
Nª 24.959 Preço banca: R$ 3,50

Saúde recomenda Pfizer a gestantes
que tomaram 1ª dose da AstraZeneca

Indústria da construção civil deve
crescer 4% este ano, prevê CBIC
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Mercado financeiro eleva
projeção da inflação para 6,56%
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A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA – a inflação ofi-
cial do país) deste ano subiu
de 6,31% para 6,56%. A esti-
mativa está no Boletim Focus
de  segunda-feira (26), pesqui-
sa divulgada semanalmente
pelo Banco Central (BC), com
a projeção para os principais
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de
inflação é de 3,8%. Para 2023
e 2024 as previsões são de
3,25% e 3%, respectivamente.

O cálculo para 2021 está

acima da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC.
A meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é de
3,75% para este ano, com in-
tervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo. Ou seja, o limite
inferior é de 2,25% e o superi-
or de 5,25%.

No mês passado, a inflação
desacelerou para 0,53%, de-
pois de chegar a 0,83% em
maio. Ainda assim, com o re-
sultado, o IPCA acumula alta
de 3,77% no ano e 8,35% nos
últimos 12 meses.     Página 3

Butantan libera 1,5 milhão
de doses da Coronavac

 ao PNI

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,17
Venda:       5,17

Turismo
Compra:   5,15
Venda:       5,33

Compra:   6,10
Venda:       6,10

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

15º C

Terça: Sol com
aumento de nu-
vens ao longo do
dia. À noite ocor-
rem pancadas de
chuva.

Previsão do Tempo

Seleção masculina vira o
jogo e vence a Argentina

por 3 sets a 2

Leal, maior pontuador
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A segunda partida em Tó-
quio apresentou dificuldades
para a seleção brasileira mas-
culina de vôlei, mas o Brasil
comandado pelo técnico Renan
se superou, demonstrou a for-
ça do grupo e virou. No final,
vitória importante sobre a Ar-
gentina por 3 sets a 2 (19/25,
21/25, 25/16, 25/21 e 16/14),
em partida realizada na segun-
da-feira (26), na Ariake Arena,
pelo Grupo B do torneio de
vôlei dos Jogos Olímpicos.

O ponteiro Leal foi o maior
pontuador da equipe brasileira,
com 18 pontos (17 de ataque e
um de saque).              Página 6

Ana Patrícia e Rebecca
começam trajetória com

resultado positivo
O vôlei de praia brasileiro

segue com 100% de aprovei-
tamento nesta edição do mai-
or evento esportivo do plane-
ta. Na noite de domingo (25),
já entrando na madrugada de
segunda (26), Ana Patrícia e
Rebecca estrearam em Tó-
quio com bom resultado so-
bre as quenianas Makokha e
Khadambi.  As brasileiras ven-
ceram por 2 sets a 0 (21/15 e
21/09).                      Página 6
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Rebecca em ação

Robert Scheidt velejou em
top 10 nas duas regatas da clas-
se Laser da Olimpíada de Tó-
quio, disputadas na madrugada
de segunda-feira (26) e agora
ocupa a oitava posição da clas-
sificação geral. O bicampeão
olímpico conseguiu um 10° e
um 4° lugares, resultados que

Scheidt veleja em
Top 10 e sobe posições
na tabela de pontos

garantiram um salto na clas-
sificação geral, passando de
11° para 8°, já dentro da zona
que garante vaga na medal
race. Na madrugada desta ter-
ça-feira (27), o brasileiro
volta à raia de Enoshima para
encarar as três regatas pro-
gramadas.                 Página 6

Luisa Stefani busca
vaga nas quartas
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Laura e Luisa

A paulistana Luisa Stefani,
23ª do mundo, e sua parceira Lau-
ra Pigossi, vão buscar, nesta ter-
ça-feira, às 4h30 (horário de
Brasília), uma vaga nas quartas de
final de duplas dos Jogos Olím-
picos de Tóquio, no Japão. As
duas enfrentam a dupla das tche-
cas Karolina Pliskova (7ª em

simples e 68ª nas duplas) e
Marketa Vondrousova (94ª nas
duplas).

Pliskova vem do vice-cam-
peonato em simples no torneio
de Wimbledon, enquanto Von-
drousova foi vice-campeã de
Roland Garros, também em
simples, em 2019.    Página 6
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O Instituto Butantan entregou
na manhã de segunda-feira (26)
mais 1,5 milhão de doses da vaci-
na contra o SARS-CoV-2 ao Pro-
grama Nacional de Imunizações

(PNI), do Ministério da Saúde.
Com a nova entrega, as libe-

rações chegam à marca de
60,149 milhões de doses forne-
cidas ao Ministério da Saúde des-

de 17 de janeiro deste ano, quan-
do o uso emergencial do imuni-
zante foi aprovado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).                        Página 2

Meteoro
ilumina os

céus da
Noruega;

parte pode
ter caído

perto
de Oslo

Um “meteoro anormal-
mente grande” iluminou breve-
mente o céu no sul da Noruega
no domingo (25), causando um
som espetacular e um feixe de
luz. Uma parte dele pode ter
atingido a Terra, possivelmen-
te não muito longe da capital
Oslo, disseram especialistas.
Não há relatos imediatos de
ferimentos ou danos.

Relatos de avistamentos
do meteoro começaram a che-
gar por volta da 1h da manhã,
com o fenômeno sendo visto
até em Trondheim, cidade mais
ao norte do país nórdico.

Uma câmera em Holmes-
trand, ao sul de Oslo, captu-
rou uma bola de fogo caindo
do céu e explodindo em um
flash brilhante iluminando
uma marina.

A rede norueguesa Meteor
segue analisando imagens de
vídeo e outros dados para ten-
tar localizar a origem e o des-
tino do meteoro.

Dados preliminares suge-
rem que um meteorito pode ter
atingido a Terra em uma gran-
de área arborizada, chamada
Finnemarka, apenas a 60km a
oeste da capital Oslo, segundo
a rede.

“Isso foi uma loucura”, dis-
se Morten Bilet, da Meteor.
Ele viu e ouviu o meteoro.

“O que tivemos na noite
passada foi uma grande rocha
viajando provavelmente entre
Marte e Júpiter, que é nosso
cinturão de asteróides. E quan-
do isso acontece, cria um es-
trondo, luz e muita empolgação
entre nós (especialistas) e tal-
vez algum medo entre outros”,
disse Bilet. (Agencia Brasil)

Dólar cai para R$ 5,17
 com dados sobre

economia americana

Página 3

Brasil registra 169 casos
 da variante Delta

Sabesp patrocina expedição
de combate à poluição

nos oceanos
Com foco na preservação do

meio ambiente e dos recursos
hídricos, a Sabesp é uma das pa-
trocinadoras da expedição “Voz
dos Oceanos”. O evento maríti-
mo da família Schurmann, que

visa percorrer os mares do mun-
do, conta com o apoio global do
Programa da ONU para o Meio
Ambiente (Pnuma) e tem previ-
são de início para agosto com
duração de 24 meses.  Página 2

Em um dia com poucas no-
tícias econômicas no merca-
do interno, o dólar abriu a se-
mana em queda com a divul-
gação de dados sobre a eco-
nomia norte-americana. A bol-
sa de valores subiu quase 1%,
ajudada pela alta do preço de
minérios.

O dólar comercial encerrou
a segunda-feira (26) vendido a
R$ 5,174, com recuo de R$
0,036 (-0,7%). A cotação ini-
ciou o dia em alta, chegando a
R$ 5,23 pouco antes das 10h,
mas inverteu o movimento após
a abertura dos mercados norte-
americanos.                Página 10
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O Instituto Butantan entregou
na manhã de segunda-feira (26)
mais 1,5 milhão de doses da vaci-
na contra o SARS-CoV-2 ao Pro-
grama Nacional de Imunizações
(PNI), do Ministério da Saúde.

Com a nova entrega, as libe-
rações chegam à marca de
60,149 milhões de doses forne-
cidas ao Ministério da Saúde
desde 17 de janeiro deste ano,
quando o uso emergencial do

imunizante foi aprovado pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

De acordo com dados do Ins-
tituto Butantan, desde o dia 14
de julho até hoje, foram entre-
gues 7 milhões de doses da va-
cina. Essas novas entregas são
referentes à produção de um
novo lote de 10 milhões de do-
ses processadas a partir dos 6
mil litros de ingrediente farma-

cêutico ativo (IFA), recebidos no
dia 26 de junho.

As vacinas liberadas fazem
parte do segundo contrato firma-
do com o Ministério da Saúde,
de 54 milhões de vacinas. O pri-
meiro, de 46 milhões, foi con-
cluído em 12 de maio. O Butan-
tan trabalha para completar, até
o fim de agosto, 100 milhões de
doses disponibilizadas ao PNI.

A matéria-prima recebida em

junho foi envasada no comple-
xo fabril do Butantan, na zona
oeste da cidade de São Paulo, e
passou por etapas como emba-
lagem, rotulagem e controle de
qualidade das doses.

Na madrugada do último dia
13, o instituto recebeu carga re-
corde de 12 mil litros de maté-
ria-prima para produzir e entre-
gar outras 20 milhões de doses.
(Agência Brasil)

São Paulo suspende vacinação
de pessoas com 28 anos

As gestantes e puérperas que
receberam a vacina Oxford/As-
traZeneca como primeira dose
contra a covid-19, na capital pau-
lista, poderão receber o imuni-
zante da Pfizer a partir de segun-
da-feira (26) para completar o
esquema vacinal, conforme au-
torização do Programa Estadual
de Imunizações (PEI). É preci-
so observar o intervalo de ao
menos 84 dias entre as doses.

Para oferecer mais comodi-
dade às 652 mulheres, equipes
da Secretaria Municipal da Saú-
de farão a vacinação em domi-

cílio. Para isso, a lista das ges-
tantes e puérperas elegíveis foi
enviada para as respectivas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs).

Na lista constam o nome,
data da primeira dose, imunizan-
te recebido, e data prevista para
a segunda dose. As secretarias
ficarão responsáveis por conta-
tar as mulheres e realizar a imu-
nização em casa.

Nesta terça-feira (27) e
quarta-feira (28), a vacinação
estará aberta para as pessoas de
29 anos. São esperados 143.861
munícipes para receber a pri-

meira dose do imunizante. A se-
cretaria informou que aguarda a
chegada de novas vacinas para
divulgar o calendário a partir da
quinta-feira (29).

