
Outras obrigações tributárias 62 167 62
Total 3.617 4.172 3.617
 Total curto prazo 2.231 2.027 2.231
Total longo prazo 1.386 2.145 1.386
(i) Valores referem-se a consolidação de tributos em atraso IRPJ e CSLL oriundos do exercício
de 2008 e 2009, consolidados em 22/08/2014 em 120 parcelas junto a Receita Federal do
Brasil.
(ii) Valores referem-se a consolidação de tributos em atraso INSS oriundos do exercício de
2019, consolidados em 28/11/2019 em 60 parcelas junto a Previdência Social.
14. Partes relacionadas - As partes relacionadas da Companhia são as seguintes:

Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Contersil S/A. Administração de Bens 10.462 12.084 11.522
Contil Indústria e Comércio Ltda. 32.468 30.053 32.468
Terra Nova Construções Viárias Ltda. 3.795 2.979 -
Conta Corrente Acionistas 3.654 3.982 3.654
Total 50.379 49.098 47.644
 Total Curto Prazo 22.206 26.992 22.419
Total Longo Prazo 28.173 22.106 25.225

15. Provisão para demandas judiciais - A Companhia, no curso normal de suas atividades,
está sujeita aos processos judiciais de natureza tributária, previdenciárias, trabalhistas e
cíveis. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais, constituiu provisão em
montante considerado sufi ciente para cobrir as perdas prováveis esperadas no desfecho das
ações em curso. O valor provisionado refl ete a melhor estimativa corrente da Administração da
Companhia. A avaliação da probabilidade de perda inclui a análise das evidências disponíveis,
a hierarquia das leis, as jurisprudências atuais, as decisões mais recentes nos tribunais
sobre cada tema, bem como a avaliação dos advogados externos. A Companhia revisa suas
estimativas e premissas continuamente. O valor das provisões constituídas em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 são como segue:

Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Trabalhista 1.413 1.186 1.413
Cível 2.108 1.170 2.108
Tributário - 390 -
Total 3.521 2.746 3.521
No curso normal de suas atividades a Companhia pode fi car exposta a certas contingências e
riscos relacionados com causas trabalhistas, tributárias e cíveis os quais foram devidamente
provisionados nessas datas, se a contingência tenha sido classifi cada como perda provável
pelos advogados e pela administração da Companhia. Adicionalmente, ela encontra-se
envolvida em outras demandas judiciais relativas a processos tributários, cíveis e trabalhistas
no montante atualizado de R$ 3.950 mil, as quais seus assessores jurídicos julgam com
prognóstico de perda possível em 31 de dezembro de 2020. De acordo com a legislação
vigente, as operações da Empresa estão sujeitas a revisões pelas Autoridades Fiscais pelo
prazo de cinco anos com referência aos impostos e às contribuições federais (imposto de
renda, contribuição social, PIS e COFINS) e municipais (ISS). Não há prazo de prescrição para
exame dos recolhimentos de contribuições previdenciárias (INSS e FGTS). Como decorrência
dessas revisões, transações e recolhimentos poderão ser questionadas, fi cando os valores
eventualmente identifi cados sujeitos a multas, juros e atualizações monetárias. 16. Patrimônio
líquido - 16.1. Capital social. Em 31 de dezembro de  2020 e de 2019, o capital social é de R$
76.200 (Setenta e seis milhões e duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, pelos
seus acionistas conforme Quadro abaixo.

2020 e 2019
Sócios % Quantidade de Ações R$
Carlos Pacheco Silveira 27 10.860 20.384
Olavo Pacheco Silveira 20 7.917 14.859
Toka Participações Ltda 7 2.944 5.524
Paulo Pacheco Silveira 13 5.432 10.196
Paps Participações Ltda 13 5.428 10.188
Lillia Maria Pacheco Silveira 20 8.019 15.049
Total 100 40.600 76.200
16.2. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Adiantamento para futuro aumento de Capital 12.000 -

A Companhia pretende capitalizar o saldo de adiantamento para futuro aumento de capital
realizado em dezembro de 2020 em no maximo 12 meses a contar da data do aporte. 17.
Receita operacional líquida - A receita é composta conforme abaixo:

Controladora Consolidado
 Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Prestação de serviços 15.886 64.827 15.886
Outras receitas 1 52 1
(-) Tributos federais (PIS e COFINS) (136) (1.074) (136)
Total 15.751 63.805 15.751

18. Custo dos serviços prestados Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
 Materiais aplicados (5.031) (22.995) (5.030)
Mão-de-obra (5.638) (13.621) (5.638)
Depreciação (163) (234) (163)
Outros gastos gerais (3.529) (17.702) (3.529)
Total (14.361) (54.552) (14.360)

19. Despesas administrativas  e gerais Controladora Consolidado
Administrativas e gerais 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Mão de obra (4.741) (5.238) (4.741)
Prestações de serviços (2.175) (7.028) (2.175)
Despesas gerais (4.060) (1.092) (4.060)
Despesas jurídicas (209) (413) (209)
Seguros (9) (114) (9)
Marketing (15) (53) (15)
Comissões (195) (12) (195)
Outras despesas (1.836) (923) (1.866)
Total (13.240) (14.873) (13.270)

20. Receitas e despesas fi nanceiras Controladora Consolidado
Receita fi nanceira 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Receitas fi nanceiras 2 5 2
Total receita fi nanceira 2 5 2
 
Despesa fi nanceira 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Juros passivos (597) (1.484) (599)
Despesas fi nanceiras (68) (335) (68)
Total despesa fi nanceira (665) (1.819) (667)
Resultado fi nanceiro (663) (1.814) (665)

21. Cobertura de seguros (não auditado) - A Sociedade adota uma política de seguros
que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por
montantes considerados sufi cientes pela Administração, levando-se em consideração a
natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. As premissas
de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das
demonstrações fi nanceiras, consequentemente, não foram auditadas.

objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas. Como parte da auditoria
realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: ·
Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão
ou representações falsas intencionais. · Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles
internos da Companhia. · Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. · Concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas ou incluir modifi cação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. ·
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras
individuais e consolidadas inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos
controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 14 de julho de 2021.

Roberto Henrique Santini 
Contador CRC SP-247.963/O-5 

RSM Brasil Auditores Independentes - Companhia Simples
CRC 2SP-030.002/O-7 

Shem´K Consultoria e Participações Ltda.
CNPJ/MF sob o nº 57.061.368/0001-87 - NIRE 35 224073957

Extrato da Alteração do Contrato Social
Os sócios da Shem´K Consultoria e Participações Ltda., situada na Capital do Estado de São Paulo na Rua Ma-
thias Aires, nº 404, 4º andar, conjunto 41, sala E, Bairro da Consolação, CEP 01309-020, a saber: (1) Hilton Kuper-
man, brasileiro, casado, médico, RG 4.471.459 - SSP/SP, CPF/MF 838.529.728-68, residente nesta Capital na Rua Con-
selheiro Brotero, nº 1.182, apartamento 182, Santa Cecília, CEP 01232-010, e (2) Evani Kuperman Franco, brasilei-
ra, casada, arquiteta, RG nº 4.471.939-5 - SSP/SP e CPF/MF nº 056.418.578-74, domiciliada nesta Capital na Rua Pe-
trópolis 542, Sumaré, CEP 01254-030; através da 18ª Alteração Contratual, de 20.07.2021, aprovaram a redução do ca-
pital social em R$ 776.171,00, sendo parte para absorver os prejuízos acumulados, no valor de R$ 704.417,00, e par-
te porque excessivos, no valor de R$ 71.754,00, nessa ordem, conforme disposto no artigo 1.082, I e II, do Código Ci-
vil. A restituição do capital excessivo se dará mediante devolução de bens aos sócios, nas respectivas proporções, pelo 
seu valor contábil, nos termos do artigo 22 da Lei 9.249/95. A redução do capital social é feita com cancelamento de 
quotas e manutenção do valor nominal passando, portanto, o capital social da Sociedade dos atuais R$ 5.775.542,00, 
dividido em 5.775.542 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada para R$ 4.999.371,00, dividido em 4.999.371 quo-
tas com valor nominal de R$ 1,00 cada. Após todas as deliberações, o contrato social foi consolidado. Nos termos e 
para os fi ns das disposições constantes do §1º do artigo 1.084 do Código Civil, será efetuada a publicação do presen-
te extrato, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Hilton Kuperman - Diretor administrador.

NEXANS BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 31.860.364/0012-28 - NIRE nº 35300141733

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Em 15/02/2021, às 10h, na sede social. Presença: Os acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Sr. Thierry Laurent Costerg; Secretário: Sr. Wellington Henrique Fernandes Rodrigues. Deliberações: Tomadas 
por unanimidade dos acionistas presentes: Eleger para o Conselho de Administração pelo prazo de 2 anos a contar desta 
data, em substituição do Sr. Vijay Mahadevan Subramanyam, passaporte S3676478, os acionistas resolveram antecipar 
a eleição do Conselho de Administração tendo sido eleitos os seguintes membros: (i) Eleito o Sr. Franck Blanchard, 
passaporte 11AX42262, como Conselheiro; (ii) Reeleito o Sr. Jean Christophe Yves François Juillard-Boudet, passaporte 
16CP55276, como Presidente do Conselho de Administração; (iii) Reeleito o Sr. Juan Ignacio Eyzaguirre Matte, Passaporte 
F21995007, como Vice-Presidente do Conselho de Administração. (i) Sr. Jean Christophe Yves François Juillard-Boudet 
como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. Juan Ignacio Eyzaguirre Matte, como Vice-Presidente do Conselho 
de Administração; e (iii) Sr. Franck Blanchard, como Conselheiro. Os membros do Conselho de Administração, o Sr. Jean 
Christophe Yves François Juillard-Boudet, Sr. Juan Ignacio Eyzaguirre Matte e Sr. Franck Blanchard possuem como 
representante por um prazo que se estenderá, no mínimo, por até 3 anos após o término dos respectivos mandatos, 
sendo eles representados pelo Sr. Thierry Laurent Costerg, passaporte 13CF08187 e do CPF 240.510.548-96. 
SP, 15/02/2021. Thierry Laurent Costerg - Presidente; Wellington Henrique Fernandes Rodrigues - Secretário. 
JUCESP 210.902/21-8 em 06/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NEXANS BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 31.860.364/0012-28 - NIRE nº 35300141733

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Em 30/04/2021 às 10h, na Sede Social. Presença: Os acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente da Mesa: Sr. Thierry Laurent Costerg; Secretário designado: Sr. Wellington Henrique Fernandes Rodrigues. 
Deliberações: Aprovação do relatório da administração e dos auditores independentes e das demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 31/12/2020, publicadas em 13/04/2021 no DOE/SP e no Jornal o Liberal. O prejuízo 
apurado no exercício encerrado em 31/12/2020 foi alocado na reserva de lucros acumulados, não havendo distribuição 
de dividendos. Considerando a expiração do mandato dos membros do Conselho Estratégico em 01/04/2019 os 
acionistas decidem manter este conselho vacante até que se decida futuramente pela eleição de novos membros. 
Ratificação da nomeação da empresa Cushman Wakefield responsável pela realização da avaliação dos imóveis da 
empresa, em Americana, transmitidos / incorporados à empresa em 23/07/2009 em razão da incorporação da empresa 
Ficap S/A, CNPJ 73.847.253/0001-79. Apreciação e Aprovação do Laudo Completo de Avaliação Imobiliária dos 02 
imóveis localizados em Americana, realizado em 14/02/2018. O laudo foi realizado em 14/02/2018 e assinado em 
15/04/2021 pela empresa Cushman Wakefield, nos imóveis de Americana, matrículas 11.953 e 11.954 do registro de 
imóveis de Americana. SP, 30/04/2021. Thierry Laurent Costerg - Presidente; Wellington Henrique Fernandes Rodrigues 
- Secretário. JUCESP 233.630/21-1 em 20/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PF deflagra
operações

para apurar
contratações
em 3 estados

A Polícia Federal (PF)
deflagrou na quarta-feira (21)
duas operações para investi-
gar contratações feitas em
2020 na cidade de Guarulhos
(SP) dentro do contexto de
combate à pandemia. Na Ope-
ração Covil-19 são
investigadas suspeitas de ir-
regularidades na contratação
de empresas privadas e orga-
nização social para a presta-
ção de serviços de vários ti-
pos relacionados ao hospital
de campanha instalado na ci-
dade em março do ano passa-
do, com custo de mais de R$
53 milhões.

Na Operação Florença, se-
gunda fase da Operação
Veneza, a PF aprofunda a in-
vestigação sobre fraudes na
aquisição de máscaras pela
prefeitura da cidade, com a uti-
lização de recursos federais
repassados para o combate ao
novo coronavírus. Parte des-
ses valores foi repassada para
uma microempresa sediada em
Minas Gerais, mas os valores
se mostravam incompatíveis
com sua capacidade econômi-
ca, informou a Polícia Federal.

Os mandados foram cum-
pridos em residências, empre-
sas e órgãos públicos nas ci-
dades paulistas de Artur No-
gueira, Campinas, Guarulhos,
São Paulo, Monte Mor, São
Caetano do Sul, (SP), e em Três
Lagoas, em Mato Grosso do
Sul, e Teófilo Otoni, em Minas
Gerais. Os crimes apurados são
os de fraude ao caráter com-
petitivo da licitação, de dis-
pensa irregular e fraude à lici-
tação para causar prejuízo à
fazenda pública, associação
criminosa, corrupção, peculato
e lavagem de dinheiro.

Empresas fictícias
“Os seis contratos tinham

como objeto serviços diversos
desde montagem da estrutu-
ra, fornecimento de serviços
médicos, alimentação, locação
de equipamentos, unidades
móveis e transporte, dentre
outros. As principais irregula-
ridades eram fraudes nas lici-
tações, já que todos os con-
tratos foram firmados por dis-
pensa de licitação, o que traz
indício de direcionamento e
participação de empresas fic-
tícias e sem capacidade eco-
nômica, expertise, técnica mí-
nima para funcionar,
sobrepreço e sobreposição de
contrato”, explicou o delega-
do de repressão a corrupção e
crimes financeiros, Fabricio
Alonso Martinez.

Segundo ele, o próximo
passo é aprofundar a análise
para verificar o caminho do di-
nheiro, descobrir e responsa-
bilizar os participantes. Na
Operação Covil-19 foram cum-
pridos 21 mandados de busca
e apreensão e na Florença,
dois. Foram apreendidos veí-
culos, documentos, bens, ce-
lulares, computadores.

O delegado de investiga-
ção e combate ao crime orga-
nizado da superintendência
da PF de São Paulo, Márcio
Magno, explicou que as duas
operações foram deflagradas
ao mesmo tempo porque ha-
via alvos comuns.

“As operações visaram o
combate ao desvio de verbas
federais [usadas em ações
para reduzir] a pandemia. Além
dos mandados de busca e
apreensão – 21 na Operação
Covil-19 e dois na Operação
Florença – foram cumpridas
medidas cautelares como proi-
bição de contratação de ser-
viços para a administração
pública. Para as pessoas físi-
cas foi determinada a proibi-
ção de deixar o país, com a
entrega de passaportes”, dis-
se Magno. (Agencia Brasil)
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RKC reinaugurou Kartódromo de
Interlagos com grande festa

PÁGINA 6 QUINTA-FEIRA, 22  DE JULHO DE 2021

Pódio da categoria Le Mans do RKC

Finalmente o Kartódromo de
Interlagos (São Paulo/SP) foi
reinaugurado sob a nova adminis-
tração da LR Interlagos, no últi-
mo fim de semana, com uma gra-
de festa e presença de muitos
pilotos, organizadores de campe-
onatos, fornecedores do kartis-
mo e convidados. E coube ao
Rotary Kart Club (RKC) a honra
de ser o primeiro certame ofici-
almente a correr no templo no
kartismo nacional, ao disputar a
sua quarta etapa. E os primeiros
vencedores com os novos karts,
com chassi Mini, motor Honda
e pneus MG foram Alberto Ota-
zú (Le Mans), Rogério Cebola
(Old) e Luiz Henrique (Light).