A Secretaria de Estado da
Saúde (SES) informou que o Pla-
no Estadual de Imunização
(PEI) prevê, em seu calendá-
rio, o início da imunização do
público de 25 a 29 anos até o
dia 5 de agosto. “A SES enca-
minhará  para todos os muni-
cípios novas doses em tempo
oportuno para a vacinação des-
te grupo, de acordo com o ca-

lendário estabelecido. Neste
momento, estão sendo vacina-
das as pessoas entre 30 e 34
anos”, informou, em nota.

A pasta estadual informou
ainda que aguarda o envio de
mais doses por parte do Mi-
nistério da Saúde, como os
imunizantes da Pfizer que de-
sembarcaram no Brasil nesta
semana, para a continuidade da
campanha em São Paulo. O ór-
gão federal ainda não sinalizou
aos estados quando as doses
serão distribuídas. (Agência
Brasil)

Sabesp patrocina expedição de
combate à poluição nos oceanos

Com foco na preservação do
meio ambiente e dos recursos
hídricos, a Sabesp é uma das pa-
trocinadoras da expedição “Voz
dos Oceanos”. O evento maríti-
mo da família Schurmann, que
visa percorrer os mares do mun-
do, conta com o apoio global do
Programa da ONU para o Meio
Ambiente (Pnuma) e tem previ-
são de início para agosto com
duração de 24 meses.

Na expedição, a família vai
registrar tudo o que encontrar
nos oceanos e nas partes remo-
tas do planeta, documentando,
especificamente, a poluição plás-
tica. A iniciativa visa também iden-
tificar possíveis soluções para a
poluição marinha e mobilizar ór-
gãos e indivíduos para a limpeza
dos oceanos. A ação vem ao en-
contro dos objetivos e iniciativas
da Sabesp atuar pela saúde e mais
qualidade de vida das pessoas e
pelo respeito ao meio ambiente.

A “Voz dos Oceanos” será
ainda uma plataforma para que
cientistas, pesquisadores e
ONGs possam embarcar com a

família Schurmann e assim rea-
lizarem pesquisas “in loco” nos
mares e ilhas do mundo.

Com programas voltados
para despoluição das águas e ain-
da para o saneamento ambiental
da costa brasileira, como o Onda
Limpa, a Sabesp acredita no in-
centivo às manifestações de pre-
servação à natureza e ao meio am-
biente como forma de transfor-
mação da sociedade. Sendo as-
sim, reforça que iniciativas como
a “Voz dos Oceanos” são impor-
tantes na promoção da conscien-
tização sobre a importância da
preservação de mares, rios e do
ecossistema como um todo.

Onda Limpa
É o maior programa de sane-

amento ambiental da costa bra-
sileira, que desde 2007 amplia
os serviços de coleta e tratamen-
to de esgoto nos municípios do
litoral paulista atendidos pela
Sabesp. O objetivo é universali-
zar a cobertura da coleta e man-
ter o tratamento a 100% do co-
letado, melhorando a saúde pú-

blica através da redução de do-
enças de veiculação hídrica e
contribuindo para a balneabili-
dade das praias.

Na 1ª etapa do Programa, de
2007 a 2018, foram investidos
cerca de R$ 2 bilhões na Baixa-
da Santista, aumentando o índice
de cobertura com coleta de es-
gotos de 62% para 82% na re-
gião, com 100% do esgoto cole-
tado tratado. No Litoral Norte,
70% da área formal é coberta
com rede de esgoto e 100% do
esgoto coletado é tratado por
meio de 21 estações de tratamen-
to de esgoto (ETEs) e estações
de precondicionamento. Há mais
de uma década, quando o progra-
ma foi iniciado, a coleta de es-
goto na região norte era de 36%.

Em 2019 e em 2020, no Li-
toral Norte, a Sabesp deu início
a obras para ampliação do siste-
ma de esgotamento sanitário em
Caraguatatuba (Jardim Gaivota e
Jardim Adalgisa), São Sebastião
(Barra do Una e Engenho) e Uba-
tuba (ETE). Os investimentos
nessas obras totalizam cerca de

R$ 38 milhões e beneficiam
29,8 mil pessoas.

Na Baixada Santista, o Pro-
grama está atualmente na 2ª eta-
pa, iniciada em 2018 com a me-
lhoria e ampliação dos Sistemas
de Disposição Oceânica de Es-
gotos dos Subsistemas 1 e 2 de
Praia Grande, que compreendem
a execução de duas Estações de
Precondicionamento com pe-
neiramento fino, prolongamen-
to de emissários submarinos,
emissários terrestres, reforma
de duas estações elevatórias de
esgotos e duas novas estações
elevatórias.

Visando a ampliação da área
de cobertura com esgotamento
sanitário, nesta 2ª etapa já estão
em execução obras em Praia
Grande, São Vicente, Mongaguá
e Itanhaém, e previstas obras em
Peruíbe, Santos, Bertioga e Gua-
rujá. Serão investidos cerca de
R$ 1,8 bilhão até 2026.

O Programa conta ainda com
uma 3ª etapa, que investirá mais
R$ 500 milhões e está prevista
para concluir em 2030.

SP investe na habitação, saúde, infraestrutura,
estradas e ensino técnico de Barretos

O Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciou na segunda-fei-
ra (26), em visita a Barretos,
Bebedouro e Palmares Paulista,
investimentos do Governo do
Estado em habitação, saúde, in-
fraestrutura urbana, conservação
de estradas e parceria com o se-
tor privado que garantirá a expan-
são do ensino técnico na região.

“Estamos vivendo um dos
momentos mais desafiadores
com o enfrentamento desta pan-
demia. E graças à perseverança
de muitos, buscamos a solução
que é ter vacina no braço. Hoje
fizemos anúncios que, com a
vacinação concluída, nos dão
uma expectativa de retomada
econômica até o final do ano”,
disse Garcia.

O Estado anunciou investi-
mentos de R$ 6,4 milhões. Em
Barretos, cerca de R$ 1 milhão
para obras de infraestrutura ur-
bana, R$ 500 mil para revitali-
zação de praça no município,
além de anunciar R$ 2 milhões
para a construção de um “postão
da saúde” e de uma unidade da
Casa da Juventude, no valor de
R$ 740 mil.

Em Bebedouro, foram des-
tinados R$ 1,5 milhão para obras
de infraestrutura urbana e R$
740 mil para a instalação de uma
unidade da Casa da Juventude. O
Vice-Governador autorizou o
início das obras de urbanização
de 232 lotes de um novo empre-
endimento do Nossa Casa –
CDHU, em Guaíra. O custo da

obra é de R$ 3,3 milhões.
Ainda foram entregues 55

títulos de propriedade de imó-
veis regularizados pelo Progra-
ma Cidade Legal em Barretos. O
programa acelera e desburocra-
tiza o processo de regularização
sem custo aos municípios e aos
moradores. As prefeituras rece-
bem apoio técnico para a finali-
zação deste processo.

O Vice-Governador assinou
autorização para criação da Fa-
tec de Barretos em parceria com
o Instituto de Ensino e Pesquisa
do Hospital de Amor. Pelo acor-
do, coube ao hospital ceder as ins-
talações e o Estado ficou respon-
sável pela elaboração do projeto
pedagógico, acompanhamento
dos processos seletivos e contra-
tação de professores. A prefeitu-
ra será responsável pela adequa-
ção do futuro prédio da unidade.

A Fatec iniciará as atividades
a partir do dia 2 de agosto com
o curso superior de tecnologia
em Gestão Hospitalar, formação
elaborada em parceria com pes-
quisadores do hospital, que é
referência nacional no tratamen-
to e prevenção ao câncer. A de-
manda do curso para este segun-
do semestre é de 6,75 candida-
tos para cada uma das 40 vagas.

O Governo do Estado tam-
bém autorizou a implantação do
Programa Rotas Rurais em Bar-
retos e Bebedouro. O convênio
cria um “CEP digital” para cada
propriedade e estabelecimen-
to rural, facilitando a localiza-

ção e o mapeamento das estra-
das rurais.

Também foram entregues
drones, que possibilitam aná-
lises, acompanhamentos e mo-
nitoramentos das áreas que se-
rão objeto de restauração flo-
restal. Os dois municípios tam-
bém receberam cestas com 10
kg de alimentos do programa
Cestas Verdes.

Garcia ainda participou em
Barretos do encerramento da
audiência pública de regiona-
lização que envolve 18 muni-
cípios. O projeto foi desenvol-
vido com base em estudo feito
em parceria com a Fundação
Seade (Sistema Estadual de
Análise de Dados).

O Vice-Governador des-
cerrou placa de inauguração da
reforma da Estação Cultural
Placidino Alves Gonçalves,
com investimentos de quase
R$ 300 mil.

Em Bebedouro, Rodrigo
Garcia participou da inaugura-
ção das novas instalações do pré-
dio que abrigará o curso superi-
or de tecnologia em Big Data no
Agronegócio da Fatec. O prédio
também terá o curso técnico de
Agronegócio da Etec (Escola
Técnica Estadual) Idio Zuchi.

A iniciativa é resultado de
uma parceria do Centro Paula
Souza com a Fundação Cooper-
citrus Credicitrus. A fundação
construiu e equipou o prédio e
o Estado ficou responsável pela
elaboração do projeto pedagógi-

co, acompanhamento dos pro-
cessos seletivos e contratação
de professores. A prefeitura irá
fornecer transporte escolar.

Também foi autorizada a con-
tratação de implantação de dis-
positivos de acesso e retorno na
SP-322, km 399, em Bebedou-
ro, orçada em R$ 3,6 milhões.
Já em Barretos, foi autorizada a
recuperação da Estrada Vicinal
Pedro Vicentini, ligação entre a
SP-326 e a Estrada do Aeropor-
to. O Estado investirá R$ 1,8
milhão via BID (Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento).

Em Palmares Paulista, região
de São José do Rio Preto, Garcia
inaugurou 190 casas do Conjunto
Habitacional Benedito Sant’Anna,
através da CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano). O investimento foi de
R$ 16,2 milhões.

O residencial é composto
por casas de dois dormitórios,
sala, cozinha, banheiro, lavande-
ria e área útil de 47,87 m², e é
resultado de parceria entre o
Governo do Estado e a prefeitu-
ra de Palmares Paulista, que doou
o terreno. As famílias contempla-
das foram escolhidas por meio de
sorteio eletrônico auditado, rea-
lizado em julho de 2020.

Garcia autorizou a implanta-
ção do programa Rotas Rurais e
do repasse de R$ 600 mil para
investimentos em obras urbanas.
Ainda foram entregues 264 vou-
chers do programa Alimento
Solidário.

O Governo do Estado de
São Paulo, por meio das Secre-
tarias de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência e
Desenvolvimento Econômico
com o apoio do Fundo Social
de São Paulo, lança a unidade
avançada do Polo de Emprega-
bilidade Inclusiva (PEI) em 27
de julho, às 9h, em Paraisópo-
lis, na capital de São Paulo.

Com atendimento diferenci-
ado, todas as terças-feiras as pes-
soas com deficiência da Comu-
nidade interessadas em vagas de
emprego serão atendidas das 9h
às 13h, na Praça da Cidadania.

A ação integra o programa

Paraisópolis, na capital, recebe
unidade avançada do Polo de
Empregabilidade Inclusiva

Meu Emprego Inclusivo, que
tem como objetivo promover
o desenvolvimento profissio-
nal, a inclusão e a permanência
de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho, além de
oferecer cursos de qualificação
técnica e empreendedora.

A unidade avançada do Polo
visa a inclusão das pessoas com
deficiência no mercado de tra-
balho por meio de ações de bus-
ca ativa de candidatos, entrevista
de habilidades, competências e
interesses profissionais, laudos
de funcionalidade, identificação
de oportunidades nas empresas
e apoio pós inclusão.

CÂMARA (São Paulo)
Além de bater no prefeito (há apenas 72 dias no cargo) Ricar-

do Nunes, o ‘candidato’ Datena começa a bater nos vereadores
governistas

.
PREFEITURA
Em seu 71º dia no cargo, Ricardo Nunes (MDB) esteve no

Roda Viva (tv Cultura) de ontem. Respondeu e comentou como
nos tempos ...

.
(São Paulo)
... em que o nome era Vox Populi, com apresentadores do

nível do jornalista e diretor de redações como por exemplo o
Augusto Nunes

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputado Gil Diniz - dobrada do federal Eduardo Bolsonaro -

começa a pintar nas enquetes regionais entre os mais votados em
2022

.
GOVERNO (São Paulo)
Doria (ainda no PSDB) volta amanhã à tela da tv Cultura, pra

enésima entrevista coletiva sobre a Covid 19 que o acometeu pela
2ª vez

.
CONGRESSO
As denúncias generalizadas da deputada federal (SP) Joice

(ainda no PSL) darão a ela um faturamento político que nem seu
colega ...

.
(Brasil)
... Alexandre Frota consegue quando ‘tá na fita’ com a Polícia

Civil (SP) pra fechar festas clandestina aglomeradas em plena
Covid 19

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro talvez seja barrado por alguns donos regionais

do PP (ex-ARENA) que deitaram e rolaram ao tempo do Lulismo
do PT

.
PARTIDOS (Brasil)
Ex-deputado federal (Rio) e dono do que resta do PTB Var-

gista, Roberto Jefferson segue com portas escancaradas pro Bol-
sonarismo

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

publicada na imprensa brasileira (São Paulo) desde 1993. Via In-
ternet desde 1996 - cesarneto.com - tornou-se referência da li-
berdade possível. Twitter @cesarnetoreal ... Email
cesar@cesarneto.com



Mercado financeiro eleva
projeção da inflação para 6,56%
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A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA – a inflação oficial do
país) deste ano subiu de 6,31%
para 6,56%. A estimativa está no
Boletim Focus de  segunda-feira
(26), pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central (BC),
com a projeção para os principais
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de
inflação é de 3,8%. Para 2023 e
2024 as previsões são de 3,25%
e 3%, respectivamente.

O cálculo para 2021 está aci-
ma da meta de inflação que deve
ser perseguida pelo BC. A meta,
definida pelo Conselho Mone-
tário Nacional, é de 3,75% para
este ano, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Ou seja,

o limite inferior é de 2,25% e o
superior de 5,25%.

No mês passado, a inflação
desacelerou para 0,53%, depois
de chegar a 0,83% em maio.
Ainda assim, com o resultado, o
IPCA acumula alta de 3,77% no
ano e 8,35% nos últimos 12
meses.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, es-
tabelecida atualmente em 4,25%
ao ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).

Para o mercado financeiro,
a expectativa é de que a Selic en-
cerre 2021 em 7% ao ano. Na se-
mana passada, essa previsão era de
6,75%. Para o fim de 2022, a es-

timativa é de que a taxa básica
mantenha esse mesmo patamar. E
tanto para 2023 como para 2024,
a previsão é 6,5% ao ano.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalidade
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança. Desse modo, taxas
mais altas podem dificultar a re-
cuperação da economia. Além
disso, os bancos consideram
outros fatores na hora de defi-
nir os juros cobrados dos con-
sumidores, como risco de
inadimplência, lucro e despesas
administrativas.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é de que o cré-
dito fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao consu-

mo, reduzindo o controle da in-
flação e estimulando a atividade
econômica.

PIB e câmbio
As instituições financeiras

consultadas pelo BC aumenta-
ram a projeção para o crescimen-
to da economia brasileira este
ano de 5,27% para 5,29%. Para
2022, a expectativa para Produto
Interno Bruto (PIB) - a soma de
todos os bens e serviços produ-
zidos no país - é de crescimento
de 2,1%. Em 2023 e 2024, o
mercado financeiro projeta ex-
pansão do PIB em 2,5%.

A expectativa para a cotação
do dólar subiu de R$ 5,05 para
R$ 5,09 ao final deste ano. Para
o fim de 2022, a previsão é que
a moeda americana fique em R$
5,20. (Agencia Brasil)

Indústria da construção civil deve
crescer 4% este ano, prevê CBIC

Mesmo com a pandemia de
covid-19 e desafios impostos
por escassez e aumento nos cus-
tos do aço, a expectativa da Câ-
mara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) para o cres-
cimento do setor em 2021 su-
biu de 2,5% para 4%.

A projeção é do estudo De-
sempenho Econômico da Indús-
tria da Construção do 2º Trimes-
tre de 2021, realizado pela CBIC.

O setor da construção come-
çou 2021 com expectativa de
crescer 4% no ano. Com os desa-
fios decorrentes da pandemia e a
continuidade dos aumentos nos
custos dos materiais, a previsão
foi reduzida para 2,5%, em mar-
ço. E agora voltou para 4%, o mai-
or crescimento desde 2013.

O presidente da CBIC, José
Carlos Martins, disse que a es-
tratégia do setor para enfrentar

a falta ou o custo de matéria-pri-
ma para os empresários da cons-
trução será “um choque de ofer-
ta por meio da importação de
produtos”.

Ele acrescentou que a de-
manda consistente por imóvel,
as baixas taxas de juros e o in-
cremento do crédito imobiliário
vão continuar ao final de 2021 e
em 2022. Para Martins, com os
juros baixos, a prestação pode

até ser inferior a um aluguel.
“Um ponto em relação à pan-

demia é que as pessoas ficaram
atualmente mais em casa e per-
ceberam a importância da resi-
dência e de ficar junto dos fa-
miliares. Isso gerou uma deman-
da enorme por novas moradias,
inclusive moradias adequadas
para o novo momento que esta-
mos vivendo”, disse Martins.
(Agencia Brasil)

Auxílio emergencial é pago a
beneficiários do Bolsa Família com NIS 6

Os beneficiários do Bolsa
Família com Número de Inscri-
ção Social (NIS) terminado em
6 recebem de segunda-feira (26)
a quarta parcela do auxílio emer-
gencial 2021. Os recursos po-
dem ser movimentados pelo
aplicativo Caixa Tem, por quem
recebe pela conta poupança so-
cial digital, ou sacados por meio
do Cartão Bolsa Família ou do
Cartão Cidadão.

O recebimento dos recursos
segue o calendário regular do
programa social, pago nos úl-
timos dez dias úteis de cada
mês. Os pagamentos são feitos
a cada dia, conforme o dígito
final do NIS.

Em caso de dúvidas, a cen-
tral telefônica 111 da Caixa fun-

ciona de segunda a domingo, das
7h às 22h. Além disso, o benefi-
ciário pode consultar o site
auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial foi
criado em abril do ano passado
pelo governo federal para aten-
der pessoas vulneráveis afetadas
pela pandemia de covid-19. Ele
foi pago em cinco parcelas de
R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães
chefes de família monoparental
e, depois, estendido até 31 de
dezembro de 2020 em até qua-
tro parcelas de R$ 300 ou R$
600 cada.

Neste ano, a nova rodada de
pagamentos tem parcelas de R$
150 a R$ 375, dependendo do
perfil: as famílias, em geral, re-
cebem R$ 250; a família mono-

parental, chefiada por uma mu-
lher, recebe R$ 375; e pessoas
que moram sozinhas recebem R$
150. O programa se encerraria
neste mês, mas foi prorrogado
até outubro, com os mesmos
valores para as parcelas.

Regras
Pelas regras estabelecidas, o

auxílio será pago às famílias
com renda mensal total de até
três salários mínimos, desde que
a renda por pessoa seja inferior
a meio salário mínimo. É neces-
sário que o beneficiário já tenha
sido considerado elegível até
dezembro de 2020, pois não há
nova fase de inscrições. Para
quem recebe o Bolsa Família,
continua valendo a regra do va-

lor mais vantajoso, seja a parce-
la paga no programa social, seja
a do auxílio emergencial.

Quem recebe na poupança
social digital pode movimentar
os recursos pelo apl icat ivo
Caixa Tem. Com ele, é possí-
vel fazer compras na internet
e nas maquininhas em diver-
sos estabelecimentos comer-
ciais, por meio do cartão de
débito virtual e QR Code. O
beneficiário também pode
pagar boletos e contas, como
água e telefone, pelo próprio
aplicativo ou nas casas loté-
ricas. A conta é uma poupan-
ça simplificada, sem tarifas
de manutenção, com limite
mensal de movimentação de R$
5 mil. (Agencia Brasil)

Inscrições para o Fies do segundo
semestre têm início nesta terça-feira
Começam nesta terça-feira

(27) as inscrições para o Fundo
de Financiamento Estudantil
(Fies) do segundo semestre de
2021. Os candidatos interessa-
dos poderão efetuar a inscrição
no portal do Fies entre até o dia
30 de julho.