Na Light, Caio Terra foi o
responsável pela primeira pole
position. No entanto, ele se en-
volveu em várias disputas e per-
deu várias posições. Melhor para
Luis Henrique Pereira, que se tor-
nou o quarto vencedor diferente
da categoria que agrega os pilo-
tos com menos experiência. Ele
venceu com a margem de apenas
0s700 sobre Rodrigo Silva, segui-
do de Renan Ohira, Thiago Almei-
da, Hélio Matias e Regys Alves,
que completou o pódio. A volta
mais rápida foi de Thiago Barbo-

sa (1min07s596). Matias conti-
nua liderando o campeonato, ago-
ra com 84 pontos, 12 de vantagem
sobre Gustavo Pincelli, que foi
sétimo nesta quarta etapa.

Na Old Stock, categoria que
reúne pilotos acima de 35 anos de
idade, a pole position foi Gusta-
vo Pincelli, mas o quarto vence-
dor diferente foi Rogério Cebo-
la, autor da volta mais rápida
(1min16s548), e que abriu 8s510
sobre Pincelli debaixo de chuva.
Em terceiro terminou Geison
Granelli, seguido de Hilheus Vag-

ner, Fábio Cunha e Fábio PL. A
liderança do torneio continua
com Cunha, que soma 82 pontos,
nove de avanço sobre Granelli.

Na categoria Le Mans, mo-
dalidade em que os pilotos lar-
gam em 45 graus na margem da
pista e tem que completar uma
Joker Lap, pela primeira vez na
temporada um piloto repetiu vi-
tória em uma categoria. O autor
da façanha foi Alberto Otazú, que
fez a sua segunda corrida no RKC
em 2021, mantendo assim a sua
invencibilidade. Ele já foi o pi-

loto mais rápido da tomada de
tempos, mas quem largou da pole
foi Renato Piques, já que esta
posição é sorteada.

Foi só a bandeira de largada
ser abaixada para Otazú pular para
a primeira posição e liderar a pro-
va praticamente de ponta a ponta.
Só perdeu a liderança quando alguns
pilotos fizeram a Joker Lap antes
dele. Alberto Cesar protagonizou
também o giro mais rápido
(1min10s358), e venceu com a lar-
ga margem de 20s505 sobre Fábio
PL. A seguir terminaram Fábio Cu-
nha, Leonardo Ferreira, Geison
Granelli e Rogério Cebola. A lide-
rança da categoria continua com
Gustavo Pincelli, com 74 pontos,
agora pressionado por Fábio Cu-
nha, com apenas um ponto de des-
vantagem, e por Fernando Telles,
dois pontos atrás do líder.

A LR Interlagos apresentou
os novos karts para convidados e
imprensa após das disputas do
RKC. Com investimento e mui-
ta disposição em apoiar os cam-
peonatos amadores de kart a nova
administração prometeu se em-
penhar al máximo para trazer de
volta a importância do kartódro-
mo de Interlagos, palco de inú-
meras disputas.
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Sol, areia e muita disputa
em um dos cartões postais da
capital do País. Em outubro, o
Beach Tennis planeja transfor-
mar a Esplanada dos Ministé-
rios, em Brasília (DF), em uma
praia, a milhares de quilôme-
tros do mar. Entre os dias 12 e
17, o ITF Sand Series Brasí-
lia’21, um dos maiores eventos
de Beach Tennis do mundo e o
principal torneio oficial da
modalidade nas Américas, está
previsto para ser realizado no
Eixo Monumental.

Um complexo de 18 qua-
dras, além de uma superquadra
central, onde estarão os  me-
lhores jogadores do Brasil e os
maiores nomes do esporte em
todo o mundo, entre amadores
e profissionais, com jogos ao
longo do dia e, também, à noi-
te. A categoria profissional con-
tará com uma premiação de
US$ 35 mil.

Os italianos, criadores do
esporte, as revelações russas e
espanholas, junto com atletas
de outras diversas nacionalida-
des, mostrarão seu talento e
habilidade. Ao lado deles, os
brasileiros, atuais campeões
mundiais por equipes, lidera-
dos por André Baran e Vini
Font, números 6 e 7 do ranking
mundial, além de Rafaella Mii-
ller, número 1 do mundo, e da
multicampeã Joana Cortez, nú-
mero 9 do ranking.

Paralelamente ao ITF Sand
Series Brasília’21, será reali-
zado um torneio amador ofici-
al, contando pontos para o
ranking nacional da Confedera-
ção Brasileira de Tênis (CBT),
com atletas de 12 a 70 anos, de
diversos estados brasileiros.

Com dez anos de expansão,
o Beach Tennis vem crescendo
ao redor do mundo, principal-
mente entre os brasileiros. Nú-
meros dos torneios oficiais da
ITF, de 2008 a 2019, mostram
uma taxa de crescimento de
2.000%. Só no Brasil são
mais de 250 eventos oficiais
por ano. E mais de 500 mil
praticantes nos mais diferen-
tes países. A atmosfera da
modalidade atrai todas as ida-
des. O sol, a areia e a música
tornam a modalidade cativante
a cada jogada.

“Para nós será muito espe-
cial contar com um torneio in-
ternacional deste nível, que
colocará Brasília no calendário
de uma das maiores competi-
ções de Beach Tennis do mun-
do. Estaremos prontos para re-
ceber os melhores atletas da
modalidade na capital do País,
na expectativa da realização de
um evento inesquecível, se-
guindo todos os protocolos de
segurança sanitária”, afirma o
governador do Distrito Federal,

Beach Tennis programa um
dos maiores torneios do
mundo na Esplanada

dos Ministérios
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Vini  Font, 7º do mundo

Ibaneis Rocha.
Grand Slam do Beach Ten-

nis - O ITF Sand Series de Be-
ach Tennis reúne os torneios
mais importantes e com mai-
or premiação na modalidade.
O objetivo da Federação In-
ternacional de Tênis (ITF) é
que se tornem eventos de tra-
dição e calendário fixo nos
países-sede, assim como os
quatro Grand Slam no tênis.
Além do Brasil, o circuito
conta com etapas na Alemanha,
Espanha e França, e o Finals na
África do Sul.

“A ITF está muito feliz por
nos aproximarmos do lança-
mento dos principais torneios
de Beach Tennis, o Sand Seri-
es, em 2021. Esta iniciativa
prevê eventos na África, Eu-
ropa e América do Sul no se-
gundo semestre deste ano. A
expectativa é que os tornei-
os contem com os melhores
jogadores do mundo, que cer-
tamente apresentarão esta
versão vibrante e colorida do
tênis da melhor forma possí-
vel”, garante David Haggerty,
presidente da ITF.

“É uma satisfação que a
Confederação Brasileira de
Tênis, uma parceira forte e va-
liosa em todas as atividades da
ITF, tenha assumido o desafio
de organizar o torneio South
American Sand Series, Sand
Series Brasília’21. O entusias-
mo e profissionalismo dos
nossos parceiros estão garan-
tidos e a ITF confiante que a
organização deste importante
evento, parte do Sand Series
2021, está em boas mãos”,
completa Haggerty.

Para transformar a Esplana-
da em praia serão usadas 1.500
toneladas de areia. E, por ser
realizado na principal avenida
da capital federal, o evento pre-
tende levar toda a emoção do
esporte para o grande público,
em um espaço de 10 mil m²,
ao lado do Teatro Nacional e a
poucos metros da Catedral.

“Nós, da Confederação
Brasileira de Tênis, estamos
muito motivados para receber
mais uma etapa e um grande
desafio do Beach Tennis em
nível mundial. Um dos maio-
res torneios do mundo terá
como sede a capital do Brasil.
Queremos agradecer a ITF, que
acreditou nesse projeto desde
o início, mesmo em um con-
texto tão difícil como o que
estamos vivendo no mundo.
Mas, atendendo aos protoco-
los e diretrizes de segurança
em relação à Covid-19, temos
convicção de que será um
evento para ficar na história e
ser repetido pelos próximos
anos”, afirma Rafael Westru-
pp, presidente da CBT.

Darlan Romani é destaque mundial
do Brasil no arremesso do peso

Darlan Romani em Saitama

Darlan Romani (EC Pinhei-
ros) é o principal nome do atle-
tismo brasileiro no arremesso do
peso, com destaque mundial. O
catarinense está em Saitama, no
Japão, junto com outros integran-
tes da seleção brasileira, anima-
do para disputar os Jogos Olím-
picos de Tóquio, que tem ceri-
mônia de abertura marcada para
sexta-feira (23). A qualificação
da prova do arremesso do peso
está marcada para as 7:15 do dia
3 de agosto e a final para as 23:05
do dia 4 de agosto, ambas no ho-
rário de Brasília.

O atletismo brasileiro estreia
no programa olímpico dos Jogos
de Tóquio no dia 29/7, pelo ho-
rário de Brasília, e Darlan Roma-
ni é um dos destaques da equipe
que tem 54 atletas no Japão.

Apesar de todos os contra-
tempos provocados pela pande-
mia da COVID-19, que o impe-

diu de competir no exterior con-
tra os seus principais adversári-
os em 2020 e 2021, o recordis-
ta sul-americano mantém sua
posição de destaque na delega-
ção brasileira de atletismo.

E motivos para isso não fal-
tam. Afinal, Darlan tem uma car-
reira vitoriosa. É decacam-
peão brasileiro, campeão sul-
americano, dos Jogos Pan-
Americanos, do Mundial Mi-
litar e da Copa Continental da
World Athletics, quando re-
presentou a seleção das Amé-
ricas. Tem 22,61 m como re-
corde brasileiro, sul-ameri-
cano e da Liga Diamante, o
principal circuito de compe-
tições do atletismo mundial.
Ele ficou em quarto lugar no
Mundial de Doha, em 2019, na
prova mais disputada de toda a
história da competição, depois de
ter terminado na quinta coloca-

ção nos Jogos do Rio-2016.
Com a marca de 22,53 m,

obtida em seu segundo arremes-
so em Doha, ele seria campeão
mundial e olímpico de todas as
edições anteriores das competi-
ções. “Pelas projeções do meu
treinador, com mais de 22,50 m,
seria medalha”, lembrou Darlan,
referindo-se ao especialista cu-
bano Justo Navarro, que viajou
para o seu país em dezembro e
não retornou ao Brasil por causa
da pandemia. “A situação é difí-
cil porque o olho do treinador faz
toda a diferença.”

“Foram tempos difíceis, de
improvisação. O Centro Nacio-
nal de Desenvolvimento do Atle-
tismo, em Bragança Paulista, fe-
chou. Fiz um setor de arremes-
sos num terreno ao lado de
casa, montei uma academia na
minha residência com equipa-
mentos emprestados pela Con-
federação, usei material do
meu projeto social”, contou o
arremessador, nascido em Con-
córdia, de 30 anos.

“Não fico satisfeito com os
resultados. Quero sempre mais.
Não estou feliz com as marcas
de 2020, de 21,52 m, nem de
2021, com 21,56 m. Sei que pos-
so conseguir mais.”

Darlan ficou seis meses sem
competir por ter enfrentado uma
lesão nas costas e depois teve
COVID-19. A superação é uma
marca de sua personalidade.
“Embora não satisfeito, tenho
convicção de que voltei arremes-
sando bem”. Retomou as compe-
tições no Troféu Brasil Loterias

Caixa, em junho, em São Paulo,
e engatou quatro vitórias segui-
das. Abriu mão do camping que
estava previsto para a Espanha,
novamente por causa das restri-
ções, mas segue confiante. “A
minha expectativa é muito boa
para a Olimpíada. Quero fazer
boa qualificação e boa final. Tra-
zer bons resultados para o Bra-
sil”, afirmou.

O arremessador, que pensava
em ser motorista de ônibus quan-
do criança – seu pai tinha uma
empresa de transporte no Oeste
de Santa Catarina -, não gosta de
fazer previsões. “Não falo de
marcas. Eu entro para competir
comigo, não com ninguém. Te-
nho visto que o pessoal tem ar-
remessado bem, o americano
Ryan Crouser bateu recorde
mundial”, comentou, referindo-
se ao campeão olímpico do Rio
de Janeiro, que obteve a marca
de 23,37 m na seletiva dos Esta-
dos Unidos. Para dominar o es-
tresse do dia a dia, Darlan tem um
remédio. “Pego meu caminhão e
dou uma voltas por Bragança Pau-
lista”, revelou o atleta, que tem
uma empresa de transportes, ge-
renciada por sua esposa, a ex-sal-
tadora com vara, Sara Romani,
mãe de Alice, de 6 anos.

A Prevent Senior Sports é
patrocinadora do atletismo bra-
sileiro para a entidade gestora
do esporte e os atletas brasilei-
ros, visando a saúde integral
dos indivíduos e apoio às com-
petições. As Loterias Caixa são
a patrocinadora máster do atle-
tismo brasileiro.
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Copa Brasil de Kart teve início com mais
 de 240 inscritos para disputa em Londrina

Após um hiato de um ano, em
virtude da pandemia mundial do
coronavírus, a Copa Brasil de
Kart está de volta. A segunda
maior competição da modalida-
de no Brasil terá sua 22ª edição
no kartódromo Luigi Borghesi,
em Londrina. Há mais de 20
anos, a bela cidade paranaense
não recebe um evento nacional
e a festa só não será completa
por razão de todas as restrições
e protocolos necessários para
a realização do evento em tem-
pos ainda tão difíceis como os
que vivemos.

Sem público, com número de
pessoas restritas, uso obrigató-
rio de máscaras e testes de Co-
vid-19 em todos os presentes, a
competição dará a largada para o
seu primeiro grupo entre os dias
21 e 24, com sete das 15 cate-
gorias: Mirim, Cadete, F4 Júni-
or, F4 Graduados, F4 SS / SSM,
OK FIA e OK Júnior.

O segundo grupo – com as
categorias Júnior Menor, Júnior,
Graduados, Sênior B + Novatos
(Sprinter), KZ, Sênior A, SS/
SSM e F4 Sênior – será realiza-
do entre os dias 26 e 30.

As inscrições ainda seguem
abertas, mas 244 pilotos já con-

firmaram presença até o momen-
to. “Estamos positivamente sur-
presos com o número de inscri-
tos, principalmente, diante da
pandemia que ainda enfrentamos.
Teremos todos os protocolos
necessários para fazermos um
evento com total segurança para
todos”, comentou Rubens Car-
casci, presidente da Comissão
Nacional de Kart (CNK).

“É o nosso primeiro evento,
nesta nova gestão da CBA e da
CNK, mas temos pessoas na
equipe que já participam da or-
ganização há muitos anos, então
temos certeza de que será um
grande campeonato, proporcio-
nando uma experiência muito
bacana para todos os pilotos,
com vários treinos e corridas e
já prevemos aqui belas disputas
ao longo dos próximos dias”,
completou Carcasci.

Entre os competidores con-
firmados, algumas feras do kart
e automobilismo nacional. O ca-
rioca André Nicastro, dez vezes
campeão brasileiro de kart e nove
vezes da Copa Brasil, estará em
busca de mais um troféu nas ca-
tegorias OK FIA e Graduados. E
terá um concorrente também
multicampeão na categoria Gra-

duados: o conterrâneo Olin
Galli, nove vezes campeão bra-
sileiro e três vezes vencedor da
Copa Brasil.

Os irmãos Dennis e Danilo
Dirani também estão entre os
destaques. Dennis venceu a últi-
ma edição da Copa Brasil, em
2019, no Beto Carrero, em Pe-
nha (SC), na categoria KZ Gra-
duados e agora vai em busca de
um novo caneco na Sênior. Já
Danilo vai acelerar na KZ, onde
já foi campeão em 2016.

Outro sobrenome de peso do
nosso automobilismo também
estará presente na pista de Lon-
drina. Com títulos e vitórias no
kart e categorias nacionais e in-
ternacionais, Pedro Piquet cor-
rerá pela primeira vez no traça-
do na categoria KZ. O filho do
tricampeão de F-1 Nelson Piquet
venceu a Copa Brasil de Kart pela
primeira vez em 2006, na cate-
goria Mirim. Já o primo Rodri-
go Piquet, que também foi cam-
peão do evento em 2010 na Sê-
nior A, disputa o título nas cate-
gorias Sênior e Super Sênior.

A 22ª edição ainda contará
com outros campeões da última
Copa Brasil: Eduardo Palu de
Araújo, campeão na Júnior Me-

nor, estará agora na Júnior. O pau-
lista João Pedro Orban, campeão
na Novatos, tentará o título na
Graduados.