Os estudantes que realizaram

o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) a partir da edição
de 2010 poderão pleitear uma
bolsa no programa de financia-
mento deste ano. Além disso, os
estudantes deverão ter média
mínima de 450 pontos e nota
superior a zero na redação.

O Fies é um programa do

Ministério da Educação (MEC)
que tem por objetivo conceder
financiamento a estudantes em
cursos superiores particulares,
com avaliação positiva nos pro-
cessos conduzidos pelo MEC e
ofertados por instituições de
educação superior privadas ade-
rentes ao programa.

O novo Fies é um modelo
de financiamento estudantil
que divide o programa em di-
ferentes modalidades, possi-
bilitando juros zero a quem
mais precisa e uma escala de
financiamentos que varia con-
forme a renda familiar do can-
didato. (Agencia  Brasil)

Anvisa recebe pedido para
uso de novo imunizante

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) rece-
beu, na segunda-feira (26), uma
nova solicitação de autorização
temporária de uso emergencial
para vacina contra covid-19. Des-
sa vez, o pedido foi feito pelo la-
boratório chinês Sinopharm e
apresentado pela empresa Blau
Farmacêutica, que representa o
imunizante no Brasil.

Tecnologia
A vacina da Sinopharm é pro-

duzida a partir de um vírus inati-
vado. O imunizante é aplicado
em duas doses, com um interva-
lo de três a quatro semanas entre
elas. O produto é recomendado
para pessoas acima de 18 anos de
idade, de acordo com os dados
conhecidos até o momento.

“O desenvolvimento da vaci-
na não teve estudos clínicos con-
duzidos no Brasil, o que não im-
pede a submissão do pedido de

autorização para uso emergenci-
al ou registro na Anvisa. As pes-
quisas foram desenvolvidas em
países como Argentina, Peru,
Emirados Árabes, Egito e Chi-
na”, explicou a Anvisa em nota.

Em maio, esse imunizante
foi aprovado para uso emergen-
cial pela Organização Mundial
da Saúde (OMS).

Análise e prazos
Segundo o protocolo da An-

visa, as primeiras 24 horas se-
rão utilizadas para fazer uma tri-
agem do processo e verificar se
os documentos necessários para
avaliação estão disponíveis. Se
houver informações importantes
faltando, a agência pode solici-
tar as informações adicionais ao
laboratório.

A análise do pedido de uso
emergencial é feita por uma
equipe multidisciplinar que en-
volve especialistas das áreas de

Registro, Monitoramento e Ins-
peção de Medicamentos.

De acordo com a Resolução
da Diretoria Colegiada (RDC)
475/2021, que regulamenta o
uso emergencial de vacinas, o
prazo de análise do pedido pode
ser de sete ou 30 dias, a depen-
der do caso específico.

Pela norma, o prazo de ava-
liação será de sete dias quando
houver desenvolvimento clínico
da vacina no Brasil ou quando o
relatório ou parecer técnico
emitido pela autoridade sanitá-
ria estrangeira seja capaz de
comprovar que a vacina atende
aos padrões de qualidade, de efi-
cácia e de segurança estabeleci-
dos pela OMS ou pelo ICH
(Conselho Internacional para
Harmonização de Requisitos
Técnicos para Medicamentos de
Uso Humano, do inglês Interna-
tional Council for Harmonisati-
on of Technical Requirements

for Pharmaceuticals for Human
Use) e pelo PIC/S (Esquema de
Cooperação em Inspeção Far-
macêutica, do inglês Pharma-
ceutical Inspection Co-operati-
on Scheme).

Em casos em que não são
realizados estudos clínicos da
vacina no Brasil ou quando o
relatório ou parecer técnico
emitido pela autoridade sani-
tária estrangeira não for ca-
paz de comprovar que a vaci-
na atende aos padrões de qua-
lidade, de eficácia e de segu-
rança es tabelecidos  pela
OMS ou pelo ICH e pelo PIC/S,
o prazo será de 30 dias.

O prazo de avaliação do pe-
dido de uso emergencial não
considera o tempo do processo
em status de exigência técnica,
que é quando o laboratório pre-
cisa responder questões técnicas
feitas pela agência dentro do
processo. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Balanço divulgado na se-
gunda-feira (26) pelo Ministé-
rio da Saúde informou que o
número de casos da variante
Delta do novo coronavírus su-
biu para 169. Na atualização di-
vulgada na sexta-feira (23), o
número estava em 143. Deste
total, 13 pacientes tiveram qua-
dro grave e morreram em de-
corrência da covid-19.

O local com mais registros
até o momento foi o Rio de
Janeiro, com 88 casos mapea-
dos. O Distrito Federal teve um
salto e assumiu o segundo lu-
gar, com 30 casos, contra seis
na sexta-feira.

Em seguida vêm São Paulo
com 15, Paraná com 13, Ma-

Brasil registra 169
casos da variante Delta

ranhão com sete, Santa Catari-
na com cinco, Goiás com qua-
tro, Rio Grande do Sul e Per-
nambuco com três cada e Mi-
nas Gerais com um.

O Ministério reafirmou
em comunicado que orienta es-
tados e municípios a ampliar o
sequenciamento genômico
(procedimento que permite en-
contrar as variantes do novo co-
ronavírus entre os infectados).

Além disso, são recomen-
dações a notificação imediata
dos casos, o isolamento dos
infectados e a adoção de me-
didas de prevenção em áreas
onde foram encontrados paci-
entes com a variante. (Agencia
Brasil)

O Instituto de Desenvol-
vimento Rural do Paraná-Ia-
par-Emater (IDR-PR) e o Si-
mepar – Sistema de Tecnolo-
gia e Monitoramento Ambien-
tal do Paraná alertam que há
previsão da chegada de uma
forte massa de ar polar que
deve provocar frio intenso em
todo o Estado, no período de
27 de julho a 01 de agosto.
Estão previstas geadas nas
madrugadas de quarta (28),
quinta (29) e sexta-feira (30),
principalmente nas regiões Su-
doeste, Sul, Central e Cam-
pos Gerais.

As temperaturas baixas
previstas poderão causar im-
pactos negativos em culturas
como hortaliças, tomate, mi-
lho, café, pastagem e frutífe-
ras tropicais, entre outras. Po-
rém, alguns cuidados podem
ser adotados pelos agriculto-
res para reduzir os efeitos.

A recomendação para os
plantios novos de café, com
até seis meses de campo, é
enterrar as mudas. Viveiros
devem ser protegidos com
várias camadas de cobertu-
ra plástica ou aquecimento,
com a opção de utilizar as
duas práticas simultanea-
mente. Nos dois casos —
lavouras novas e viveiros —
a proteção deve ser retirada
logo que a massa de ar frio
se afaste e cessar o risco
imediato de geada.

Nas lavouras com idade
entre seis meses e dois anos,
a recomendação aos produto-
res é amontoar terra no tron-
co das plantas até o primeiro
par de folhas. Essa proteção
deve ser mantida até meados
setembro, e depois retirada
com as mãos.

Segundo coordenador de
Grãos do IDR-Paraná, Edi-
van Possamai, a proteção não
é viável no caso do milho por
tratar-se de uma cultura de
verão. A dica é que o agricul-
tor mantenha sempre sua la-
voura assegurada e que veri-
fique o zoneamento de risco
climático, para que o plantio
seja feito na época certa e,
assim, não corra o risco de
perder o seguro.

Na pecuária de corte um
dos principais problemas está
na falta de pasto para alimen-
tar os animais. A coordenado-
ra de Pecuária de Corte do
IDR-Paraná, Kátia Gobbi, in-
forma que na região Norte e
Noroeste, por exemplo, os

IDR-Paraná e Simepar
alertam agronegócio
para risco de geadas

no Estado
pastos já acabaram por causa
das secas e, também, das ge-
adas.

A opção seria a suplemen-
tação com volumosos conser-
vados (silagem, feno) e con-
centrada (milho, farelo de
soja, etc). Mas o produtor
precisa se organizar com an-
tecedência, e é fundamental
calcular a viabilidade econô-
mica do sistema produtivo, já
que são ações com maior cus-
to em relação ao pasto. Nas
regiões mais frias do Estado
há, também, a opção das gra-
míneas de inverno, mais tole-
rantes ao frio.

O coordenador de Fruti-
cultura do IDR-Paraná,
Eduardo Augustinho, expli-
ca que nas plantações de fru-
tas os cuidados podem ser
evitar o uso de Dormex, uti-
lizar fumaça para aqueci-
mento, a irrigação e manter
as áreas limpas.

Umas das culturas mais
sensíveis às geadas, as folha-
gens precisam de muita pro-
teção nestes dias mais frios.
De acordo com Paulo Hidal-
go, coordenador estadual de
Olericultura do IDR-Paraná,
algumas ações podem ajudar:
cultivo protegido, que consis-
te em fechar o entorno das
estufas; suspender a irrigação
alguns dias antes, para evitar
a formação de gelos nas fo-
lhas; aquecer as estufas usan-
do o carvão e monitorar este
aquecimento durante toda a
noite e madrugada.

Em campo aberto a prote-
ção é um pouco mais com-
plexa, mas algumas medidas
podem ajudar. Entre elas, co-
brir os canteiros de folhagem
com TNT e fazer o aqueci-
mento com fumaça. Outra
prática que pode contribuir
para proteção de olericultura
em campo aberto é a pulveri-
zação folear com sal, sistema
que, se aplicado com antece-
dência, pode diminuir o pon-
to de congelamento das folhas.

O Alerta Geada é um ser-
viço que funciona de maio a
setembro com o objetivo de
auxiliar os produtores a ado-
tarem técnicas para proteção
de cafezais.

Durante o período de ope-
ração do sistema, os pesqui-
sadores acompanham as con-
dições meteorológicas na re-
gião cafeeira do Estado e pu-
blicam diariamente um boletim
informativo. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

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

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

JOSIAS FEITOSA MENESES DE PAULA E ANDREA MARIA  DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM CANHOTINHO, PE, NO DIA 06/02/1979, FILHO
DE LEONIDES FEITOSA DE PAULA E DE MARIA MENESES DE PAULA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA EM CHÃ DE ALEGRIA, PE, NO DIA 28/09/1978, FILHA DE JOSE
LUIZ DA SILVA E DE MARIA MIRIAM DE SENA.

GUSTAVO ALBUQUERQUE FARIA E GISELE DOS SANTOS GOMES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PORTEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/05/1989, FILHO DE
DÉLIO COSTA FARIA E DE IZABEL ALBUQUERQUE FARIA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/06/1989, FILHA DE E DE ROSA
DOS SANTOS GOMES.

ALLAN NOMURA HELFSTEIN E LETICIA DA SILVA OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AGRICULTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/04/1989, FILHO DE ADÃO
HELFSTEIN E DE LUCIA MASSUME NOMURA HELFSTEIN. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AGRICULTORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/04/1988, FILHA DE JOSE DE
OLIVEIRA E DE CECILIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA.

MÁRCIO VIEIRA DINIS E PRISCILA SANTOS LIMA.  ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 09/09/1989, FILHO DE JOSÉ CIRILO
DINIS E DE MARIA ALDENIZA VIEIRA DE SOUSA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ATENDENTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/09/1994, FILHA DE ANTONIO LIMA
DAS VIRGENS E DE MARILEIDE SANTOS PINHEIRO LIMA.

LUCAS MIRANDA  ARAGÃO DA SILVA E GABRIELA MORAIS DO NASCIMENTO.  ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ANALISTA DE HELPDESK, SOLTEIRO, NASCIDO EM SALVADOR, BA,
NO DIA 30/05/2000, FILHO DE GERALDO JOAQUIM DA SILVA FILHO E DE IVANI MIRANDA ARAGÃO.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ESTUDANTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM AMPARO, SP, NO
DIA 11/07/1997, FILHA DE EDNILSON MORAIS DO NASCIMENTO E DE PATRICIA ELISABETE DE
OLIVEIRA PRETO.

EDUARDO AFONSO DE LIMA E CARLA FERREIRA DE SOUSA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
TECNICO DE TELECOM, DIVORCIADO, NASCIDO EM GUARULHOS, SP, NO DIA 27/09/1983, FILHO DE
JOSE AFONSO DE LIMA E DE LOID CARDOSO DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ANALISTA DE ATENDIMENTO, DIVORCIADA, NASCIDA EM QUIXERAMOBIM, CE, NO DIA 21/06/1986,
FILHA DE SEBASTIÃO VITORIANO DE SOUSA E DE RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA.

MANOEL  MARCOSSILVA DE SANTANA E MARILIA DE FATIMA MAGALHÃES. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADOR DE MAQUINAS, SOLTEIRO, NASCIDO EM RECIFE, PE,
NO DIA 09/05/1977, FILHO DE FRANKLIN LUIZ DE SANTANA E DE TELMA LUCIA DA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AGENTE DE LIMPEZA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 21/08/1982, FILHA DE E DE MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES.

DOUGLAS RAMOS DE JESUS E KELLY ARRUDA DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/07/1977, FILHO DE
NELSON RAMOS DE JESUS E DE MARIA RAMOS DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DO LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/02/1990, FILHA DE ORACI VAZ DE
OLIVEIRA E DE MARIA DAS GRAÇAS ARRUDA DE OLIVEIRA.

MATHEUS ALVES BARBOSA E GLEIZE MARIA MARQUES TELES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/04/1999, FILHO DE
SAMUEL BARBOSA E DE ROSANA ALVES DA SILVA BARBOSA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DOMESTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM ARAPIRACA, AL, NO DIA 04/06/2000, FILHA DE EDIMILSON
MARQUES DA SILVA E DE GLEIDE TELES MARQUES.

JOÃO JOSÉ DE JESUS E MARLENE RODRIGUES SAMPAIO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM PRADO, BA, NO DIA 04/05/1959, FILHO DE E DE MERCINA
MARIA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM POTÉ,
MG, NO DIA 26/08/1972, FILHA DE MARIO RODRIGUES SAMPAIO E DE MARIA BISPO SAMPAIO.

ELDY RAMOS RIBEIRO E MIKAÉLEN FERREIRA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
CONTROLADOR DE ACESSO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/02/1998, FILHO
DE SERGIO DA SILVA RIBEIRO E DE RIZOUCLEIDE CORREIA RAMOS RIBEIRO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFESSORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
02/04/2001, FILHA DE VLADIMIR PEREIRA DA SILVA E DE SUELI AVELINO FERREIRA.

JOÃO MARCOS PINHEIRO DE JESUS E LAIANE DA CRUZ PEREIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, REPOSITOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/05/1996, FILHO DE
DARIO MENDES DE JESUS E DE ROSANGELA PINHEIRO PESSOA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ESTAGIÁRIA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/08/2000, FILHA DE
FERNANDO PEREIRA E DE SOLANGE APARECIDA CRUZ DE FREITAS.

RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS E PATRICIA COUTINHO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ENCARREGADO DE ESTACIONAMENTO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS, AL, NO DIA 01/03/1975, FILHO DE E DE LUIZA MARIA DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE DENTISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 08/04/1981, FILHA DE JOSÉ ANTONIO COUTINHO E DE AIDÊ TRINDADE COUTINHO.

PEDRO ANGELO PEREIRA EDUARDO E MARIA MÁXIMA DA SILVA TEIXEIRA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, APOSENTADO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 29/06/1956, FILHO DE JULIO KLEIN EDUARDO E DE ADELINA PEREIRA EDUARDO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM ALFREDO MARCONDES, SP, NO
DIA 29/05/1954, FILHA DE ANTÔNIO TEIXEIRA DA COSTA E DE ESTELINA DA SILVA TEIXEIRA.

FERNANDO CORREA DE SOUZA E DANIELA MENDONÇA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/07/1982, FILHO DE JOSÉ AROLDO
DE SOUZA E DE ROSELI PEREIRA CORRÊA DE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
CUIDADORA DE IDOSOS, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/05/1978, FILHA DE
RONILDO MENDONÇA E DE MAGDA DA CONCEIÇÃO VIEIRA RODRIGUES.

EVANDRO CARDOSO DA SILVA E FABIANA BISPO SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ABASTECEDOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/09/1983, FILHO DE JOSÉ
SABINODA SILVA E DE APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, EMPREGADA DOMESTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM AURELINO LEAL, BA, NO DIA 08/
07/1989, FILHA DE JOSEVALDO DA SILVA SOUZA E DE MARIA NILDES LUPA BISPO.

RAFAEL FREDERICO SILVA PINTO E TAMARA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
, VIÚVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/04/1989, FILHO DE JOAQUIM DA SILVA PINTO E
DE MARIA DE LOURDES SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA EM
DIADEMA, SP, NO DIA 16/07/1993, FILHA DE E DE SILVANA TADEU DOS SANTOS.

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA E SIMONE DA SILVA SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MOTORISTA, DIVORCIADO, NASCIDO EM TEÓFILO OTONI, MG, NO DIA 31/07/1975, FILHO DE E DE
MARIA NILZA DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, VIÚVA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/09/1972, FILHA DE MANOEL PEDRO DA SILVA E DE SANTANA DA SILVA.

BRUNO LUCAS DA  ROCHA RIBEIRO E PATRICIA GONÇALVES CIERCOLES.  ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERAÇÃO DE VENDAS, SOLTEIRO, NASCIDO EM VARGINHA,
MG, NO DIA 08/06/1996, FILHO DE LUCAS RIBEIRO E DE ISABEL DA ROCHA ASSIS RIBEIRO. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFESSORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 06/05/1993, FILHA DE EDSON RODRIGUES CIERCOLES E DE SONIA CORREIA GONÇALVES
CIERCOLES.

OSVALDO DE PAULA SOUZA E ELIDIANE LIMA DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MOTORISTA, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/01/1977, FILHO DE CECILIO
SEVERINO DE SOUZA E DE MARLUCE BEZERRA DE PAULA SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, TEC. EM ENFERMAGEM, DIVORCIADA, NASCIDA EM SANTA BÁRBARA, BA, NO DIA
28/03/1987, FILHA DE E DE ELIZABETE LIMA DE OLIVEIRA.

JURACY ANTONIO DA CONCEIÇÃO E SUZANA APARECIDA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AZULEGISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM MUCUGÊ, BA, NO DIA 09/03/1987, FILHO DE
E DE MARIA NILZA CONCEIÇÃO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/03/2002, FILHA DE ANTONIO RODRIGUES DA
SILVA E DE LUCIA APARECIDA ALVES.

RUAN BRIT O RIBEIRO E SILVA E KARINA LEMOS MARTINS DE FARIAS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/08/1999, FILHO DE
REONALDO RIBEIRO DA SILVA E DE IVANILDAVIEIRA DE BRITO SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VENDEDORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 15/05/1996, FILHA DE
VALTER MARTINS DE FARIAS E DE TELMA LEMOS DE MATOS.

Projeto Olimpíadas - Empreendimentos Imobiliários S.A.
C.N.P.J. 03.849.451/0001-96

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 (Expressas em Reais)
Relatório de Administração: Senhores Acionistas: Na forma do artigo 176 da Lei nº 6.404/76, e em conformidade com o Estatuto Social desta Companhia, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios em 31/12/2020 e
31/12/2019, expressas em Reais. Colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/2020 31/12/2019
Receita de Aluguéis de Imóveis 1.787.051,68 5.324.235,46
(–) Impostos incidentes sobre vendas (65.227,38) (194.334,58)
(=) Resultado do aluguel de imóveis 1.721.824,30 5.129.900,88
(=) Resultado bruto 1.721.824,30 5.129.900,88
(+/–) Despesas e receitas operacionais (70.708,62) (61.220,28)
Despesas administrativas (68.049,71) (66.296,43)
Despesas tributárias (552,18) (507,89)
Despesas financeiras (3.983,98) (6.814,33)
Receitas financeiras 1.877,25 12.398,37
(=) Resultado operacional 1.651.115,68 5.068.680,60
(=) Resultado antes das provisões tributárias 1.651.115,68 5.068.680,60
(–) Contribuição social (51.636,05) (154.453,84)
(–) Provisão para imposto de renda (123.920,97) (405.038,43)
(=) Resultado líquido do exercício 1.475.558,66 4.509.188,33

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Descrição
Saldos em 

Capital  
Social

Reserva  
de Capital

Lucros 
Acumulados Total

 31/12/ 2018 23.097.515,00 2.419.416,35 4.188.636,47 29.705.567,82
Lucro Líquido do Exercício – – 4.509.188,33 4.509.188,33
Constituição de reserva legal – 225.459,42 (225.459,42) –
Distribuição de dividendos – – (4.188.636,47) (4.188.636,47)
Saldos em 
 31/12/2019 23.097.515,00 2.644.875,77 4.283.728,91 30.026.119,68
Lucro Líquido do Exercício – – 1.475.558,66 1.475.558,66
Constituição de reserva legal – 73.777,93 (73.777,93) –
Saldos em 
 31/12/2020 23.097.515,00 2.718.653,70 5.685.509,64 31.501.678,34