Campeão na Codasur Júnior,
o catarinense Gabriel Gomez
tentará agora vencer na Gradua-
dos e OK FIA. Na F4 Super Sê-
nior Master, Valdemiro Araújo
tentará o bicampeonato na mes-
ma categoria. Na F4 Super Sêni-
or, Cesar Santos também vai em
busca de seu segundo título.

Bruno Bertoncello, cam-
peão da Graduados em 2019,
estará na OK FIA. Flaviano Ra-
mos busca o segundo título se-
guido na F4 Sênior e Waldir
Belizario vai brigar por uma
nova conquista na KZ.

Na quarta-feira (21), aconte-
ceram os sorteios de pneus e la-
cração de equipamentos das ca-
tegorias do grupo 1, bem como
o briefing com chefes de equi-
pes. Na quinta-feira (22), os
motores começam a roncar com
os primeiros treinos livres, a par-
tir das 8 horas. Na sexta-feira
(23), serão realizadas as tomadas
de tempo e as primeiras baterias
classificatórias. No sábado (24),
acontecem as segundas baterias
classificatórias e as finais.

Serão montadas 18 quadras, além de uma superquadra
central, no ITF Sand Series Brasília’21, evento que
reunirá os melhores jogadores do ranking mundial, em
um dos esportes que mais cresce, tanto no Brasil quanto
em diversos países
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Clealco Açúcar e Álcool S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ nº 45.483.450/0001-10

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Março de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2021              2020 2021              2020
Circulante  285.832  121.124  288.774  123.569
 Caixa e equivalente de caixa 7  73.843  31.124  73.883  31.180 
 Contas a receber de clientes                 8  4.198  4.683  5.589  4.964 
 Estoques 9  72.661  31.628  74.172  33.722 

16  42.401  24.969  42.401  24.969 
 Tributos a recuperar 10  27.588  24.171  27.588  24.171 
 IR e CS a recuperar 10  3.103  1.493  3.103  1.507 
 Outros contas a receber 11  62.038  3.056  62.038  3.056 

 241.960  207.920  167.958  173.323
 Contas a receber -  
  partes relacionadas 12  136.758  68.956  62.756  34.356 
 Tributos a recuperar 10  54.265  84.575  54.265  84.575 
 IR e CS a recuperar 10  43.781  51.448  43.781  51.448 

 7.156  2.941  7.156  2.944 
 34.303  179.669  -  - 

 597  597  597  597 
 Imobilizado 14  680.853  616.813  681.137  728.284 
 Direito de uso 15  196.352  204.019  196.352  190.396 

1.154.065 1.209.018 1.046.044 1.092.600 
1.439.897 1.330.142 1.334.818 1.216.169 

 a descoberto                                  Nota
Controladora

2021               2020
Consolidado

2021               2020
Circulante  1.121.938  2.325.323  1.032.478  2.212.384
 Fornecedores de cana 17  17.653  23.196  17.653  23.196 
 Fornecedores diversos 17  19.522  55.419  19.754  56.752 

 149.313  1.219.417  149.313  1.221.893 

  relacionadas 12  119.885  266.049  583  109.098 
15  26.920  8.119  26.920  5.355 
19  43.814  31.581  43.814  31.581 

 Impostos e contribuições
  a recolher 20  527.721  479.289  557.244  522.190 
 Adiantamentos de clientes 21  129.721  154.630  129.728  154.638 
 Impostos e contribuições
  parcelados 22  23.119  22.787  23.181  22.835 

 46.344  33.396  46.344  33.396 
 17.926  31.440  17.944  31.450 

Não circulante  1.522.834  302.868  1.507.215  301.834 
 Fornecedores de cana 17  19.702  3.071  19.702  3.071 
 Fornecedores diversos 17  23.094  2.712  23.262  2.730 

 1.112.500  32.174  1.112.500  32.374 

  relacionadas 12  134.763  319  134.763  319 
15  89.674  148.817  89.674  137.957 
19  448  -  448  - 

 Adiantamentos de clientes 21  109  -  109  - 
 Impostos e contribuições
  parcelados 22  53.061  44.672  53.523  45.202 

 17.437  17.043  17.437  17.043 
13  16.249  17.479  -  - 
24  -  -  -  26.557 
25  44.612  29.951  44.612  29.951 

 11.185  6.630  11.185  6.630 
 2.644.772  2.628.191  2.539.693  2.514.218 

26 (1.204.875) (1.298.049)  (1.204.875) (1.298.049)
 Capital social  51.233  51.233  51.233  51.233 

 85.236  137.502  85.236  137.502 
(1.341.344) (1.486.784)  (1.341.344) (1.486.784)
 1.439.897  1.330.142  1.334.818  1.216.169 

Balanço Patrimonial Controladora Consolidado Demonstração do Resultado Controladora Consolidado
Operações Nota 2021 2020 2021 2020
 Receita 27  1.013.049  604.371  1.034.233  619.460 
 Custo das vendas 28  (714.334)  (545.873)  (721.749) (550.977)
Lucro bruto  298.715  58.498  312.484  68.483 
 Despesas com vendas 28  (101.178)  (57.838)  (100.921)  (57.775)

28  (38.249)  (33.435)  (38.429)  (33.553)
 Outras receitas (despesas) 

29  3.644  (85.723)  2.244  (87.045)

13  10.774  6.492  -  - 
Lucro (prejuízo) operacional  173.706  (112.006)  175.378 (109.890)

 48.747  136.924  48.747  137.030 
 (92.108)  (92.887)  (92.703)  (93.981)
 (88.972)  (218.304)  (88.972) (218.304)

 -  (1.433)  -  (1.433)
30  (132.333)  (175.700)  (132.928) (176.688)

Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS  41.373  (287.706)  42.450 (286.578)
24  27.983  1.052  26.906  (76)

Prejuízo líquido (lucro) do exercício  69.356  (286.654)  69.356 (286.654)
Lucro (prejuízo) por ação (em R$) 26  0,81  (5,62)  0,83  (5,59)

Demonstrações de Resultados Abrangentes Controladora Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  69.356 (286.654)  69.356  (286.654)

 69.356 (286.654)  69.356  (286.654)

Demonstração das Mutações do Capital 
social

 
ção patrimonial

Prejuízos 
acumulados Total

Saldo em 01 de abril de 2019 51.233  145.326  (1.207.954) (1.011.395)
 -  (7.824)  7.824  - 
 -  -  (286.654)  (286.654)

Saldo em 31 de março de 2020 51.233  137.502  (1.486.784) (1.298.049)

Terras Aram Nota 1.1)  -  23.818  -  23.818 

  dos tributos diferidos                                  -  (76.084)  76.084  - 
 -  -  69.356  69.356 

Saldo em 31 de março de 2021 51.233  85.236  (1.341.344) (1.204.875)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

 41.373 (287.706)  42.450 (286.578)
  Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades

 170.128  177.103  170.164  174.679 
 (19.238)  (46.813)  (19.238)  (46.813)
 103.432  130.072  103.432  130.072 

 14.661  (16.915)  14.661  (16.915)
 (498)  (1.965)  (498)  (1.965)

 126.663  225.818  126.663  225.818 
 50.944  39.583  50.757  39.543 

 (10.774)  (6.492)  -  - 

    tributos a recuperar  (2.575)  (2.394)  (2.575)  (2.394)
 (51.496)  3.466  (51.496)  240 

 (7.998)  (11.433)  (7.998)  (11.433)
   Impostos e contribuições  -  -  (1.078)  (1.128)

 421  1.596  909 
 896 (124.037)  900 (124.338)

   Contas a receber de clientes  (24.779)  (20.480)  (26.038)  (20.959)
   Impostos a recuperar  29.468  14.927  29.468  15.109 

 6.058  (2.425)  6.072  (1.662)
   Adiantamento de clientes  (24.775)  74.033  (24.775)  74.033 
   Estoques  (83.701)  (22.151)  (83.118)  (21.996)
   Contas a receber - partes relacionadas  (67.113)  (19.775)  (19.107)  513 
   Outras contas a receber  (58.983)  1.131  (58.983)  1.131 

 (4.212)  160  (4.212)  171 
   Fornecedores     944  21.155  (12)  20.843 

 12.495  7.203  12.681  7.203 
 77.695  21.070  18.261  (7.999)

   Impostos e contribuições a recolher  21.897  74.544  24.210  80.501 
   Impostos e contribuições parcelados  15.841  4.251  15.787  4.225 

 (7.656)  11.250  (7.646)  11.257 
 2.270  5.687  2.270  5.687 

   operacionais  312.414  249.288  312.598  247.754 
 (37.691)  (7.514)  (37.691)  (7.514)
 (30.714)  (21.895)  (30.714)  (21.895)

 244.009  219.879  244.193  218.345 

 (58.729)  (47.714)  (58.729)  (47.714)
 110.266  -  110.266  - 

(110.606)  (94.764) (110.606)  (94.764)

 (59.069) (142.478)  (59.069) (142.478)

 20.619  27.234  20.619  27.234 

 (96.954)  (39.725)  (97.154)  (40.873)
 (65.886)  (52.400)  (65.886)  (49.731)

 (142.221)  (64.891)
 

(142.421)  (63.370)

 equivalentes de caixa  42.719  12.510  42.703  12.497 
 18.614  31.180  18.683 
 31.124  73.883  31.180 

1 Contexto operacional 1.1 Informações gerais A Clealco Açúcar e Álcool S.A. - em re-

-
-

março de cada ano. É uma sociedade anônima de capital fechado, com quadro acionário 

É uma sociedade limitada, com 100% de suas quotas de propriedade da Clealco Açúcar e 

-

do patrimônio

-

2020
Circulante
 Contas a receber de clientes 27.047
 Adiantamentos a fornecedores 63.995

91.042

5
5

 Imobilizado 68.796
68.801

159.843
2020

Circulante
2.288

 Tributos a recolher e parcelados 15.878
 Partes relacionadas 2.566

20.733

20.170
20.170

Total do passivo 40.903

 Capital social 37.094
 Lucros acumulados 42.692

39.154
118.940
159.843

-
-
-

-
-
-

Im-

-

-

-
-

-

1.2 Desempenho opera-
cional 
Processamento de 5,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar (4,1 milhões de toneladas 

-

toneladas na safra 19/20), -
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

des esforços e ações na retomada de seus canaviais, tem apostado cada vez mais em ações 

-
-

mas safras. Todo este incremento de performance é fundamental neste processo de rees-

-
1.4 Recuperação judicial Em 

-
-

-
-

-

-

 em 20 07 2018, nos termos do 
art. 52 da Lei 11.101 . 52, I, e art. 64) 
a empresa R4C Assessoria Empresarial Ltda., CNPJ 19.910.500 0001-99, representada por 

SP sob o número 209.877. Em 24/09/2018, 

Judicial apresentou sua lista de credores elaborada com base no §2º do art. 7º da LRF. Em 

-

-
-

-

dia 02/05/2019, a Clealco comunicou que os credores da Companhia, reunidos em Assem-

buscou atender a todas as partes interessadas de forma equilibrada. No dia 30/05/2019, o 

-

-
-

Credores até 5 salários mínimos, nos ter-
Credores com 

crédito até R$1.ooo,00, 
Demais Credores de natureza Trabalhista

Demais Credores de natureza alimentar

III. Credores Fornecedores Estratégicos, 
Ano 1 - 

Ano 
2 e Ano 3 - Credores Não 
Estratégicos, podem optar por duas formas de recebimento, sendo: Opção A Credores que 

-

-
Opção B 

 Classe III (Quirogra-
Credores até 15kR$ -

-
-

Credores Fornecedores Estra-
tégicos, 

Ano 1 - -

PRJ. Ano 2 e Ano 3 - 
Credores Fornecedores Estratégicos, 

Credores Não Estratégicos, podem optar por duas formas de recebimento, sen-

do: Opção A 

-

Opção B 

-
Demais Credores

-

-

-

-
-

-

Cláusula 3 - 
Medidas de recuperação 3.1 

(i) a rees-
(ii) a organização, constituição e alienação 

judicial da UPI Queiroz ou da UPI Clementina, além da alienação da UPI Direitos 

requeridas pelo Grupo Clealco e deferidas pelo Juízo da Recuperação Judicial, nos termos 
dos artigos 60 e 142 da Lei de Recuperação Judicial; e (iii) 

Cláusula 5 - Alienação da UPI Queiroz 
 5.1 -

(i)
Proposta Vencedora Clementina (ii)
Cláusula 5.6.5(b) do Aditamento, conforme aplicável. 5.2 -

Classe I - Credores Trabalhistas - 

-

tenham sido objeto de acordos

-

Conforme 
-

juros -

-
-
-

2025. Opção B 
Aditamento. Remuneração sobre a parcela

-

-

Opção C 

-
-

-

 Cláusula 9.4 - Créditos Quirografários de até R$ 
15.000,00

do Aditamento. 
superior a R$ 15.000,00 -

25.000,00. -

EPP - -

-
-

-
-

novembro.  

-

Os Credores Fornece-
-

fornecedores de produtos e/ou serviços essenciais

-
Os Credores Fornecedores 

al.

-
 Credores Forne-

cedores Estratégicos ME e EPP -

-

-

-

-
ceu em 14/10/2020. Em 12/11/2020 as propostas vencedoras foram aprovadas pelos Cre-
dores Colaboradores, nos termos da Cláusula 5.11.9(d) do Aditamento ao Plano de Recupe-

-

pelo(s) adquirente(s) aos Credores colaboradores, na forma das cláusulas 1.2.53 e 9.2(e) do 

-
-

-
-
-

nal. Para a venda dos equipamentos (ii), as Recuperandas contrataram a empresa Superbid 

-

-
 A Companhia 

2.1 Base de 
 

duais e consolidadas fo-

-

-

-

-
-

-

novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2020 A Companhia aplicou pela primeira 

-

 As alte-
-
-
-

da Companhia.  As alterações 
-

-

-
-

-
-

 O pronunciamento revisado estabele-

-
Alte-

-
-

-
-

arrendamento relacionada ao Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança 
-

mento. -

-

estrangeira (a) Moeda funcional e moeda de apresentação -

-
-

nhia. (b) Transações e saldos 

2.3 Cai-
-

2.4 Instrumen-
-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

.

.
separado do passivo e contabilizado como um derivativo separado se:

. Derivativos 

resultado.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

acompanha as alterações no risco de crédito, mas 

valor expressivo. A Companhia estabeleceu uma matriz de provisões que se baseia em sua 

-

há 12 meses. No entanto, em certos casos, a Companhia também pode considerar que um 
-

 Os passivos 

-

-

-
-

-

-
-

-

atendidos. A Companhia
do resultado. 

-

-

-
-
-

-

-
-
-
-
-

os passivos simultaneamente. 2.4.1 Contas a pagar ao fornecedores 

-
pondente. -

-

-

-

2.5 Estoques Os esto-
-

-

-

-
-
-

-

permanecer avaliados ao custo. -
-

permanente (
-

panhia. 2.8 Base de consolidação Controlada -
do está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimen-

 -

Transações eliminadas na consolidação Saldos e transações in-
-
-

-

representados:

Resultado do exercício
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Clealco Açúcar e Álcool S.A. 1.439.897 1.330.142 2.644.772 2.628.191  (1.204.875)  (1.298.049)  69.356  (286.654)

     e Administradora Ltda.  -   205.983  -   53.184  -   152.799 2.111 2.229
Petrocana Ltda. 29.035 13.784 45.284 31.263  (16.249)  (17.479)  1.230  (554)

93.648 51.247 59.345 24.377 34.303 26.870 7.433 4.818
1.562.580 1.601.156 2.749.401 2.737.015  (1.186.821)  (1.135.860)  80.130  (280.161)
 (227.762)  (384.987)  (209.708)  (222.797)  (18.054)  (162.189)  (10.774)  (6.493)

Consolidado 1.334.818 1.216.169 2.539.693 2.514.218  (1.204.875)  (1.298.049)  69.356  (286.654)

2.9 Imobilizado -

-

40 anos
20 anos
10 anos

3 anos
10 anos
20 anos

Lavoura de cana de açúcar 6 anos
-

-

-
-
-

do. 2.10 Arrendamentos -

 A Companhia aplica uma 

-

-

inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos 
-
-

-
-

 -

 -

-

 
-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

2.13 Imposto de renda e contribuição so-
cial corrente e diferido 

avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impos-
-

-
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-

-

-

-
nas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Os tributos 

-
2.14 Outros 

-
-

2.15 Capital social
2.16 

Reconhecimento da receita e apuração do resultado

-

-
-

A receita operacio-

-

-
 A receita pro-

-

-

-

-
-

-

-

mencionado na Nota 16. (b) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos A 
Companhia reconhece provisões para situações em que é provável que valores adicionais 

-

-
-

-

matérias envolvidas.  A 
(e) 

Taxa incremental dos arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar Os direitos de uso e 

-

da Companhia 

-

-

4.1 Caixa e 

-
4.2 Fatores de risco 

-
-

-
-

-
-
-

-
4.2.1 

Risco de crédito Risco de credito é
-

risco de cré á -
ca a aná

-
é tratado em reuniões para tomadas de decisões, acom-

resultados esperados. 4.1.2 Risco de liquidez Risco de liquidez é o risco em que a 

-

-
-

-

(a) Controladora 2021
12 meses 1 - 2 2 - 5 Mais que

contábil ou menos anos anos 5 anos
Fornecedores de cana  37.355  17.653  2.817  8.947  7.938 
Fornecedores diversos  42.616  19.522  4.766  13.476  4.852 

 1.261.813  149.313  4.135 1.008.220  100.144 
 29.111  17.926  2.133  7.844  1.208 
 63.781  46.344  -    384  17.053 

 1.434.676  250.758  13.851 1.038.871  131.195 
2020

12 meses 1 - 2 2 - 5 Mais que
contábil ou menos anos anos 5 anos

Fornecedores de cana  26.267  23.196  31  61  2.979 
Fornecedores diversos  58.131  55.419  27  54  2.631 

 1.251.591  1.219.417  12.576  1.358  18.240 
 38.070  31.440  3.062  3.067  501 
 50.439  33.396  12.069  100  4.874 

 1.424.498  1.362.868  27.765  4.640  29.225 
(b) Consolidado 2021

12 meses 1 - 2 2 - 5 Mais que
contábil ou menos anos anos 5 anos

Fornecedores de cana  37.355  17.653  2.817  8.947  7.938 
Fornecedores diversos  43.016  19.754  4.815  13.573  4.874 

 1.261.813  149.313  4.135  1.008.220  100.144 
 29.129  17.944  2.133  7.844  1.208 
 63.781  46.344  -    384  17.053 

 1.435.094  251.008  13.900  1.038.968  131.217 
2020

12 meses 1 - 2 2 - 5 Mais que
contábil ou menos anos anos 5 anos

Fornecedores de cana  26.267  23.196  31  61  2.979 
Fornecedores diversos  59.482  56.752  27  54  2.649 

 1.254.267  1.221.893  12.776  1.358  18.240 
 38.080  31.450  3.062  3.067  501 
 50.439  33.396  12.069  100  4.874 

 1.428.535  1.366.687  27.965  4.640  29.243 
4.2.3 Risco de mercado

-
4.2.3.1 

Risco de taxas de câmbio 

-

Controladora e Consolidado
 2021 2020

Milhares 
de USD

Milhares 
de Reais

Milhares 
de USD

Milhares 
de Reais

 norte-americanos  178  1.013  412  2.142 

(155.969) (888.600) (158.803) (825.570)
(155.791) (887.587) (158.391) (823.428)

4.2.3.2 
Risco de taxas de juros 

-

Controladora e Consolidado
2021

Alta Baixa
25% 50% 25% 50%

6,2% 7,7% 9,2% 4,6% 3,1%
 77.796  97.244  116.693  58.347  38.898 

4.3 Risco operacional Risco operacional é -
-

trutura da Companhia e suas controladas e de fatores externos, exceto riscos de credito, 

é ad-

4.4 Risco de estrutura de capital Decorre da escolha 

5 
 Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e 

-

-

-

-

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

   Caixa e equivalentes de caixa  73.843  31.124  73.883  31.180 
   Contas a receber de clientes  4.198  4.683  5.589  4.964 
   Outras contas a receber  62.038  3.056  62.038  3.056 

   Fornecedores de cana  37.355  26.267  37.355  26.267 
   Fornecedores diversos  42.616  58.131  43.016  59.482 

 1.261.813  1.251.591  1.261.813  1.254.267 
 29.111  38.070  29.129  38.080 
 63.781  50.439  63.781  50.439 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa  45  2  45  2 
 11.215  3.225  11.215  3.226 
 62.583  27.897  62.623  27.952 
 73.843  31.124  73.883  31.180 

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa representam valores com vencimento inferiores 

-
8 Contas a Receber de Cliente

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Clientes no exterior  1.013  2.142  1.013  2.142 
 5.734  3.643  8.255  5.312 

 (2.549)  (1.102)  (3.679)  (2.490)
 4.198  4.683  5.589  4.964 

O vencimento das contas a receber de clientes pode ser assim demonstrado:
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
A vencer  1.704  584  2.553  1.062 
Vencidos de 1 a 180 dias  2.596  3.544  4.268  4.735 
Vencidos a mais de 180 dias  2.447  1.657  2.447  1.657 

 6.747  5.785  9.268  7.454 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Saldo inicial  (1.102)  (681)  (2.490)  (2.133)
 809  196  4.547  3.344 

 (2.256)  (617)  (5.736)  (3.701)
 (2.549)  (1.102)  (3.679)  (2.490)

-
9 Estoques

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Produtos acabados  5.588  595  5.588  595 
 -    -    -    -   

 15.484  9.354  15.612  9.465 
 21.072  9.949  21.200  10.060 
 (1.659)  (2.275)  (1.659)  (2.275)

 valor de mercado  (118)  -    (118)  -   
 19.295  7.674  19.423  7.785 

Adiantamentos a fornecedores
 de cana-de-açúcar  43.846  18.793  43.846  18.793 
Adiantamentos a fornecedores 
 de materiais  9.520  5.161  10.903  7.144 

 72.661  31.628  74.172  33.722 
-
-

-
tando 580.778 toneladas de cana-de-açúcar em 31/03/2021 (294.479 em 31/03/2020), 

Controladora e Consolidado
2021 2020

 (2.275)  (1.803)
 949  498 

 (333)  (970)
 (1.659)  (2.275)

Controladora e Consolidado
2021 2020

 -    (2.438)
 (118)  -   

 -    2.438 
 (118)  -   

10 Tributos a recuperar Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

COFINS (i)  31.249  44.687  31.249  44.687 
PIS (i)  10.527  14.677  10.527  14.677 

 8.053  10.414  8.053  10.414 
 (3.232)  (3.232)  (3.232)  (3.232)

IPI (i)  955  6.509  955  6.509 
 -    (2.575)  -    (2.575)

 6.080  6.080  6.080  6.080 
 9.273  13.238  9.273  13.238 

Impostos a compensar de recolhimento 
  antecipado parc. - Lei 12.865/2013  18.948  18.948  18.948  18.948 

 81.853  108.746  81.853  108.746 
 (27.588)  (24.171)  (27.588)  (24.171)

 54.265  84.575  54.265  84.575 

Controladora Consolidado
I.R. e C.S. a recuperar 2021 2020 2021 2020
Imposto de renda recolhido       

 29.117  35.511  29.117  35.511 

 17.593  17.286  17.593  17.286 

 174  144  174  158 
 46.884  52.941  46.884  52.955 
 (3.103)  (1.493)  (3.103)  (1.507)
 43.781  51.448  43.781  51.448 

Controladora e Consolidado
2021 2020

 Saldo inicial  (5.807)  (8.201)
 -    -   

 2.575  2.394 
 (3.232)  (5.807)

11 Outros contas a receber Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Venda Terras (i)  58.450  -    58.450  -   
Outros  3.588  3.056  3.588  3.056 

 62.038  3.056  62.038  3.056 
-
-

suem vencimento até novembro de 2021 (Nota 1.4). 12 Partes relacionadas
Saldos Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
 

  cana-de-açúcar (acionistas)  24.305  5.198  24.305  5.198 
 

  cana-de-açúcar e diesel (controladas) (i)  74.002  34.600  -    -   
 38.451  29.158  38.451  29.158 

 -    -    -    -   
 136.758  68.956  62.756  34.356 

 Fornecedores de cana-de-açúcar (acionistas)  583  109.098  583  109.098 
 Fornecedores (controladas)  119.302  86.914  -    -   
 Adiantamentos para fornecimento de 
  insumos (controladas)  -    63.995  -    -   
 Arrendamento de terras (controladas)  -    6.042  -    -   

 119.885  266.049  583  109.098 

 Fornecedores de cana-de-açúcar (acionistas)  134.763  319  134.763  319 
 134.763  319  134.763  319 

Controladora Consolidado
Acionistas e controladas Acionistas

Operações (ii) 2021 2020 2021 2020
Compra de cana-de-açúcar (acionista)  43.283  33.919  43.283  33.919 
Compra de cana-de-açúcar (controladas)  2.268  2.669  -    -   

-

Compra de cana-de-açúcar 

Remuneração do pessoal cha-

. -
-

Companhia em 13/10/2020. -
ARAM Agro-Pastoril, Imobiliária e 

2021 2020
 60.995.304  60.995.304 

100% 100%
 -    152.799 

 2.111  2.229 

 Saldo inicial em 31 março  152.799  152.744 
 2.111  2.229 

 (59.789)  -   
 (95.121)  (2.174)

 -    152.799 
-

-

 Açúcar e Alcool 
S.A.
03/12/2020 (Nota 1.1). (b) Petrocana Ltda. - em recuperação judicial

2021 2020
 9.900  9.900 
100% 100%

 (16.249)  (17.479)
 1.230  (554)

 Saldo inicial em 31 de março  (17.479)  (16.925)
 1.230  (554)

 (16.249)  (17.479)
(c) Petrocana Queiroz Ltda. - em recuperação judicial

2021 2020
 1.424.544  1.424.544 

100% 100%
 34.303  26.870 

 7.433  4.818 

 Saldo inicial em 31 de março  26.870  22.052 
 7.433  4.818 

 34.303  26.870 
(d) 
das controladas Aram Petrocana Ltda. Petrocana Queiroz

2021 2020 2021 2020 2021 2020

 Circulante  -    94.830  29.035  13.784  93.246  50.820 
 -    111.153  -    -    402  427 
 -    205.983  29.035  13.784  93.648  51.247 

Passivo
 Circulante  -    26.427  44.887  30.926  58.995  24.059 

 -    26.757  397  337  350  318 
 -    53.184  45.284  31.263  59.345  24.377 
 -    152.799  (16.249) (17.479)  34.303  26.870 

Total do passivo e 
 patrimônio liquido  -    205.983  29.035  13.784  93.648  51.247 

em 31/03/2021 e 2020 Aram Petrocana Ltda Petrocana Queiroz
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Receitas  2.204  2.741  20.462  13.858  57.960  59.378 
Custo das Vendas  (17.780)  (12.391)  (49.070)  (53.392)
Lucro Bruto  2.204  2.741  2.682  1.467  8.890  5.986 
Despesas com vendas, 

 (44)  737  (813)  (2.055)  (470)  (56)
Lucro operacional  2.160  3.478  1.869  (588)  8.420  5.930 
Resultado Financeiro  (48)  (1.175)  (354)  223  (196)  (248)
Lucro (prejuízo) antes 
 dos impostos  2.112  2.303  1.515  (365)  8.224  5.682 
IR e CS  (1)  (74)  (285)  (189)  (791)  (864)
Lucro líquido (prejuízo) 
 do exercício  2.111  2.229  1.230  (554)  7.433  4.818 

14 Imobilizado (a) Controladora

constru-
ções

Máquinas 
e equipa-

mentos
e uten-

sílios

Equipa-
mentos de 

Terras

Manu-
tenção 

entressafra

Obras em 
anda-

mento

Adiantamen-
tos a fornece-

dores
cana-de-

-açúcar Total
Saldo em 01 de abril de 2019  121.325  361.750  20.905  800  1.841  25.538  53.365  300  12  91.728  677.564 
 Adições  934  1.023  -    13  29  3.338  34.856  1 403 54.167  94.764 

 (176)  (59)  -    -    (4)  (3.226)  -    -    -    -    (3.465)
 -    414  -    -    -    -    -    -    (414)  -    -   

 4.536  6.943  -    14  52  (112)  -    -    -    -    11.433 
 -    -    -    -    -    -    -    -    -    (55.718)  (55.718)

 (10.171)  (41.340)  (2.599)  (78)  (212)  -    (53.365)  -    -    -    (107.765)
Saldo em 31 de março de 2020  116.448  328.731  18.306  749  1.706  25.538  34.856  301  1  90.177  616.813 

 Custo total  219.059  965.755  64.437  2.871  8.334  25.538  170.673  301  1  385.723  1.842.692 
 (102.611)  (637.024)  (46.131)  (2.122)  (6.628)  -    (135.817)  -    -    (295.546)  (1.225.879)

 Valor residual  116.448  328.731  18.306  749  1.706  25.538  34.856  301  1  90.177  616.813 
Saldo em 31 de março de 2020  116.448  328.731  18.306  749  1.706  25.538  34.856  301  1  90.177  616.813 
 Adições  638  464  -    123  520  78.522  78.358  3.075  -   28.518  190.218 

 -    -    -    -    -    68.794  -    -    -    -    68.794 
 -    (3.962)  (788)  (7)  (126)  (53.887)  -    -    -    -    (58.770)
 -    304  -    -    -    -    -    (304)  -    -    -   

 3.832  4.225  -    14  3  (76)  -    -    -    -    7.998 
 -    -    -    -    -    -    -    -    -    (42.897)  (42.897)

 (9.112)  (33.785)  (2.459)  (86)  (118)  -    (55.743)  -    -    -    (101.303)
Saldo em 31 de março de 2021  111.806  295.977  15.059  793  1.985  118.891  57.471  3.072  1  75.798  680.853 
 Custo total  223.529  966.786  63.649  3.001  8.731  118.891  249.031  3.072  1  371.344  2.008.035 

 (111.723)  (670.809)  (48.590)  (2.208)  (6.746)  -    (191.560)  -    -    (295.546)  (1.327.182)
 Valor residual  111.806  295.977  15.059  793  1.985  118.891  57.471  3.072  1  75.798  680.853 
Saldo em 31 de março de 2021  111.806  295.977  15.059  793  1.985  118.891  57.471  3.072  1  75.798  680.853 

 40  20  10  10  3  1 6
(b) Consolidado

constru-
ções

Máquinas e 
equipa-
mentos utensílios

Equipa-
mentos de 

Terras

Manuten-
ção entres-

safra

Obras em 
anda-

mento

Adiantamen-
tos a fornece-

dores

 
cana-de-

-açúcar Total
Saldo em 01 de abril de 2019  121.521  361.912  20.905  800  1.839  136.688  53.365  300  12  91.728  789.070 
Adições  934  1.023  -    13  29  3.338  34.856  1 403 54.167  94.764 

 (176)  (59)  -    -    (4)  (3.226)  -    -    -    -    (3.465)
 -    414  -    -    -    -    -    -    (414)  -    -   

 4.536  6.943  -    14  52  (112)  -    -    -    -    11.433 
 -    -    -    -    -    -    -    -    -    (55.718)  (55.718)

 (10.189)  (41.357)  (2.585)  (92)  (212)  -    (53.365)  -    -    -    (107.800)
Saldo em 31 de março de 2020  116.626  328.876  18.320  735  1.704  136.688  34.856  301  1  90.177  728.284 
Custo total  219.492  969.783  65.598  2.871  8.334  136.688  170.673  301  1  322.203  1.895.944 

 (102.866)  (640.907)  (47.278)  (2.136)  (6.630)  -    (135.817)  -    -    (232.026)  (1.167.660)
Valor residual  116.626  328.876  18.320  735  1.704  136.688  34.856  301  1  90.177  728.284 
Saldo em 31 de março de 2020  116.626  328.876  18.320  735  1.704  136.688  34.856  301  1  90.177  728.284 
Adições  638  464  -    123  520  76  78.358  3.075  -   28.518  111.772 

 -    -    -    -    -    36.090  -    -    -    -    36.090 
 -    (3.962)  (788)  (7)  (126)  (53.887)  -    -    -    -    (58.770)
 -    304  -    -    -    -    -    (304)  -    -    -   

 3.832  4.225  -    14  3  (76)  -    -    -    -    7.998 
 -    -    -    -    -    -    -    -    -    (42.897)  (42.897)