Demonstração do Fluxo de Caixa
Das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido antes do IR e da CS 1.651.115,68 5.068.680,60
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
 pelas atividades operacionais:
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Créditos diversos 31,13 (1.541,94)
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Obrigações tributárias (137.837,76) 3.784,95
Caixa proveniente das operações 1.513.309,05 5.070.923,61
IR e CS pagos (175.557,02) (559.492,27)
Caixa líquido proveniente das (aplicados 
 nas) atividades operacionais 1.337.752,03 4.511.431,34
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Das atividades de financiamento com acionistas
 Distribuição de lucros – (4.188.636,47)
 Contas a receber de partes relacionadas (1.634.031,13) (631.950,44)
Caixa líquido utilizado pelas atividades 
 de financiamento com acionistas (1.634.031,13) (4.820.586,91)
Aumento (Redução) líquido de caixa e 
 equivalente de caixa (296.279,10) (309.155,57)
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 466.779,10 775.934,67
 No fim do exercício 170.500,00 466.779,10
Aumento (Redução) líquido de caixa e 
 equivalente de caixa (296.279,10) (309.155,57)

Diretoria
Carlos Eduardo Araújo Tibério - Administrador 

Contadora
Maisa Aparecida Pereira da Silva de Lima - CT CRC 1SP 125.678/O-2

Balanço Patrimonial 2020 2019
Ativo/Circulante 172.044,55 468.354,78
 Disponibilidade e aplicações financeiras 170.500,00 466.779,10
 Créditos diversos e outros ativos 1.544,55 1.575,68
Não Circulante 31.350.162,08 29.716.130,95
Realizável a longo prazo 31.350.162,08 29.716.130,95
 Créditos de pessoas ligadas 9.178.020,16 7.543.989,03
 Imóveis destinados a venda 22.172.141,92 22.172.141,92
Total do Ativo 31.522.206,63 30.184.485,73

Balanço Patrimonial 2020 2019
Passivo/Circulante 20.528,29 158.366,05
 Obrigações tributárias 20.528,29 158.366,05
Patrimônio Líquido 31.501.678,34 30.026.119,68
 Capital social 23.097.515,00 23.097.515,00
 Reserva de capital 2.718.653,70 2.644.875,77
 Reserva de lucros 5.685.509,64 4.283.728,91
Total do Passivo 31.522.206,63 30.184.485,73
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LEILÃO dia 27/07/2021

TERÇA-FEIRA
Leilão 14:00hs

COLISÃO - ROUBO/FURTO
ENCHENTE E

VEÍCULOS EM FIM
DE VIDA ÚTIL

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

www.donhaleiloes.com

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

ONLINE

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

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

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 
AEROPORTUÁRIAS

CNPJ nº 09.352.896/0001-42 - NIRE 35.300.353.170
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 03 de maio de 2021, re-
cebeu a carta de renúncia do Sr. RICARDO DE ARRU-
DA PENTEADO, ao cargo de membro efetivo do Con-
selheiro da Administração da Companhia, com registro 
perante a JUCESP 352.148/21-4 em 20/07/2021. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES
AEROPORTUÁRIAS

CNPJ nº 09.352.896/0001-42 - NIRE 35.300.353.170
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 03 de maio de 2021, 
recebeu a carta de renúncia do Sr. ROGÉRIO AUGUSTO 
PRADO, ao cargo de Diretor  da Companhia, com 
registro perante a JUCESP 352.150/21-0 em 20/07/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 
AEROPORTUÁRIAS

CNPJ nº 09.352.896/0001-42 - NIRE 35.300.353.170
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 03 de maio de 2021, 
recebeu a carta de renúncia do Sr. ROGÉRIO 
AUGUSTO PRADO, ao cargo de membro efetivo do 
Conselheiro da Administração da Companhia, com 
registro perante a JUCESP 352.148/21-4 em 
20/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Travessia Securitizadora
de Créditos Mercantis V S.A.

CNPJ/ME nº 41.719.231/0001-37 - NIRE: 35300567391
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada 

em 10.06.2021 de Retifi cação e Ratifi cação da 
Assembleia Geral Extraordinária Realizada