 (9.130)  (33.804)  (2.459)  (86)  (118)  -    (55.743)  -    -    -    (101.340)
Saldo em 31 de março de 2021  111.966  296.103  15.073  779  1.983  118.891  57.471  3.072  1  75.798  681.137 
Custo total  223.962  970.814  64.810  3.001  8.731  118.891  249.031  3.072  1  307.824  1.950.137 

 (111.996)  (674.711)  (49.737)  (2.222)  (6.748)  -    (191.560)  -    -    (232.026)  (1.269.000)
Valor residual  111.966  296.103  15.073  779  1.983  118.891  57.471  3.072  1  75.798  681.137 
Saldo em 31 de março de 2021  111.966  296.103  15.073  779  1.983  118.891  57.471  3.072  1  75.798  681.137 
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acumulada, :
Descrição

Controladora e Consolidado
Terras  23.135 

 27.713 
 34.215 

Lavoura de cana-de-Açúcar  151.246 
 236.309 

-

a 2009, com base em laudos preparados por peritos independentes, deduzidos das subse-

-

-
15 

Direito de uso e Parcerias e locações a pagar 
Controladora Consolidado

Máqui-
nas e 

-
los

Parceria 
agrícola

de 
direito 
de uso

Máqui-
nas e Parceria 

agrícola

de 
direito 
de uso

 47.632  154.756  202.388  47.632 141.263  188.895 
Adições por novos contratos  26.505  8.445  34.950  26.505  8.445  34.950 

 (110)  20.755  20.645  (110)  18.162  18.052 
(18.868) (35.096) (53.964)  (18.868) (32.633)  (51.501)
 55.159  148.860  204.019  55.159 135.237  190.396 

Adições por novos contratos  65.634  19.852  85.486  65.634  19.852  85.486 
 295  15.492  15.787  295  15.492  15.787 

Encerramento de contratos (45.705) (13.623) (59.328)  (45.705)  -    (45.705)
(18.522) (31.090) (49.612)  (18.522) (31.090)  (49.612)
 56.861  139.491  196.352  56.861 139.491  196.352 

 1 a 6  1 a 13  1 a 6  1 a 13 

Controladora Consolidado
Saldo de compro-
missos de parce-

rias e locações

Saldo de 
adiantamen-

tos efetuados

Ajuste 

presente
Parcerias e Loca-

ções a pagar

Saldo de compro-
missos de parce-

rias e locações

Saldo de 
adiantamentos 

efetuados

Ajuste 

presente

-
rias e Locações a 

pagar
 267.841  -    (65.453)  202.388  249.361  -    (60.465)  188.896 

 -    (53.259)  -    (53.259)  -    (53.259)  -    (53.259)
Adições por novos contratos  44.625  -    (9.674)  34.951  44.625  -    (9.674)  34.951 

 12.133  -    8.512  20.645  9.935  -    8.117  18.052 
Liquidações  (52.400)  -    -    (52.400)  (49.731)  -    -    (49.731)

 -    -    4.611  4.611  -    -    4.403  4.403 
Saldo em 31 de março de 2020  272.199  (53.259)  (62.004)  156.936  254.190  (53.259)  (57.619)  143.312 

 -    (21.683)  -    (21.683)  -    (21.683)  (21.683)
Adições por novos contratos  105.176  -    (19.691)  85.485  105.176  -    (19.691)  85.485 

 7.922  -    7.865  15.787  7.922  -    7.865  15.787 
Encerramento de contratos  (72.815)  -    13.486  (59.329)  (54.805)  -    9.100  (45.705)
Liquidações  (65.886)  -    -    (65.886)  (65.886)  -    -    (65.886)

 -    -    5.284  5.284  -    -    5.284  5.284 
Saldo em 31 de março de 2021  246.596  (74.942)  (55.060)  116.594  246.597  (74.942)  (55.061)  116.594 
Passivo circulante  (26.920)  (26.920)

 89.674  89.674 

Controladora Consolidado
Safra 2022/23  21.534  21.534 
Safra 2023/24  18.623  18.623 
Safra 2024/25  16.489  16.489 
Safra 2025/26  13.876  13.876 
Safra 2026/27  10.156  10.156 
Safra 2027/28  4.535  4.535 
Safra 2028/29  2.258  2.258 
Safra 2029/30  1.748  1.748 
Safra 2030/31  226  226 
Safra 2031/32  57  57 
Safra 2032/33  90  90 
Safra 2033/34  83  83 

 89.674  89.674 

-

-

-

-

31/03/2020), representado pelo  da Companhia. 

2021 2020
27.150 39.838

56 53
136 133

0,84 0,68

-

-

: Controladora e Consolidado
2021 2020

 33.194  59.834 
 (8.225)  (55.038)

Saldo inicial  24.969  4.796 

 Saldo inicial  24.969  4.796 
 Aumentos decorrentes de tratos  58.729  47.714 

 42.897  55.718 
 19.238  46.813 

 Reduções decorrentes da colheita  (103.432)  (130.072)
 42.401  24.969 
 31.388  33.194 
 11.013  (8.225)
 42.401  24.969 

-
 17 Fornecedores

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fornecedores de insumos e materiais  20.161  27.668  20.561  29.019 
Fornecedores de imobilizado  1.860  5.318  1.860  5.318 
Prestadores de serviço  20.595  25.145  20.595  25.145 

 42.616  58.131  43.016  59.482 
Passivo circulante  (19.522)  (55.419)  (19.754)  (56.752)

 23.094  2.712  23.262  2.730 
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fornecedores de cana terceiros  37.355  26.267  37.355  26.267 
Passivo circulante  (17.653)  (23.196)  (17.653)  (23.196)

 19.702  3.071  19.702  3.071 
-

-
-

(a) Controladora

Modalidade Moeda Indexador
Taxa média

 anual de juros 2021 2020
Finame 5,16%  40.661  40.771 
Finame TJLP 5,91%  13.656  9.314 

CDI 3,86%  167.954  167.818 
11,22%  7.851  8.926 

VC 7,08%  488.861  464.213 

5,23%  266.095  242.808 

5,98%  52.611  40.534 
Crédito rural CDI 4,10%  116.115  160.143 
ACC VC 6,74%  81.830  79.292 
Prorenova 5,50%  13.925  19.879 
Prorenova TJLP 2,70%  12.320  18.563 

18,16%  337  278 
 394  329 

1.262.610  1.252.868 
(-) Custos de transa-

 (797)  (1.277)
1.261.813  1.251.591 

Passivo circulante (149.313) (1.219.417)
1.112.500  32.174 

(b) Consolidado

Modalidade Moeda Indexador
Taxa média

 anual de juros 2021 2020
Finame 5,16%  40.661  43.447 
Finame TJLP 5,91%  13.656  9.314 

CDI 3,86%  167.954  167.818 
11,22%  7.851  8.926 

VC 7,08%  488.861  464.213 

5,23%  266.095  242.808 

5,98%  52.611  40.534 
Crédito rural CDI 4,10%  116.115  160.143 
ACC VC 6,74%  81.830  79.292 
Prorenova 5,50%  13.925  19.879 
Prorenova TJLP 2,70%  12.320  18.563 

18,16%  337  278 
 394  329 

1.262.610  1.255.544 
 (797)  (1.277)

1.261.813  1.254.267 
Passivo circulante  (149.313) (1.221.893)

1.112.500  32.374 
 As 

Modalidade
ACC Aval acionistas e penhor de cana

Crédito Rural

Aval acionistas e hipoteca de terras

 
-

Aval acionistas e hipoteca de terras

Prorenova Aval dos acionistas, penhor de cana

imobilizado

é

Composição 

por ano de vencimento:
Controladora 2021 2020 Consolidado 2021 2020
2021  -   12.576 2021  -   12.776
2022 4.135 747 2022 4.135 747
2023 1.007.113 281 2023 1.007.113 281
2024 564 330 2024 564 330
2025 543 190 2025 543 190
2026 543 190 2026 543 190
2027 661 190 2027 661 190
2028 661 380 2028 661 380
2029 779 950 2029 779 950
2030 3.212 950 2030 3.212 950
2031 2.714 1.900 2031 2.714 1.900
2032 5.077 1.900 2032 5.077 1.900
2033 4.246 2.470 2033 4.246 2.470
2034 6.609 2.850 2034 6.609 2.850
2035 6.110 2.850 2035 6.110 2.850
2036 6.959 3.420 2036 6.959 3.420
2037 6.959  -   2037 6.959  -   
2038 6.461  -   2038 6.461  -   
2039 9.453  -   2039 9.453  -   
2040 9.453  -   2040 9.453  -   
2041 9.453  -   2041 9.453  -   
2042 20.796  -   2042 20.796  -   

1.112.500 32.174 1.112.500 32.374

Controladora
Saldo em 1° 

de abril 2020
Libera-

ções
Pagamentos 

Principal
Pagamen-

tos Juros
-

bial Paga
Atualização 

de juros
Atualização Cam-
bial e Monetária B PRJ

Incorpora-
ção Aram

Saldo em 31 de 
março da 2021

Finame  50.085  -    (3.855)  (6.604)  -    12.398  5  -    2.288  54.317 
 176.744  -   (11.515)  (1.443)  -    11.522  -    497  -    175.805 
 747.555  -    (15.143)  -    -    13.663  67.713  (6.221)  -    807.567 

Crédito rural  160.143  -   (41.577) (12.317)  -    9.866  -    -    -    116.115 
ACC  79.292  20.619 (13.927)  (2.396) (10.004)  3.651  7.445  (2.850)  -    81.830 
Prorenova  38.442  -   (10.937)  (835)  -    -    -    (425)  -    26.245 

 278  -    -    -    -    -    -    59  -    337 
 329  -    -    -    -    -    -    65  -    394 

 1.252.868  20.619 (96.954) (23.595) (10.004)  51.100  75.163  (8.875)  2.288  1.262.610 
 (1.277)  -    480  -    -    -    -    -    -    (797)

 1.251.591  20.619 (96.474) (23.595) (10.004)  51.100  75.163  (8.875)  2.288  1.261.813 
Passivo circulante  (1.219.417)  (149.313)

 32.174  1.112.500 

Consolidado
Saldo em 1° 

de abril 2020
Libera-

ções
Pagamentos 

Principal
Pagamen-

tos Juros
-

bial Paga
Atualização 

de juros
Atualização Cam-
bial e Monetária B PRJ

Incorpora-
ção Aram

Saldo em 31 de 
março da 2021

Finame  52.761  -    (4.055)  (6.604)  -    12.210  5  -    -    54.317 
 176.744  -   (11.515)  (1.443)  -    11.522  -    497  -    175.805 
 747.555  -    (15.143)  -    -    13.663  67.713  (6.221)  -    807.567 

Crédito rural  160.143  -   (41.577) (12.317)  -    9.866  -    -    -    116.115 
ACC  79.292  20.619  (13.927)  (2.396)  (10.004)  3.651  7.445  (2.850)  -    81.830 
Prorenova  38.442  -   (10.937)  (835)  -    -    -    (425)  -    26.245 

 278  -    -    -    -    -    -    59  -    337 
 329  -    -    -    -    -    -    65  -    394 

 1.255.544  20.619 (97.154) (23.595) (10.004)  50.912  75.163  (8.875)  -    1.262.610 
 (1.277)  -    480  -    -    -    -    -    -    (797)

 1.254.267  20.619 (96.674) (23.595) (10.004)  50.912  75.163  (8.875)  -    1.261.813 
Passivo circulante  (1.221.893)  (149.313)

 32.374  1.112.500 

19 Salários e encargos
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
 5.378  5.752  5.378  5.752 

 127  119  127  119 
Contribuições sindicais e assistenciais  985  1.001  985  1.001 

 2.729  2.095  2.729  2.095 
INSS a recolher  27.910  13.813  27.910  13.813 
Provisões de férias e 13º salários  6.361  7.745  6.361  7.745 

 1.056  772  1.056 
 44.262  31.581  44.262  31.581 

Passivo circulante  (43.814)  (31.581)  (43.814)  (31.581)
 448  -    448  -   

20 Impostos e contribuições a recolher
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Funrural a recolher  200  162  200  162 

 -    -    -    -   
 418  752  418  752 

ISS a Recolher  48  34  48  34 
 10.948  -    13.871  1.436 

 516.313  478.519  542.913  519.874 
INSS sobre faturamento  -    -    -    110 

 (206)  (178)  (206)  (178)
Passivo circulante  527.721  479.289  557.244  522.190 

-
-

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

PEP Rompidos  109.531  127.494  109.531  127.494 
 53.583  52.873  53.583  52.873 

PESA  107.986  106.095  107.986  106.095 
Rompimento PERT  136.405  134.684  136.405  134.684 
IRPJ/CSLL Controladas  -    -    2.826  17.897 
IRPJ/CSLL Controladora  15.643  -    15.643  -   
Auto INSS S/ Faturamento 2012 e 2013  10.615  -    10.615  -   
Débitos Previdenciários  53.813  48.792  53.813  50.008 

 22.988  -    22.988  -   
 -    -    23.774  22.242 

Débitos por indeferimento de compensações  5.749  8.581  5.749  8.581 
 516.313  478.519  542.913  519.874 

-

Débitos Previdenciários (Nota 32). 21 Adiantamentos de clientes
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Clientes no exterior (i)  127.310  148.812  127.310  148.812 
Clientes de etanol  1.511  4.907  1.511  4.907 
Clientes de cana de açúcar  137  137  137  137 
Outros  872  774  879  782 

 129.830  154.630  129.837  154.638 
Passivo circulante  (129.721)  (154.630)  (129.728)  (154.638)

 109  -  109  - 
(i) Referem-se a adiantamentos recebidos para venda futura de açúcar. 22 Impostos e
contribuições parcelados Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
 2.087  2.987  2.087  2.987 

 64.861  54.322  64.861  54.322 
 8.183  9.612  8.707  10.190 

 498  538  498  538 
 551  -    551  -   

 76.180  67.459  76.704  68.037 
Passivo circulante  (23.119)  (22.787)  (23.181)  (22.835)

53.061 44.672 53.523 45.202

Controladora

Saldo em 
1 de abril 

de 2020
Libera-

ções

Paga-
mentos 

principal

Paga-
men-

tos 
juros

Apro-
priação 

encargos 

Saldo 
em 31 de 
março de 

2021
 2.987  1.502  (1.914)  (533)  45  2.087 

 54.322 25.514  (9.180) (6.094)  299  64.861 
Parcelamento de 

 9.612  -    (1.049)  (423)  43  8.183 
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Parcelamento Auto 
 538  183  (187)  (46)  10  498 

 -    688  (121)  (23)  7  551 
 67.459 27.887  (12.451) (7.119)  404  76.180 

Passivo circulante  (22.787)  (23.119)
 44.672  53.061 

Consolidado

Saldo em 
1 de abril 

de 2020
Libera-

ções

Paga-
mentos 

principal

Paga-
men-

tos 
juros

Apro-
priação 

encargos 

Saldo 
em 31 de 
março de 

2021
 2.987  1.502  (1.914)  (533)  45  2.087 

 54.322 25.514  (9.180) (6.094)  299  64.861 
Parcelamento de 

 10.190  -    (1.105)  (423)  45  8.707 
Parcelamento Auto 

 538  183  (187)  (46)  10  498 
 -    688  (121)  (23)  7  551 

 68.037 27.887  (12.507) (7.119)  405  76.704 
Passivo circulante  (22.835)  (23.181)

 45.202  53.523 
Controladora Consolidado

PESA - Plano Especial de 2021 2020 2021 2020
 46.771  46.771  46.771  46.771 

AVP- PESA - Plano Especial de
 (428)  (1.357)  (428)  (1.357)
 2.616  2.161  2.616  2.161 

 14.822  2.863  14.822  2.863 
 63.781  50.439  63.781  50.439 

Passivo circulante  (46.344)  (33.396)  (46.344)  (33.396)
 17.437  17.043  17.437  17.043 

24 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos (controladora e consoli-
dado) (a) Natureza dos tributos diferidos A Companhia, reconhece imposto de renda e 

-

-

Controladora
2021 2020

 158.407  140.972 

  para perdas com créditos de impostos e demais provisões  90.165  78.365 
 315  8.697 
805  -   