em 04 de junho de 2021 às 10:00 horas
CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
- Certifi co o registro na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob nº 306.296/21-4 em 08.07.2021. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de Abril de 2021 (Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Realizada em 12 de abril de 2021, às 10:00 horas, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A. 
(“Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800,16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 
05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 
6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto. Presença: Acionistas representando 
100% (cem por cento) do capital com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. Presente 
ainda, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Guimarães, conforme disposto no artigo 163, § 3º da Lei das Sociedades Anônimas. As procurações 
ficarão arquivadas na sede da Companhia. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro Marques e Secretariada pela Dra. Juliana 
Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Aprovar sobre: (i) a distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o capital próprio; 
(ii) inclusão de filiais da Companhia, inscritas nos CNPJ sob nº 60.665.981/0012-70, NIRE nº 35.905.821.032 e CNPJ sob nº 60.665.981/0013-51 
e NIRE nº 529.998.109-47; (iii) o encerramento das atividades da filial da Companhia, inscrita no CNPJ sob nº 60.665.981/0011-90, NIRE 
3.190.257.093-1; (iv) as alterações de endereços das filiais inscritas no CNPJ 60.665.981/0004-60, NIRE 35.901.939.195; 60.665.981/0005-41, 
NIRE 31.901.115.407; CNPJ sob o nº 60.665.981/0008-94 e NIRE nº 35.903.460.601; CNPJ 60.665.981/0009-75 e NIRE nº 31.902.342.075 e 
60.665.981/0010-90 e NIRE nº 53.900.350.826; (v) a alteração do Parágrafo Único do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; (vi) a alteração 
do objeto social da Companhia, e respectiva alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; (vii) a rerratificação do capital social e 
respectivo número de ações ordinárias da Companhia; (viii) o aumento do capital social da Companhia; (ix) a respectiva alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia; (x) a alteração dos Artigos 8º, 9º e 10º do Estatuto Social da Companhia; (xi) alteração do Artigo 11º do Estatuto 
Social da Companhia; (xii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os Acionistas examinaram 
os itens constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) Aprovaram sobre a distribuição e pagamento de resultados na 
forma de juros sobre o capital próprio, nos termos previstos no artigo 9º da Lei nº 9.249/95, conforme recomendada pelos Diretores da Companhia, 
por meio da Ata de Reunião de Diretoria de 17 de março de 2021, às 9h30, e opinada favoravelmente em reunião realizada em 17 de março de 
2021, às 10h00 pelos membros do Conselho Fiscal, no montante total bruto de R$ 33.895.307,00 (trinta e três milhões, oitocentos e noventa e cinco 
mil, trezentos e sete reais). Este valor poderá sofrer reajuste, conforme aplicação da taxa TJLP. Os juros sobre capital próprio, aprovados nessa 
deliberação, serão pagos até 31 de dezembro de 2021. (ii) Aprovaram sobre: a) a criação e instalação da filial situada na Cidade de Pouso Alegre, 
Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias, BR 381 s/nº - parte, km 862,5, Distrito Industrial do Algodão, Bairro do Algodão, CEP 37556-830, 
conforme deliberação em Ata da Reunião de Diretoria de 27 de outubro de 2017, registrada na JUCESP sob o nº 572.275/17-1, correspondente ao 
CNPJ nº 60.665.981/0009-10, NIRE 31.902.342.075; b) a criação da filial situada na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida 
Presidente Tancredo de Almeida Neves nº 1.555, Bairro Macedo, CEP 07112-070, conforme deliberação em Ata da Reunião de Diretoria de 23 de 
novembro de 2018 registrada na JUCESP sob o nº 120.918/19-5, correspondente ao CNPJ nº 60.665.981/0012-70, NIRE nº 35.905.821.032; e c) a 
criação da filial situada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Deputado Jamel Cecílio s/nº, Quadra B 27, sala 1503 - Condomínio 
Brookfield Towers, CEP 74810-100, conforme deliberação em Ata da Reunião de Diretoria de 01 de abril de 2019, registrada na JUCESP sob o 
nº 217.328/19-2, correspondente ao CNPJ nº 60.665.981/0013-51 e NIRE nº 529.998.109-47. (iii) Aprovaram o encerramento das atividades da filial 
inscrita no CNPJ sob o nº 60.665.981/0011-90, NIRE nº 3.190.257.093-1, conforme deliberação em Ata da Reunião de Diretoria de 01 de novembro 
de 2018, registrada na JUCESP sob o nº 2.403/19-5; (iv) Aprovaram a alteração dos endereços das seguintes filiais: a) inscrita no CNPJ sob o 
nº 60.665.981/0004-60 e NIRE nº 35.901.939.195, de modo que o endereço passa a ser: Avenida Ibirama nº 518 - prédio 471 (Parte 2), prédio 441, 
corredor 31, frente, Parque Industrial Daci, CEP 06785-300, cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, conforme deliberação em Ata da 
Reunião de Diretoria de 10 de dezembro de 2018, registrada na JUCESP sob o nº 71.490/19-0; b) inscrita no CNPJ sob o nº 60.665.981/0005-41, 
NIRE 31.901.115.407, de modo que o endereço passa a ser: Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, 4.550, Aeroporto, cidade de Pouso Alegre, 
Estado de Minas Gerais, conforme deliberação em Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 18 maio de 2018, registrada na JUCESP sob o 
nº 312.655/18-6; c) inscrita no CNPJ sob o nº 60.665.981/0008-94 e NIRE nº 35.903.460.601, de modo que o endereço passa a ser: na Avenida 
Ibirama nº 518, Edifício 442 e 402, Parque Industrial Daci, CEP 06785-300, na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, conforme 
deliberação em Ata da Reunião de Diretoria de 18 de novembro de 2019 registrada na JUCESP sob o nº 991/20-0; d) inscrita no CNPJ/
nº 60.665.981/0010-90 e NIRE nº 53.900.350.826, de modo que o endereço passa a ser: Trecho Tr 01 Pólo de Desenvolvimento Juscelino 
Kubitschek, s/nº, Conjunto 4, Lote 02, CEP: 72549-520, Santa Maria, Brasília, Distrito Federal, conforme deliberação em Ata da Reunião de Diretoria 
de 04 de novembro de 2020, registrada na JUCESP sob o nº 528.392/20-1. v) Com base nas alterações aprovadas nos itens (ii) a (iv) acima, os 
Acionistas aprovaram a alteração do Parágrafo Único do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia conforme segue: Artigo 2º (...) Parágrafo 
Único - A Sociedade mantém, no momento as seguintes filiais: 1. escritório administrativo e de vendas na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, unidades autônomas 161 e 162 do 16º pavimento, Cidade Jardim, CEP 
05676-120; 2. escritório administrativo e de vendas na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida João Cabral de Mello Neto, 
nº 850, Bloco 3, salas 212, 213 e 214, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-057; 3. unidade fabril na cidade de Taboão da Serra, Estado 
de São Paulo, na Avenida Ibirama nº 518 - Edifício 471 (Parte 2), Armazém 441 (Corredor 31 - frente), Bloco 402 (sala 36), Parque industrial Daci, 
CEP 06785-300; 4. unidade fabril na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, nº 4.550, bairro 
Aeroporto, CEP 37560-100; 5. unidade na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Trecho 01 s/nº, Conjunto 11, Lotes 6 a 12 - Parte A, Polo de 
Desenvolvimento JK, Santa Maria, CEP 72549-555; 6. unidade fabril na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Trecho 01 s/nº, Conjunto 11, Lotes 6 
a 12, Polo de Desenvolvimento JK, Santa Maria, CEP 72549-555; 7. unidade fabril na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida 
Ibirama nº 518, Edifício 442 e 402, Parque Industrial Daci, CEP 06785-300; 8. centro de distribuição na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas 
Gerais, na Rodovia Fernão Dias - BR 381, s/nº - Parte 2 - Km. 862,5, Distrito Industrial (CDI), CEP 37556-830; 9. unidade fabril na Cidade de Brasília, 
Distrito Federal, no Trecho 01, conjunto 4, Lote 02, Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek, CEP: 72549-520; 10. unidade na cidade de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves nº 1.555 - Prédio 130, Bairro Macedo, CEP 07112-070; e 
11. escritório administrativo na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Deputado Jamel Cecílio s/nº, Quadra B 27, sala 1503 - Condomínio 
Brookfield Towers, CEP 74810-100. vi) Aprovaram a alteração do objeto social da Companhia e respectiva alteração do Artigo 3º do Estatuto Social 
da Companhia, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária datada de 21 de maio de 2018, registrada na JUCESP sob o nº 389.056/18-2, 
passando a ter a seguinte redação: “Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto social a fabricação, manipulação, fracionamento, envase, rotulagem, 
controle da qualidade, comércio, distribuição, armazenagem, importação, exportação de insumos, produtos químicos, farmacêuticos, inclusive 
insumos e produtos controlados, para uso humano e/ou veterinário, de produtos cosméticos, dietéticos, de higiene pessoal, artigos de perfumaria 
em geral e correlatos, inclusive produtos destinados à alimentação animal e/ou humana, a prestação de serviços de armazenamento de mercadorias 
de terceiros, transporte de insumos, produtos químicos e farmacêuticos de uso humano e/ou veterinário, inclusive controlados, podendo ainda 
participar de outras sociedades comerciais ou civis, no país e no exterior, como sócia, quotista ou acionista e fabricação e comércio de materiais de 
embalagens em papel, alumínio, PVC e congêneres, execução e serviços de bulas, rótulos, etiquetas e afins, em papel alumínio, PVS e congêneres, 
serviços de fotolitos, fotocomposição, arte final e congêneres, embalar, importar e exportar para produtos farmacêuticos para uso humano e/ou 
veterinário, incluindo a prestação de serviços técnicos em geral, pesquisas, testes e análises técnicas, a fim de atestar a qualidade de produtos.” 
vii) Aprovaram sobre a rerratificação do capital social e número de ações ordinárias da Companhia, previsto na Ata de Assembleia Geral Ordinária 
de 27 de abril de 2017, registrada perante a JUCESP sob o nº 335.881/17-8, de modo que a redação prevista, referente aos itens (iii) e (iv) da ordem 
do dia da referida Ata de Assembleia Geral Ordinária, deve ser alterada: de: “(iii) aprovar o aumento do capital social no montante de 
R$ 241.789.675,45 (duzentos e quarenta e um milhões, setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco 
centavos), mediante a emissão de 208.439.375 (duzentos e oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta e cinco) ações 
ordinárias no preço de R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos) cada uma”, para: “(iii) aprovar o aumento do capital social no montante 
R$ 241.789.675,45 (duzentos e quarenta e um milhões, setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco 
centavos), mediante a emissão de 181.977.966 (cento e oitenta e um milhões, novecentas e setenta e sete mil e novecentas e sessenta e seis) 
ações ordinárias, ao preço de emissão de R$1.33 (um real e trinta e três centavos) cada uma”; e, de “(iv) caso seja aprovado o item (iii) da Ordem 
do Dia, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 440.077.657,22 (quatrocentos e quarenta 
milhões, setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) dividido em 379.377.291 (trezentos e setenta e nove milhões, 
trezentas e setenta e sete mil e duzentas e noventa e uma) ações ordinárias e poderão ser representadas por títulos múltiplos a critério do acionista”, 
para: “(iv) caso seja aprovado o item (iii) da Ordem do Dia, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: Artigo 5º - O Capital Social 
é de R$ 440.301.349.97 (quatrocentos e quarenta milhões, trezentos e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) dividido 
em 379.570.129 (trezentos e setenta e nove milhões, quinhentos e setenta mil e cento e vinte nove) ações ordinárias ao preco de emissão de 
R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos) cada uma e poderão ser representadas por títulos múltiplos a critério do acionista; viii) Aprovaram sobre o 
aumento do capital social no montante de R$ 298.197.404,95 (duzentos e noventa e oito milhões, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e quatro 
reais e noventa e cinco centavos) mediante a emissão de 257.066.728 (duzentos e cinqüenta e sete milhões, sessenta e seis mil e setecentas e 
vinte e oito) ações ordinárias, ao preço de emissão de R$1,16 (um real e dezesseis centavos) cada uma, correspondente ao valor patrimonial de 
cada ação, na proporção do número de ações de cada um, nos termos do caput do artigo 169, da Lei 6.404/76; ix) Aprovaram a alteração do artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 738.498.754,92 (setecentos e trinta 
e oito milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) dividido em 636.636.857 
(seiscentos e trinta e seis milhões, seiscentas e trinta e seis mil e oitocentas e cinquenta e sete) ações ordinárias e poderão ser representadas por 
títulos múltiplos a critério do acionista. Parágrafo Primeiro - As ações ordinárias terão a forma nominativa não podendo ser conversíveis em outras 
formas. A ação ordinária nominativa dará direito cada uma a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo - A Sociedade 
não emitirá ações de gozo ou fruição nem partes beneficiárias.” x) Aprovaram a alteração dos artigos 8º, 9º e 10º do Estatuto Social da Companhia 
conforme previsto na Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 07 de agosto de 2018, registrada na JUCESP sob o nº 440.394/18-1, passando a 
ter a seguinte redação: “Artigo 8º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 02 (dois) e no máximo 10 (dez) 
membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo 01 (um) Diretor-Presidente, 03 (três) Diretores Vice-Presidentes e 06 (seis) Diretores sem 
designação específica. Os membros da Diretoria (“Diretores”) serão eleitos em Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro - O mandato dos Diretores 
será exercido pelo prazo de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Segundo - Os Diretores serão empossados no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados da data da Assembleia que os eleger, mediante termo de posse lavrado no livro de Atas da Reunião de Diretoria. Parágrafo Terceiro - 
Os Diretores eleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a data da posse de seus respectivos sucessores. Parágrafo Quarto - Qualquer 
demora ocorrida na eleição ou na investidura da Diretoria, importará na prorrogação automática da gestão dos Diretores em exercício, até que esses 
atos se realizem. Parágrafo Quinto - Ficam os Diretores dispensados de qualquer garantia para o exercício de seus cargos. Parágrafo Sexto - A 
Assembleia Geral poderá deixar vago um ou mais cargos de Diretor para preenchimento posterior; preenchidos os cargos, o mandato dos Diretores 
assim eleitos terminará juntamente com o mandato dos outros Diretores.”. A alteração da atribuição de competência dos membros da Diretoria, 
alterando, portanto, a redação dos artigos 9º e 10º do Estatuto Social da Companhia: “Artigo 9º - Compete ao Diretor-Presidente: a) representar 
a Sociedade em juízo ou fora dele; b) convocar e presidir as Assembleias Gerais, tanto ordinárias como extraordinárias, bem como as Reuniões de 
Diretoria; c) designar qual dos demais Diretores deverá assumir a Presidência da Sociedade nos casos de seu impedimento ou ausência temporária; 
d) aprovar obrigações superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou o seu equivalente em outras moedas, em conjunto com mais 
um Diretor; e) todas as atribuições previstas aos demais Diretores.”; “Artigo 10º “caput” - Competem aos Diretores Vice-Presidentes: a) as mesmas 
atribuições designadas ao Diretor-Presidente, com exceção das letras “c” e “d” do Artigo 9º e outras atribuições privativas do Diretor-Presidente 
previstas em lei, mediante a assinatura em conjunto de no mínimo 02 (dois) Diretores Vice-Presidentes; b) aprovar obrigações superiores a 
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e inferiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou o seu equivalente em outras moedas, 
mediante a assinatura de 02 (dois) Diretores Vice-Presidentes; c) todas as atribuições previstas aos demais Diretores sem designação específica. 
xi) Deliberaram sobre a alteração do Artigo 11, item V, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2018, 
registrada na JUCESP sob o nº 519.232/18-5, passando a ter a seguinte redação: Artigo 11 - Exceto pelas matérias cuja aprovação prévia é 
necessária pela Assembleia Geral, a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, perante terceiros, bem como órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais e autoridades, para efeito a quaisquer instrumentos que envolvam a assunção de obrigações pela Companhia, incluindo, sem 
limitação instrumentos de aquisição ou alienação de bens imóveis e de ações ou quotas de outras sociedades, constituição de hipotécas, penhor, 
garantia ou depósito de bens da Sociedade, todos os instrumentos, contratas em geral, incluindo mas não se limitando a eventuais termos aditivos, 
notificação de resilição e termo de distrato, cheques, notas promissórias, duplicatas, enfim todos os títulos de crédito negociáveis, bem como a 
emissão, aceite e endosso de duplicatas, cheques e quaisquer títulos de crédito negociáveis e, ainda, autorizar a abertura, o encerramento ou a 
alteração do endereço de filiais, agências, depósitos, escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no País ou no exterior, será 
sempre exercida: I) Pelo Diretor-Presidente em conjunto com mais um Diretor - em todas as obrigações, incluindo aquelas em que o valor individual 
ou agregado exceda a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou o seu equivalente em outras moedas, bem como nos seguintes casos: 
a) nos atos ou contratos de aquisição, alienação, oneração ou gravame de bens imóveis; b) na fiança, transação, confissão, desistência ou renúncia 
a direitos; c) nos atos ou contratos de aquisição, alienação, gravame de fundos públicos ou títulos de valor, inclusive ações e debêntures. II) Por 02 
(dois) Diretores Vice-Presidentes em conjunto - em obrigações cujo valor individual ou agregado não exceda a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 
de reais) ou o seu equivalente em outras moedas, bem como nos seguintes casos: a) nos atos ou contratos de aquisição, alienação, oneração ou 
gravame de bens imóveis; b) na fiança, transação, confissão, desistência ou renúncia a direitos; c) nos atos ou contratos de aquisição, alienação, 
gravame de fundos públicos ou títulos de valor, inclusive ações e debêntures; III) Por 02 (dois) Diretores em conjunto - em obrigações cujo valor 
individual ou agregado não exceda a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ou o seu equivalente em outras moedas; IV) Por 01 (um) Diretor em 
conjunto com 01 (um) procurador - em obrigações cujo valor individual ou agregado não exceda a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) ou o seu 
equivalente em outras moedas. V) Por 01 (um) Diretor agindo isoladamente ou por 02 (procuradores) agindo em conjunto, perante qualquer 
repartição pública da União, dos Estados e Municípios, qualquer que seja a sua natureza ou grau de subordinação ou autonomia, inclusive 
autarquias, entidades paraestatais e sociedades de economia mista em obrigações cujo valor individual ou agregado não exceda a R$ 100.000,00 
(cem mil reais) ou o seu equivalente em outras moedas, exceto em relação aos casos de licitação tanto em âmbito federal, estadual e municipal, 
presencial ou eletrônica, englobando contratos, atas, termos aditivos, propostas, impugnações, defesas, recursos, declarações, ofícios, solicitações 
de esclarecimentos, adesões, em gue será permitida a assinatura de 01 (um) Diretor agindo isoladamente ou 02 (procuradores) agindo em conjunto, 
sem limitação de valor de alçada. Parágrafo Primeiro - A Sociedade será representada sempre por quaisquer 02 (dois) Diretores agindo em 
conjunto na outorga de mandato de qualquer natureza, inclusive “ad judicia” e “ad judicia et extra”. Parágrafo Segundo - A Sociedade será 
representada por apenas 01 (um) Diretor agindo isoladamente ou por 02 (procuradores) agindo em conjunto, perante o Poder Legislativo e a Justiça 
do Trabalho. Parágrafo Terceiro - Os valores constantes no caput deste dispositivo, bem como nos Artigos 9º e 10º acima deverão ser corrigidos 
anualmente, com data-base em 31 de dezembro, de acordo com a variação do IGPM/FGV ou outro índice que venha a substituí-lo.” xii) Aprovaram 