 (89.359)  (83.677)
 160.333  144.357 

Tributos diferidos passivos sobre:
 (89.866)  (99.618)
 (70.467)  (44.278)

 -    (461)
 (160.333)  (144.357)

 -    -   
Consolidado

Tributos diferidos passivos (Controlada Aram) sobre: 2021 2020
 -    (26.557)

-

créditos.  A Companhia 
-

namentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, 

Clealco Açúcar e Álcool S.A. - em recuperação 
judicial Opinião

-
-

-

-
cial em 31/03/2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus 

Base para opinião Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-

 Conforme mencionado 

de ações a serem observadas pela Companhia e suas controladas. Em face da necessida-

-

-
res. Adicionalmente, em 31/03/2021, a Companhia e suas controladas apresentaram passivo 

Responsabilidades da administração e da 

-

-
-

 Responsabilidades 
Nossos 

-

-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 

-

-

-

-

-

-

Alexandre Fermino Alvares - Contador CRC-1SP211793/O-5

Controladora e Consolidado
Tributos 

estaduais
Tributos 
federais 

Trabalhistas e 
Total

Saldo em 01 de abril de 2019  -    6.346  40.520  46.866 
Adições  -    2.256  15.491  17.747 
Reversões  -    (6.345)  (28.317)  (34.662)
Saldo em 31 de março de 2020  -    2.257  27.694  29.951 
Adições  -    668  6.572  7.240 
Reversões  -    (141)  (5.807)  (5.948)
Atualizações  -    37  13.332  13.369 
Saldo em 31 de março de 2021  -    2.821  41.791  44.612 

-
-

demais verbas, dentre outros pedidos. A Companhia tem outras ações de natureza tribu-

 é requerida para fazer face a 
é resulta-

-
troladora (a) Capital social 

 (b) Os 

realizado
Lucro (prejuízo) líquido por ação 

2021 2020

 aos acionistas da Companhia (a)  69.356 (286.654)
 51.233  51.233 

 1,35  -   
27 Receita Controladora  Consolidado 

2021 2020 2021 2020
Receita de vendas de açúcar  743.808  354.269  743.808  354.269 
Receita de vendas de etanol hidratado  315.485  263.729  315.563  263.820 
Receita de vendas de diesel  -  -  21.170  15.078 

 40.770  41.258  40.770  41.258 
Receita de vendas de cana-de-açúcar  374  9.820  374  9.820 

 1.155  -  1.155  - 
Outras receitas  4.415  2.709  4.415  2.709 

 1.106.007  671.785  1.127.255  686.954 
 (92.958)  (67.414)  (93.022)  (67.494)

 1.013.049  604.371  1.034.233  619.460 
28 Custos e despesas operacionais Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Insumo - cana de açúcar  (417.520)  (285.452)  (415.251)  (282.839)

 19.238  46.813  19.238  46.813 
Outros insumos  (98.606)  (73.746)  (90.472)  (67.966)
Pessoal  (103.423)  (87.045)  (103.423)  (87.045)
Serviços de terceiros  (63.838)  (44.213)  (63.865)  (44.214)
Arrendamento de terras  53.954  48.716  53.954  46.255 
Fretes e carretos  (21.193)  (8.639)  (21.193)  (8.639)
Fretes e carretos - comercial  (98.832)  (56.078)  (98.832)  (56.078)

 (170.129)  (177.104)  (170.164)  (174.679)
Despesas com tributos  -    -    -    -   
Produto para revenda  (8)  (9.612)  (17.825)  (23.110)

 (3.165)  (6.254)  (3.165)  (6.254)
 (339)  (625)  (388)  (658)

 78.358  34.856  78.358  34.856 
Outros custos e despesas  (28.258)  (18.763)  (28.071)  (18.747)

 (853.761)  (637.146)  (861.099)  (642.305)
 Custo das vendas  (714.334)  (545.873)  (721.749)  (550.977)
 Despesas de vendas  (101.178)  (57.838)  (100.921)  (57.775)

 (38.249)  (33.435)  (38.429)  (33.553)
 (853.761)  (637.146)  (861.099)  (642.305)

29 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
 (58.770)  (3.465)  (58.770)  (240)

Receita de vendas de imobilizado (i)  110.266  -    110.266  -   
 7.998  11.433  7.998  11.433 

Recuperações de despesas com terceiros
  e crédito de impostos  2.760  1.348  2.767  1.348 

  tributos a recuperar  2.575  2.394  2.575  2.394 
 (25.881)  (51.376)  (27.274)  (54.978)
 (14.661)  16.915  (14.661)  16.915 

Arrendamentos  4.524  440  4.524  440 
 854  175  854  175 

Indenizações e perdas contratuais  (5.801)  (4.124)  (5.815)  (5.069)
 (17.679)  (58.694)  (17.679)  (58.694)

Despesas com tributos  (1.999)  (85)  (1.999)  (85)
Outras receitas (despesas)

 (542)  (684)  (542)  (684)
 3.644  (85.723)  2.244  (87.045)

-

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

 4.149  130.002  4.145  130.096 
 -    1  -  1 

 43.953  6.570  43.953  6.581 
 Juros s/ aplicações  55  20  55  21 

 590  331  594  331 
 48.747  136.924  48.747  137.030 

 (59.839)  (44.133)  (59.665)  (44.093)
 Juros de mora e comissões bancárias  (5.620)  (12.773)  (6.124)  (14.398)
 Juros contratuais  -    (766)  -    (766)
 Despesas com parcelamentos de
  tributos  (21.318)  (30.380)  (21.583)  (30.081)
 Variações monetárias passivas  (5)  (59)  (5)  (59)
 Descontos concedidos  (42)  (99)  (42)  (115)

 (5.284)  (4.611)  (5.284)  (4.403)
 Outros  -    (66)  -    (66)

 (92.108)  (92.887)  (92.703)  (93.981)
 131.655  82.580  131.655  82.580 

 Variações cambiais passivas  (220.627)  (300.884)  (220.627)  (300.884)
 (88.972)  (218.304)  (88.972)  (218.304)

 -    (1.433)  -    (1.433)
 -    (1.433)  -    (1.433)

 (132.333)  (175.700)  (132.928)  (176.688)

-
A 

Companhia e suas controladas estabelecem compromissos diversos no curso normal de 

Contrato de fornecimento de açúcar
de compra e venda, a Companhia assumiu o compromisso de fornecimento de açúcar a 

 - AA’s ou por Ordens Executáveis - SEO’S, na bolsa de New York

Safra
2021/22  470.000  869.312 

(b) Fornecimento de energia elétrica A Companhia possui contratos de fornecimento de 

Modalidade
 L.E.R. 02/2024  61.320  19.132 
 L.F.A 06/2037  49.190  13.828 
 ACL 11/2024  120.000  31.800 

2021. (c) Compromissos com parceria agrícola e compra futura de cana-de-açúcar A 
-

zida em propriedades rurais de terceiros, por meio de contratos plurianuais. Os termos dos 

cada encerramento de safra ou da colheita, pelo preço da tonelada de cana-de-açúcar 
-

Safra Toneladas (mil)
2021/22 2.998
2022/23 712
2023/24 655
2024/25 524
2025/26 320

Nos termos da 
-
-

-

-

-

-
do diretamente pelo(s) adquirente(s) aos Credores Colaboradores, na forma das Cláusulas 
1.2.53 e 9.2(e) do Aditamento. Em 15/04/2021 

-

No dia 28/04/2021 a Companhia, por meio de parcelamento da Lei 

parcelado em 120 parcelas para os Demais Débitos e 60 parcelas para os Débitos Previden-

A Administração

Adriano Furtado - TC - CRC 1SP262298/O-7
Contador

RCB Investimentos S.A. - CNPJ nº 08.823.301/0001-27
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)

Balanços Patrimoniais
   2020  2019
Ativo  Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Circulante  55.401.419 2.086.569 26.425.493 3.480.697
Caixa e Equivalentes de Caixa  54.676.606 1.615.008 24.773.469 2.316.255
Contas a receber de clientes  - - 549.960 549.960
Pagamentos antecipados  31.615 435 185.949 30.771
Impostos a recuperar  315.906 307.624 500.389 493.757
Outros créditos  377.292 163.502 415.726 89.954
Realizável a longo prazo  207.080 207.080 202.398 202.398
Outros créditos - LP  202.398 202.398 202.398 202.398
Depósitos judiciais  4.682 4.682
Não Circulante  12.890.760 47.760.263 10.417.843 23.478.280
Investimentos em controladas  - 47.733.529 - 23.359.111
Imobilizado  3.353.066 26.734 303.278 36.274
Intangível  9.537.694 - 10.114.565 82.895
Total do ativo  68.499.259 50.053.912 37.045.734 27.161.375
   2020  2019
Passivo  Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Circulante  42.783.012 27.019.025 11.671.082 1.786.728
Prestadores de serviços (Fornecedores)  481.262 83.980 676.953 47.502
Obrigações trabalhistas  9.953.758 1.881.945 6.089.596 683.380
Obrigações fiscais e tributárias  5.011.906 13.991 3.678.751 66.416
Dividendos propostos a pagar  25.000.000 25.000.000 935.187 935.187
Outros débitos  1.653.516 14.782 200.000 8.367
Outras provisões  52.474 24.326 90.594 45.876
Arrendamento a pagar  630.096 -
Não Circulante  2.681.348 - - -
Arrendamento a pagar - LP   2.681.348 - - -
Patrimônio líquido  23.034.888 23.034.888 25.374.647 25.374.647
Capital Social  13.699.162 13.699.162 13.699.162 13.699.162
Reserva de Capital  329.056 329.056 329.056 329.056
Reserva Legal  4.529.190 4.529.190 4.529.190 4.529.190
Reserva de retenção de lucros  4.015.295 4.015.295 6.817.239 6.817.239
Pagamentos baseado em ações  462.185 462.185 - -
Acionistras não controladores: Participação minoritários  10 - 5 -
Total do passivo e patrimônio líquido  68.499.259 50.053.912 37.045.734 27.161.375

Demonstração de Resultado   2020  2019
  Consolidado Controladora Consolidado Controladora
(+) Receita operacional líquida
Receita Bruta  79.234.718 712.524 40.208.398 954.573
Deduções  (6.814.193) (67.719) (3.531.966) (117.598)
(=) Lucro bruto  72.420.525 644.805 36.676.432 836.975
Despesas com pessoal  (20.724.989) (2.689.971) (15.451.101) (1.338.621)
Despesas cobrança  (500.596) (480.957) (2.742.822) (156.197)
Despesas administrativas  (2.671.976) (601.807) (2.261.479) (488.313)
Demais despesas  (1.642.925) (36.398) (1.434.665) (38.336)
(=) Lucro (prejuízo) operacional  46.880.039 (3.164.328) 14.786.365 (1.184.492)
(+/-) Resultado não operacional
Resultado financeiro líquido  797.639 52.778 901.977 230.306
Outras receitas  - - 77.842 -
Equivalência patrimonial  - 42.726.845 - 11.129.170
(=) Resultado antes IRPJ/CSLL  47.677.678 39.615.295 15.766.184 10.174.984
(+/-) Imposto sobre Lucro
IRPJ e CSLL - correntes  (8.041.630) - (5.615.425) -
IRPJ e CSLL - diferidos  (20.748) - 24.230 -
(=) Lucro (prejuízo) do exercício antes
 da participação minoritária  39.615.300 39.615.295 10.174.989 10.174.984
(+/-) Participação dos minoritários  (5) - (5) -
(=) Lucro (prejuízo) dos exercícios  39.615.295 39.615.295 10.174.984 10.174.984
Lucro por ação em R$  15,13 15,13 3,89 3,89
Patrimônio líquido por ação em R$  8,80 8,80 9,69 9,69

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  Capital Reserva Reserva Stock Reserva de Lucros Patrimônio líquido Acionistas não Patrimônio líquido
  social de capital legal options retenção de lucros acumulados controladora controladores consolidado
Em 31 de dezembro de 2018  13.699.162 329.056 4.529.190 - - - 18.557.407 - 18.557.408
Lucro líquido do exercício  - - -  - 10.174.984 10.174.984  10.174.984
Participação de não controladores  - - -  - - - 5 5
Dividendos  - - -  (3.357.745) - (3.357.745)  (3.357.745)
Constituição de Reserva de Lucros  - - -  10.174.984 (10.174.984) -  -
Em 31 de dezembro de 2019  13.699.162 329.056 4.529.190 - 6.817.239 - 25.374.647 5 25.374.652
Lucro líquido do exercício  - - -  - 39.615.295 39.615.295  39.615.295
Pagamentos baseados em ações  - - - 462.185 - - 462.185 - 462.185
Participação de não controladores  - - -  - - - 5 5
Dividendos  - - -  (42.417.239) - (42.417.239)  (42.417.239)
Constituição de Reserva de Lucros  - - -  39.615.295 (39.615.295) -  -
Em 31 de dezembro de 2020  13.699.162 329.056 4.529.190 462.185 4.015.295 - 23.034.888 10 23.034.898

Demonstração de Resultados Abrangentes   2020  2019
  Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Lucro exercício antes da participação minoritária  39.615.300 39.615.295 10.174.989 10.174.984
Resultado abrangente total do exercício  39.615.300 39.615.295 10.174.989 10.174.984
Atribuível aos
Acionistas controladores  39.615.295 39.615.295 10.174.984 10.174.984
Acionistas não controladores  5 - 5 -
Resultado abrangente total  39.615.300 39.615.295 10.174.989 10.174.984

Demonstração do Fluxo de Caixa   2020  2019
  - Método Indireto  Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Fluxo de caixa das atividades operacionais  44.288.733 (1.839.614) 11.131.926 (293.324)
Resultado dos exercícios  39.615.295 39.615.295 10.174.984 10.174.984
Depreciação e amortização  1.121.273 92.436 456.223 17.314
Variação Cambial  - - 250 250
Provisão PLR  3.576.731 1.198.349 645.576 676.175
Provisão Prestador de Serviço  (69.040) (24.423) (124.916) (36.811)
Provisão de despesas operacionais  7.367 1.883 994 994
Provisão Perdas Judiciais  16.354 3.691 3.040 2.939
Imposto de renda e contribuição social diferidos  20.748 - (24.230) -
Resultado de equivalência patrimonial  - (42.726.844) - (11.129.169)
Participação minoritária  5 - 5 -
(Aumento)/redução de ativos operacionais
(Aumento)/redução em contas a receber  615.356 549.960 (363.253) (549.961)
(Aumento)/redução em pagamentos antecipados  154.334 30.336 (119.395) (30.737)
(Aumento)/redução em impostos a recuperar  184.483 186.133 1.486.551 1.359.396
(Aumento)/redução em outros créditos  46.801 (73.548) (307.147) (130.408)
(Aumento)/redução em depósitos judiciais  (4.682) (4.682) - -
Aumento/(redução) de passivos operacionais
Aumento/(redução) prestadores serviços (fornecedores)  (195.690) 36.479 153.092 (6.916)
Pagamento de impostos sobre o lucro  5.948.635 - (2.509.708) -
Aumento/(redução) em obrigações fiscais/trabalhistas  (4.348.796) (52.209) 5.733.635 53.296
Aumento/(redução) em outros débitos  1.386.951 3.713 (1.065.306) 5.384
Arrendamento a pagar  3.311.444 - - -
Aumento/(redução) em dividendos propostos a pagar  24.064.813 24.064.813 935.187 935.187
Disponibilidades líquidas geradas pelas

atividades operacionais  75.452.382 22.901.381 15.075.582 1.341.917
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos de controladas  - 18.352.426 - -
Aquisições de ativos imobilizados  (3.584.244) - (197.349) (4.500)
Aquisições de ativos intangíveis  (9.947) - (628.393) (1.000)
Stock Options  462.185 462.185 - -
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas

atividades de investimento  (3.132.006) 18.814.611 (825.741) (5.500)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos  (42.417.239) (42.417.239) (3.357.745) (3.357.745)
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas

atividades de financiamento  (42.417.239) (42.417.239) (3.357.745) (3.357.745)
Aumento das disponibilidades  29.903.137 (701.247) 10.892.096 (2.021.328)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º janeiro  24.773.469 2.316.255 13.881.373 4.337.583
Caixa e equivalentes de caixa em 31 dezembro  54.676.606 1.615.008 24.773.469 2.316.255

 29.903.137 (701.247) 10.892.096 (2.021.328)

 Alexandre do Rosário Nobre - Sócio-diretor Antonio Carvalho Morais Junior - Contador - CRC 047683-O

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contabeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Conselho de Administração da RCB Investimentos S.A.. São Paulo - SP. Opinião: Examina-
mos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da RCB Investimentos S.A. (“RCB Investimentos”), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opi-
nião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da RCB Investimentos 
S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos 
fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à RCB Investimentos e
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
da RCB Investimentos continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
que a administração pretenda liquidar a RCB Investimentos e suas controladas ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
da RCB Investimentos e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da RCB Investimentos e suas controladas. - Avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
RCB Investimentos e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a RCB Investimentos e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacio-
nal. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comuni-
camo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 21 de maio de 2021. KPMG Auditores Independentes - CRC
2SP-028567/F, André Dala Pola - Contador CRC 1SP214007/O-2.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1024571-
25.2017.8.26.0001 .  Classe: Assunto: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade
Fiduciár ia Requerente: AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Requerido:
Wesley da Silva Nascimento EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESO Nº 1024571-
25.2017.8.26.0001 A MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a WESLEY DA SILVA
NASCIMENTO, CPF 419.921.58-10, que lhe foi
proposta uma Ação de Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária por parte de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente a
Cédula de Crédito Bancário Nº 31435750, tendo por
garantia o Veículo Marca: KIA MOTORS - Modelo: SOUL
1.6 16V MEC, Ano: 201/2012, Cor CINZA, Combustível:
GASOLINA, Placa: EUS-013, Chassi:
KNAJT814AC73365. Não efetuado o pagamento, foi
efetivada a apreensão do referido bem. Estando o réu
em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO, por
EDITAL, para que no prazo de 05 dias úteis, efetue o
pagamento da integralidade da dívida, podendo no
prazo de 15 dias úteis, oferecer resposta, ambos a fluir
após os 20 dias supra, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados. Sem o pagamento,
ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a
pose e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do
Decreto-lei nº 91/69). 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 19 de julho de 2021. 21 e 22/07

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de arte edital
21171 nos dias 24 de julho às 13h
e 27 de julho às 19 horas.
www.gmleiloes.com.br   -SP/SP
(11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDI-
DO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Amedea Moreira Di 
Nardo,REQUERIDO POR Sandra Regina Di Nardo-PROCES-
SO Nº1036097-18.2019.8.26.0001.O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ªVara da Família e Sucessões, do Foro Regional I-Santa-
na,Estado de São Paulo,Dr(a).SILVANA ZAPAROLI BARBOSA 
ZAVAREZZI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 19/05/2021,foi decretada a INTERDIÇÃO 
de AMEDEA MOREIRA DI NARDO, CPF 266.695.308-46, 
declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoal-
mente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), 
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Sandra Regina Di Nardo. 
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.              [22] 

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1031277-
89.2015.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Sumário - Adjudicação Compulsória Requerente: Mariza
Elaine Tomaz de Aquino Requerido: Sueli Mourão de
Aguiar e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1031277-89.2015.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
VANESSA SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Silvana Aguiar (CPF: 061.347.798-73), que Mariza
Elaine Tomaz de Aquino lhes ajuizou uma ação de
Adjudicação Compulsória, objetivando que seja
outorgada a escritura definitiva de um terreno sito nesta
capital denominado lote 17 da quadra F do local
denominado Jardim Alto de Congonhas. Estando o
corréu 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 presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2021.

21 e 22/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010764-75.2017.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELVECIO MARIO MARQUES TRANSPORTES, CNPJ 10.982.604/0001-34, com endereço à Rua Serra 
de Jurea, 33, Conjunto Habitacional Turistica, CEP 05164-070, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum 
Cível, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 13.233,44 (set/2017), acrescidos de juros e correção monetária; referente 
ao débito das faturas nºs 124347866 e 121534425, nos valores de R$ 2.852,12 e R$ 3.875,80, respectivamente, oriundas do 
Contrato Termo de Adesão, para prestação de serviço de passagem e cobrança em pedágio. Estando a requerida em lugar 

revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de julho de 2021.                                                                          B 21 e 22/07

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1053997-81.2014.8.26.0100. A Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, Juíza de Direito da 
45ª Vara Cível Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Play Info RJ Comércio e Serviços de Informática Ltda ME, 
CNPJ 15.771.963/0001-66, na pessoa de seu representante legal, que Ecogames Distribuição e Serviços Ltda, ajuizou uma 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 25.158,06 (junho/2017), referente ao inadimplemento do 

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO  
Nº 1113248-59.2016.8.26.0100 ( U-1223 ) 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 aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Expedito Alves 
de Alcantara Filho ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado 
na Estrada do M? Boi Mirim, nºs 8975/9901/9875/9889/9883/9877/9871 e 9157,Parque das Cerejeiras, 
Capela do Socorro, São Paulo-SP, com área de 4.216,11 m², contribuinte nº 638.358.126.691-8, alegando 

contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
          B 21 e 22/07

Gaia Impacto Securitizadora S.A. 
(atual denominação da Gaia Agro Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

do Agronegócio da Série Única da 27ª Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A. 
(atual denominação da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissão”)

A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo 
de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão 
(“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convoca-
ção, no dia 10 de agosto de 2021, às 15hs na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, para deliberar sobre a aprovação das demonstra-
ções contábeis do patrimônio separado da Emissão, que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 
600, de 1º de agosto de 2018. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para delibera-
ção em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações fi nanceiras se dará de forma automática. Em atenção à ICVM 
625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, 
sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles 
Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fidu-
ciário para mmacedo@terrainvestimentos.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assem-
bleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia 
de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. 
Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assem-
bleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora https://gaiaimpacto.com.br/, bem como a participação e o 
voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer 
o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à 
Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e mmacedo@terrainvestimentos.
com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabi-
lizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais docu-
mentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será inte-
gralmente gravada. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou 
pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equiva-
lente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio 
de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.

São Paulo, 16 de julho de 2021. Gaia Impacto Securitizadora S.A.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 7ª E 8ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA

DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários das 7ª e 8ª Séries da 4ª Emissão da Securitizadora 
(“CRI”), da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A) com sede na Rua 
Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI” “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), 
a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral, à realizar-se no dia 09 de agosto de 2021, 
às 14h00, de forma exclusivamente digital, através da plataforma unifi cada Microsoft Teams, nos termos da 
Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), e nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.3 
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Aprovar a decretação ou não da Recompra Compulsória integral em razão do descumprimento da obrigação pecuniária, 
ocorrida em 07 de junho de 2021 e 08 de julho de 2021, referente ao não pagamento de parte da parcela de amortização 
dos CRI Sênior e da totalidade da parcela de juros e amortização dos CRI Subordinados, nos termos da cláusula 5.1, (ii), do 
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças de 05 de julho de 2017 (“Recompra 
Compulsória Integral” e “Contrato de Cessão respectivamente”); e b) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a 
Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o 
deliberado no item acima. O material necessário para embasar a deliberação dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site 
da Emissora: virgo.inc; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br.  A Assembleia será instalada em primeira convocação com a 
presença dos Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação. As deliberações das 
matérias constantes na ordem do dia da presente Assembleia, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação ou em 
qualquer convocação subsequente, por Titulares dos CRI que representem no mínimo 90% (noventa por cento) dos CRI em 
Circulação presentes na Assembleia. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota 
e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia 
para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes 
da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: 
(a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que 
comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para 
sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo; O titular do 
CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, 
enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, 
em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser 
adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material 
de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar 
devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica ou não, e se 
for de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certifi cados digitais emitidos pela 
ICP-Brasil; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser 
enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. 
Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a 
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 20 de julho de 2021
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0048158-19.2019.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 16ªVara Cível,do 
Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Felipe Poyares Miranda,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) ANDERSON JOSÉ CAM-
POS DE ANDRADE,Brasileiro,RG 75262990,CPF 024.102.539-70,MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE,Brasileiro,RG 68751446,CPF 
026.574.519-50 e JOSE CAMPOS DE ANDRADE FILHO, Advogado,RG 65756072, CPF016.469.939-26, Nascido/Nascida 02/10/1975,que 
lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Elevadores Villarta Ltda,tendo 
por objeto o redirecionamento da execução contra a pessoa dos sócios,a fim de garantir o devido processo legal e a possibilidade 
de ampla defesa,visando o ressarcimento de prejuízos causados pela empresa executada ASSOCIAÇÃO PRINCESA ISABEL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA(R$ 32.254,76,valor posicionado para julho/2019).Não sendo possível a citação dos sócios: José Campos 
de Andrade Filho-CPF:767.460.388-15,Anderson José Campos de Andrade-CPF: 024.102.539-70 e Mari Elen Campos de Andrade- 
CPF: 026.574.519-50,tendo em vista o esgotamento dos meios de localização comprovado nos endereços conhecidos que noticiam 
estar os executados em local ignorado.Nos termos do artigo 256,II do Novo Código de Processo Civil,expediu-se o presente EDI-
TAL DE CITAÇÃO dos executados: José Campos de Andrade Filho CPF: 767.460.388-15, Anderson José Campos de Andrade- CPF: 
024.102.539-70 e Mari Elen Campos de Andrade- CPF:026.574.519-50,com prazo de 20(vinte)dias,findo o qual,inicia-se o prazo de 
15(quinze)dias para manifestar e requerer as provas cabíveis,consoante o disposto no artigo 135 do NCPC.Não sendo apresenta-
da manifestação,os réus serão considerado 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 28 de junho de 2021.         [20,21] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029775-18.2004.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 
38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a HERPLAN LTDA, CNPJ 69.963.742/0001-19, e HERCAMPO LTDA, CNPJ 04.027.491/0001-15, 
na pessoa de seus representantes legais, e a DENIVALDO JORGE BENEVIDES DUARTE, CPF 313.730.384-20, 
BRUNO NEVES SILVA, CPF 771.832.154-15, e s/m ELIZABETH REGINA MOURA SILVA, CPF 450.297.504-44, que 
Bayer Cropscience Ltda ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 4.637.297,16 
(fev/2021), referente ao inadimplemento das transações comerciais havidas entre as partes, representadas por 

CITAÇÃO por EDITAL, 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2021.          B 21 e 22/07

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DEINTERDIÇÃO DE PAULA BRONNEBERG 
VÉLEZ, REQUERIDO POR ALDEGONDA AGNES MARIA BRONNEBERG E OUTROS - PROCESSO Nº 1004037-
97.2021.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr. André Yukio Ogata, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por sentença proferida em 30/06/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de PAULA BRONNEBERG VÉLEZ, CPF 
45352322882, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e 
negocial e nomeados como CURADORAS, em caráter DEFINITIVO, as Sras. Lygia Bronneberg Vélez e Aldegonda Agnes 
Maria Bronneberg.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 02 de julho de 2021.                                                                                             [22] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1005361-22.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MONICA ZERBINATTI, CPF 103.078.208-31 e WALTER RONDINELLI, CPF 103.418.668-06, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Associacao Protetora Infancia - Provincia de São Paulo para 
cobrança de R$ 1.448,93(fev/16), referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2021.                       [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1050041-
18.2018.8.26.0100 ( U-689 )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 
Dirce Ottoni Pinto Martins,Edes de Mello Martins,Mário Canineo,Zélia Canineo ou Maria Zélia Canineo,Paulo Canineo,Maria 
Benedicta da Silva Canineo,Rosário Canineo,Margarida de Campos Canineo,Maria do Carmo Canineo,Ana Canineo,Maria 
Aparecida Canineo Messa,Joaquim Canineo,Maria Aparecida Alves Canineo,Antonio Canineo Júnior,Angela de Matos 
Canineo,João Canineo,Antonio Baptista Canineo,Roque Canineo,Maria Antonia Canineo Terciani,Luiz Terciani,Maria Antonia 
Gambier,Geraldo Gambier,Antonio Canineo,Iolanda Platinetti Canineo,Benedita Margarida Canineo de Mendonça,Mário 
Pacheco de Mendonça, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Luiz Francisquini Barbon e Maria de Lurdes Carcan Francisquini ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Inácio Mammana, n.º 610, Vila Aurora, Santana, 
São Paulo-SP, com área de 490,00 m², contribuinte nº 070.092.0023-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                   [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1050105-
57.2020.8.26.0100 ( U-712 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Helio Wagner Alves Lustosa e Jacira Garuffi Lustosa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração do domínio do imóvel designado como apartamento nº 23-A, no 2º andar do Condomínio Rio Congo, situado na 
Avenida do Poeta nº 609, integrante do Conjunto Habitacional Fernão Dias, no 22º Subdistrito Tucuruvi, São Paulo - SP., 
contribuinte sob nº 066.631.0207-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias 
úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                         [22,23] 
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Governo anuncia recursos para
ampliação de equipes de saúde

Nacional
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Controlar a emissão de carvão na atmosfera é muito im-
portante - 

O carbono (do latim carbo, carvão). Ele é um dos poucos ele-
mentos químicos que já foram descobertos na antiguidade. Os
compostos de carbono têm uma ampla variação de toxicidade. O
monóxido de carbono, presente nos gases de escape dos moto-
res de combustão e o cianeto (CN) são extremamente tóxicos
para os seres humanos. O principal uso industrial do carbono é
como componente de hidrocarbonetos, especialmente os com-
bustíveis como petróleo e gás natural; do primeiro se obtém por
destilação nas refinarias; gasolinas, querosene e óleos e, ainda, é
usado como matéria-prima para a obtenção de plásticos. ”Para o
Brasil ter sucesso no mercado de carbono, é necessário, primei-
ramente, haver uma estruturação legal e uma regulamentação clara
e transparente do setor, acompanhada do cumprimento da lei, é a
opinião de, Marcello Brito, presidente da Abag. A emissão de
carvão no ar, deve ser discutido por todos porque certamente a
mudança climática é a resposta da natureza para esse grande in-
conveniente.

- Por hoje é isto. Boa semana, forte abraço e até a próxima
palavra Brasiliana.

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“... o 20º Congresso da Associação Brasileira do Agronegó-

cio (ABAG), em parceria com a B3 A Bolsa do Brasil, deverá
reunir milhares de especialistas no dia 2 de agosto para abordar o
tema central Nosso Carbono é Verde. O agro brasileiro tem a
oportunidade de ser um dos líderes desse mercado pela alta me-
canização e implementação de tecnologias de agricultura de pre-
cisão somada à adoção de boas práticas de manejo de solo e ini-
ciativas para diminuir o uso ou reutilizar os recursos naturais.
O Congresso Brasileiro do Agronegócio 2021, terá três painéis:
Energia Limpa e Sustentável, Brasil Verde e Competitivo, e O
Futuro do Agro no Comércio Mundial...”

* Carbono é carvão?
* Carvão e carbono é a mesma coisa?
* Controlar a emissão de carvão é muito importante?
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O setor mineral faturou no
primeiro semestre deste ano R$
149 bilhões. Trata-se de um
crescimento de 98% na compa-
ração com os R$ 75,3 bilhões
registrados entre janeiro e junho
de 2020. Os dados foram divul-
gados  na quarta-feira (21) pelo
Instituto Brasileiro de Minera-
ção (Ibram), entidade que reúne
as maiores mineradoras que atu-
am no país.

A produção comercializada
no setor, no entanto, teve alta
menos expressiva. Saiu de 525
milhões de toneladas nos pri-
meiros seis meses de 2020 para
535 milhões de toneladas no
mesmo período deste ano, o que
significa um incremento de 2%.
Apesar dessa variação tímida no
volume comercializado, o cres-
cimento do faturamento foi in-
fluenciado pelo câmbio e pelos
preços no mercado internacio-
nal.

“De uma maneira geral, as
commodities vêm sofrendo um
aumento de preço. Algumas já
registram uma certa estabilida-
de. Mas comparado com o ano
passado, a combinação de preços
e dólar leva a esse faturamento
expressivo”, disse o presidente
do conselho diretor do Ibram,
Wilson Brumer.

O custo médio da tonelada de
minério de ferro, na comparação
entre os primeiros semestres de
2020 e de 2021, saltou de US$
91,04 para US$ 183,43: uma alta
de 101,5%. O Brasil é, depois da
Austrália, o maior produtor mun-
dial dessa comodity. Crescimen-
tos expressivos também se de-
ram nos preços do estanho
(76,7%), do cobre (65,8%), do
níquel (41,5%), do alumínio
(41%) e do zinco (38,7%).

Além disso, o dólar está mais
valorizado. Entre janeiro e junho
de 2020, a moeda norte-ameri-
cana teve uma cotação média de
R$ 4,92. Já nos primeiros seis
meses deste ano, houve um sal-
to para R$ 5,38.

O estado do Pará manteve sua
fatia de 44% de participação no
faturamento total do setor no
país. Minas Gerais, por sua vez,
respondeu por 41%, o que sig-
nifica um aumento: no primeiro
semestre de 2020, esse percen-

Setor mineral registra 98%
de aumento no faturamento

do 1º semestre
tual foi de 37%. Os dois estados
são os principais produtores do
país.

O saldo da balança comerci-
al do setor mineral brasileiro
neste primeiro semestre subiu
110,53% na comparação com os
seis primeiros meses de 2020.
As exportações registraram alta
de 14% em volume e de 91% em
dólar. Foram gerados US$ 27,6
bilhões, quase o dobro dos US$
14,4 bilhões do primeiro semes-
tre do ano passado.

Com a alta do faturamento,
o recolhimento de tributos tam-
bém cresceu 98%, chegando a
um total de R$ 51,4 bilhões.
Considerando apenas a Com-
pensação Financeira pela Explo-
ração de Recursos Minerais
(CFEM), conhecida como o
royalty cobrado das minerado-
ras, a arrecadação foi de R$ 4,48
bilhões neste primeiro semes-
tre. Trata-se de um aumento de
111% na comparação com os
primeiros seis meses de 2020.

O Ibram aposta em novo re-
corde da CFEM em 2021, supe-
rando os R$ 6,1 bilhões reco-
lhidos ao todo no ano passado.
“Continuando a demanda forte
de minerais e os preços ficando
no atual patamar, acreditamos
que o CFEM pode fechar o ano
com algo em torno de R$ 9 bi-
lhões. E até ultrapassar esse va-
lor, não seria surpresa”, diz Bru-
mer.

Segundo a legislação, os
royalties da mineração são dis-
tribuídos da seguinte forma:
10% para a União, 15% para o
estado onde ocorre a produção,
15% para os estados afetados
pela produção e 60% para o mu-
nicípio onde ocorre a produção.

No grupo das dez cidades
com as maiores arrecadações,
três são do Pará: Parauapebas,
Canaã dos Carajás e Marabá. To-
das as outras sete são de Minas
Gerais: Conceição do Mato
Dentro, Itabirito, Congonhas,
Mariana, Itabira, Nova Lima e
São Gonçalo do Rio Abaixo.

“Tivemos no Brasil 2.510
municípios arrecadadores de
CFEM no primeiro semestre de
2021”, disse o diretor-presiden-
te do Ibram, Flávio Ottoni Peni-
do. (Agencia Brasil)

Brasil recebe mais de 1 milhão
 de vacinas da Covax Facility

Um novo lote com
1.036.800  vacinas contra covid-
19 vindas pelo consórcio Covax
Facility devem chegar ao Brasil
nestes dias. Segundo a Organi-
zação Pan-Americana da Saúde
(Opas), os imunizantes serão da
fabricante AstraZeneca/Oxford.

Até quinta-feira (22), serão
enviadas aos estados e ao Dis-
trito Federal mais de 8,7 mi-
lhões de doses de vacinas co-
vid-19. Desde o início da cam-
panha de vacinação, o Ministé-
rio da Saúde já distribuiu mais

de 154 milhões de doses. A
população-alvo no Brasil é de
160 milhões de brasileiros com
mais de 18 anos.

De acordo com o Ministério
da Saúde, mais de 56,5% da po-
pulação brasileira já recebeu a
primeira dose da vacina: 90,4
milhões de pessoas. Há 34,5
milhões de brasileiros com o
ciclo vacinal completo, ou seja,
já receberam a segunda dose
dos imunizantes ou dose única.

O Brasil é um dos quase 200
países que integram a iniciativa

global, criada para permitir o
acesso justo e igualitário de va-
cinas covid-19 por meio de par-
cerias com laboratórios. Além
da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), o consórcio é coli-
derado pela Coalizão para Pro-
moção de Inovações em prol da
Preparação para Epidemias
(CEPI) e pela Aliança Mundial
para Vacinas e Imunização
(Gavi), em parceira com o Fun-
do das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef) e a Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas).

Segundo Ministério da Saú-
de, ao todo, o consórcio deve
entregar 42,5 milhões de doses
de vacinas contra covid-19, de
diferentes laboratórios, até o fim
de 2021.

O Brasil já recebeu entre
março e julho deste ano
6.952.800 vacinas contra covid-
19 desse consórcio, sendo
6.110.400 da AstraZeneca/
Oxford e 842.400 da Pfizer/Bi-
oNTech. O novo lote não foi
contabilizado nesse balanço.
(Agencia Brasil)

Santos recebe evento-teste para
avaliação de protocolos sanitários

Começou na quarta-feira
(21), em Santos, litoral paulis-
ta, a Expo Retomada, o primei-
ro dos chamados eventos-teste
autorizados pelo governo de São
Paulo. São congressos e feiras
controlados em que serão segui-
dos protocolos sanitários, inclu-
sive com a testagem de todos os
participantes. O público envol-
vido também será monitorado
por duas semanas para avaliar se
houve contaminação ou dissemi-
nação do novo coronavírus.

Na Expo Retomada, a esti-
mativa é que sejam recebidas 1,5
mil pessoas até esta quinta-fei-

ra (22) no Santos Convention
Center. São 40 expositores dos
setores de eventos e turismo,
entre empresas, entidades as-
sociativas e fornecedores. A
proposta é promover a rela-
ção entre empresas e profis-
sionais que trabalham na área.
Também serão feitas plenárias
com transmissão ao vivo pelo
YouTube.

Além do uso de testes rápi-
dos em todos os participantes,
serão tomadas diversas medidas
para reduzir o contato entre as
pessoas, como catracas eletrô-
nicas e planejamento para que

tanto nos estandes como na pla-
teia das palestras haja espaço
para distanciamento.

No último dia 7 de julho, o
governador João Doria anunciou
que estão previstos 30 eventos
do tipo abrangendo diversos seg-
mentos econômicos. Entre os
eventos estarão 12 relaciona-
dos a economia criativa, dois
de negócios, 14 eventos soci-
ais e dois esportivos. Entre os
esportivos estão uma prova de
corrida de 10 quilômetros em
São Paulo e o GP Brasil de
Fórmula 1, no autódromo de In-
terlagos, em novembro.

Além disso, estão relaciona-
dos entre esses possíveis even-
tos feiras de economia criativa,
shows no Allianz Parque, a SP
Oktoberfest, a ser realizada en-
tre novembro e dezembro, a
Campus Party, entre outubro e
novembro, a Comic Con Expe-
rience (CCXP) e a SP Arte. Ca-
samentos, jantares e eventos
noturnos também estão entre os
eventos-teste.

A ideia é que essas experi-
ências sirvam de modelo para
uma retomada segura dos even-
tos no estado de São Paulo.
(Agencia Brasil)

Jogos de Tóquio começam com
protocolos rígidos e medo da pandemia

Não é a primeira vez que Tó-
quio teve que lidar com incerte-
zas quanto à realização da Olim-
píada. A edição que deveria ser
realizada no país em 1940 foi
transferida para Helsinque, na
Finlândia, por conta de guerra e
instabilidade politica. Oitenta
anos depois, em 2020, a pande-
mia de covid-19 trouxe um novo
clima de insegurança e medo,
com a doença tomando conta do
mundo e ameaçando a realização
da competição.

Após muita pressão, em mar-
ço de 2020, logo após a declara-
ção da Organização Mundial da
Saúde (OMS) elevando o estado
de contaminação pelo novo co-
ronavírus como pandemia, o Co-
mitê Olímpico Internacional
(COI) anunciou o adiamento da
32ª edição do evento para 2021.

Depois de mais de um ano, a
covid-19 continua a matar milha-
res de pessoas por dia, as vacinas
são escassas - principalmente nos
países mais pobres – e a maioria
dos japoneses é contra a realiza-
ção enquanto a pandemia perdu-
rar, mas os Jogos Olímpicos fo-
ram confirmados e vão ocorrer
com protocolos e medidas duras
de segurança a partir da quarta-
feira (21), com a cerimônia de
abertura na sexta (23). A chama
olímpica, que chegou ao país no
dia 20 de março de 2020, per-
maneceu no Japão durante todo
o ano. O revezamento da tocha
foi adaptado às exigências sa-
nitárias e retomado em 25 de
março de 2021, culminando no

acendimento da pira durante a
abertura oficial.

Apesar de ser em 2021, o
nome oficial dos Jogos conti-
nuou como Tóquio 2020, já que
cada ciclo olímpico, que são as
Olimpíadas, dura quatro anos.
Mesmo suspenso pela pandemia,
a competição representa o fim do
ciclo olímpico que resultou no
32º Jogos Olímpicos de verão,
subsequente ao Rio 2016. Tam-
bém pesa o lado comercial, uma
vez que não seria viável lançar
outra marca, que já era licencia-
da para venda de produtos e afins.

De acordo com o presidente
do COI, Thomas Bach, há simbo-
lismo na manutenção do nome,
como uma “celebração da huma-
nidade, que superou esse desafio
sem precedentes do coronavírus”:
“Com essa decisão, estamos de-
monstrando nosso compromisso
com os Jogos Olímpicos de Tó-
quio 2020 e com o sucesso do
evento, e também nossa gratidão
ao povo japonês, ao Comitê Or-
ganizador, às autoridades gover-
namentais e a todos que prepara-
ram esses Jogos Olímpicos tão
bem”, afirmou, em entrevista.

A medida mais rígida é a au-
sência do público. Apenas atletas,
comissão técnica e equipe orga-
nizadora estarão nas arenas e ins-
talações de competição. A orga-
nização ainda planejou que os
atletas sejam submetidos a tes-
tagem constante, restrição de
deslocamento pela cidade, ne-
cessidade de distanciamento so-
cial e utilização obrigatória de

máscaras – com exceção duran-
te as competições.

O técnico da seleção mascu-
lina de vôlei, Renan Dal Zotto,
em coletiva no Japão, disse que
“os protocolos estão bastante rí-
gidos, o que impediu até a reali-
zação de jogos amistosos para
preparação”. Renan ficou inter-
nado no Brasil durante 40 dias
em consequência da covid-19,
mas conseguiu se recuperar a tem-
po dos Jogos de Tóquio.

Monitoramento
Até o pódio será diferente.

Não haverá mais a tradicional
entrega de medalhas aos vence-
dores. Os próprios atletas terão
que pegar as medalhas e colocar
no peito. Se alguém tiver um tes-
te confirmado para a covid-19,
será isolado e não poderá com-
petir. O não cumprimento dos
protocolos poderá levar à exclu-
são dos Jogos Olímpicos e até a
deportação do Japão.

Nem mesmo a iminência da
cerimônia de abertura e as pri-
meiras partidas disputadas no bei-
sebol/softbol e futebol afastam
totalmente o risco de um cance-
lamento de última hora. É o que
assegurou o chefe do comitê or-
ganizador dos Jogos, Toshiro
Muto. Em entrevista coletiva con-
cedida na terça (20), ele afirmou
que a organização está atenta ao
número de infecções pelo novo
coronavírus e segue mantendo
discussões. O governo japonês
ainda ampliou a fase de emergên-
cia da pandemia até o dia 22 de

agosto para evitar a proliferação
da covid-19, com ampliação das
proibições de circulação e fun-
cionamento de atividades comer-
ciais na capital.

No site oficial dos Jogos, os
organizadores disponibilizam
uma relação diariamente atuali-
zada de casos confirmados de
covid-19 entre credenciados
(atletas, membros de delegações
e entidades esportivas, imprensa,
funcionários, prestadores de ser-
viços e voluntários). A contagem
foi inaugurada no dia 1º de julho
e, até o dia 21, somavam-se 75
positivos – sendo seis atletas.

Mesmo com a cidade passan-
do por uma onda de contamina-
ções pela covid-19, Bach afirmou
que “o risco para outros morado-
res da Vila Olímpica e o risco para
o povo japonês é zero”.

O médico Julival Ribeiro,
membro da Sociedade Brasileira
de Infectologia, afirma que a mai-
or preocupação é com a variante
delta do novo coronavírus, que
surgiu na Índia e já está presente
no Brasil. “A Olimpíada é impor-
tante, mas não houve um consen-
so mundial de que ela poderia ter
sido realizada, porque a pandemia
ainda está ativa. Nós temos vári-
as variantes - inclusive a Delta,
que é altamente transmissível,
sobretudo em aglomerações”,
disse. O infectologista espera que
as medidas adotadas pelo gover-
no japonês sejam eficazes, mas
que não existe 100% de garantia
que as pessoas não serão conta-
minadas. (Agencia Brasil)

O Ministério da Saúde anun-
ciou na quarta-feira (21) a dis-
ponibilização de recursos para a
ampliação de equipes e de pro-
fissionais de saúde vinculados à
atenção primária. O nome é dado
à rede de acompanhamento e
atendimento formada, por exem-
plo, pelos postos de saúde e pe-
las equipes de saúde da família.

De acordo com o ministério,
serão liberadas verbas para con-
tratação de 13.415 agentes co-
munitários de saúde, 1.791 equi-
pes de saúde bucal, 3.374 equi-
pes de saúde da família e 2.477
equipes de atenção primária.

A entrada em atuação dos
profissionais, contudo, depende
dos municípios. Esses precisam
atender às exigências do minis-
tério para receber os recursos e
viabilizar a contratação dos no-
vos profissionais.

“O Ministério da Saúde está
se comprometendo a custear,
mas o município precisa implan-
tar. Os recursos começam a ser
repassados a partir do momento

que as equipes são de fato im-
plantadas. Em alguns casos, os
municípios já estavam fazendo e
agora entramos com os recur-
sos”, declarou o secretário de
Atenção Primária a Saúde do
Ministério, Raphael Câmara.

Pandemia
Na entrevista coletiva de

anúncio da ampliação das equi-
pes, o ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, foi questionado
sobre a situação das vacinas con-
tra a covid-19 Covaxin e Sput-
nik V.

A vacina indiana (Covaxin) 
teve sua contratação pelo minis-
tério suspensa  após  denúncias, 
feitas pelo deputado Luís Miran-
da (DEM-DF) e seu irmão, che-
fe de importação do Ministério
da Saúde, Luís Ricardo Miranda,
de superfaturamento e de pres-
sões atípicas para contratação.

Já o imunizante russo (Spu-
tinik V) foi adquirido por uma
série de governos estaduais do
Nordeste. Nos dois casos, a

Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) autorizou a
importação em caráter  excepci-
onal, mas impôs condicionantes.

Queiroga lembrou que a
compra da Covaxin está suspen-
sa para análise por recomenda-
ção da Controladoria Geral da
União (CGU) e disse que a in-
clusão desse imunizante e da
Sputnik V no Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI) será
analisada.

“É preciso fazer análise de
conveniência e oportunidade no
momento em que temos mais de
600 milhões de doses de vaci-
nas [compradas]. Se for do de-
sejo dos governadores do Nor-
deste importar, pode importar.
Mas para incluir no PNI é neces-
sário que tenhamos os registros
da Anvisa”, destacou Queiroga.

Variante delta
O ministro também foi per-

guntado sobre novas medidas
diante do crescimento da varian-
te delta do coronavírus no país.

Até semana passada, foram con-
firmados mais de 100 casos.  O
Distrito Federal informou que a
variante foi detectada na capital.

“A campanha de vacinação
está sendo realizada. Temos ado-
tado estratégias como reforçar
vacinas nas regiões de frontei-
ra. O cenário epidemiológico
aponta melhora, com diminuição
do número de casos e óbitos e
internações. Se teve uma varian-
te diagnosticada, resta saber se
ela é de importância”, respon-
deu.

Adolescentes
Questionado sobre o início

da vacinação de adolescentes em
alguns estados, Marcelo Queiro-
ga disse que a equipe do PNI está
estudando a possibilidade e que
irá se pronunciar após uma ava-
liação.

“É importante que estados e
municípios não se adiantem com
a inclusão de públicos que não
foram incluídos no PNI”, reco-
mendou. (Agencia Brasil)