a consolidação do Estatuto Social, em razão das alterações ora aprovadas, que passa a viger com a seguinte redação: JUCESP nº 306.816/21-0
em 28/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Estatuto Social - Capítulo Primeiro - Denominação, Sede, Objeto e Duração - 
Artigo 1º - Sob a denominação social de União Química Farmacêutica Nacional S.A. fica constituída uma Sociedade anônima de capital fechado
por transformação da Sociedade por quotas de responsabilidade limitada Laboratório Prata Ltda. que se regerá pelo presente Estatuto Social e pela 
legislação vigente, no que lhe for aplicável. Artigo 2º - A Sociedade tem a sua sede e foro na cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, à Rua
Coronel Luiz Tenório de Brito, nº 90, Centro, podendo criar, transferir, bem como extinguir filiais, agências, sucursais, escritórios, depósitos, lojas ou
representações, em qualquer parte do território nacional ou do estrangeiro, quando as conveniências sociais o indicarem, por deliberação da
Diretoria, que fixará as dotações de capital necessárias, de acordo com as disposições legais vigentes. Parágrafo Único - A Sociedade mantém, 
no momento as seguintes filiais: 1. escritório administrativo e de vendas na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de
Castro, nº 4.800, Continental Tower, unidades autônomas 161 e 162 do 16º pavimento, Cidade Jardim, CEP 05676-120; 2. escritório administrativo
e de vendas na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 3, salas 212, 213 e 214, Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-057; 3. unidade fabril na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida Ibirama nº 518 -
Edifício 471 (Parte 2), Armazém 441 (Corredor 31 - frente), Bloco 402 (sala 36), Parque Industrial Daci, CEP 06785-300; 4. unidade fabril na cidade
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, nº 4.550, bairro Aeroporto, CEP 37560-100; 5. unidade na 
cidade de Brasília, Distrito Federal, no Trecho 01 s/nº, Conjunto 11, Lotes 6 a 12 - Parte A, Polo de Desenvolvimento JK, Santa Maria, CEP 
72549-555; 6. unidade fabril na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Trecho 01 s/nº, Conjunto 11, Lotes 6 a 12, Polo de Desenvolvimento JK, Santa
Maria, CEP 72549-555; 7. unidade fabril na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida Ibirama nº 518, Edifício 442 e 402, Parque 
Industrial Daci, CEP 06785-300; 8. centro de distribuição na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias - BR 381, s/
nº - Parte 2 - Km 862,5, Distrito Industrial (CDI), CEP 37556-830; 9. unidade fabril na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Trecho 01, conjunto 4,
Lote 02, Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek, CEP: 72549-520; 10. unidade na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida
Presidente Tancredo de Almeida Neves nº 1.555 - Prédio 130, Bairro Macedo, CEP 07112-070; e 11. escritório administrativo na Cidade de Goiânia,
Estado de Goiás, na Avenida Deputado Jamel Cecílio s/nº, Quadra B 27, sala 1503 - Condomínio Brookfield Towers, CEP 74810-100. Artigo 3º - A 
Sociedade tem por objeto social a fabricação, manipulação, fracionamento, envase, rotulagem, controle da qualidade, comércio, distribuição,
armazenagem, importação, exportação de insumos, produtos químicos, farmacêuticos, inclusive insumos e produtos controlados, para uso humano
e/ou veterinário, de produtos cosméticos, dietéticos, de higiene pessoal, artigos de perfumaria em geral e correlatas, inclusive produtos destinados
à alimentação animal e/ou humana, a prestação de serviços de armazenamento de mercadorias de terceiros, transporte de insumos, produtos 
químicos e farmacêuticos de uso humano e/ou veterinário, inclusive controlados, podendo ainda participar de outras sociedades comerciais ou civis, 
no país e no exterior, como sócia, quotista ou acionista e fabricação e comércio de materiais de embalagens em papel, alumínio, PVC e congêneres, 
execução e serviços de bulas, rótulos, etiquetas e afins, em papel alumínio, PVS e congêneres, serviços de fotolitos, fotocomposição, arte final e
congêneres, embalar, importar e exportar para produtos farmacêuticos para uso humano e/ou veterinário, incluindo a prestação de serviços técnicos
em geral, pesquisa, testes e análises técnicas, a fim de atestar a qualidade de produtos. Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é por tempo 
indeterminado. Capítulo Segundo - Do Capital Social e Ações - Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 738.498.754,92 (setecentos e trinta e oito
milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) dividido em 636.636.857 (seiscentos e
trinta e seis milhões, seiscentas e trinta e seis mil e oitocentas e cinquenta e sete) ações ordinárias e poderão ser representadas por títulos múltiplos
a critério do acionista. Parágrafo Primeiro - As ações ordinárias terão a forma nominativa não podendo ser conversíveis em outras formas. A ação
ordinária nominativa dará direito cada uma a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo - A Sociedade não emitirá
ações de gozo ou fruição nem partes beneficiárias. Artigo 6º - A Sociedade não reconhece mais de um proprietário para cada ação, que por seu 
turno, será indivisível, em relação à Sociedade. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo
condomínio, nos termos do Parágrafo Único do artigo 28 da Lei das Sociedades Anônimas. Parágrafo Único - A Sociedade poderá cobrar dos
acionistas as despesas com emissão de certificados decorrentes de desdobramento de ações e ainda conversão ou reconversão de ações. Artigo
7º - Os acionistas, entre si, e sempre na proporção das ações de que são proprietários, asseguram- se mutuamente, o direito de preferência para
aquisição das ações dos que desejam retirar-se da Sociedade. Parágrafo Primeiro - Na hipótese de que um acionista deseje alienar suas ações 
deve manifestar sua intenção à Sociedade, por escrito, indicando preço e demais condições. Parágrafo Segundo - A Sociedade no prazo de 60
(sessenta) dias, deverá informar a intenção de venda das Ações aos demais acionistas, inclusive preço e condições através de carta registrada para
que eles, no prazo de 90 (noventa) dias, possam exercer o direito de preferência, em igualdade de preço, porém observado o prazo a que se refere
o Parágrafo Terceiro seguinte. Parágrafo Terceiro - Os acionistas, em igualdade de preço, têm o prazo de 48 (quarenta e oito) meses para efetuar
o pagamento das ações, em parcelas mensais iguais e consecutivas, com juros de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária calculada pelo
índice Geral de Preços ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas. Parágrafo Quarto - No caso de falecimento, interdição, separação ou divórcio de 
qualquer acionista, os herdeiros, o representante do interdito, o cônjuge supérstite, separado judicialmente ou divorciado, receberão o valor de suas 
ações apurado conforme balanço especial, levantado na data do falecimento, interdição, separação ou divórcio. O pagamento será efetuado na
forma prevista no Parágrafo Terceiro anterior. Capítulo Terceiro - Da Administração da Sociedade - Artigo 8º - A Sociedade será administrada por 
uma Diretoria composta de no mínimo 02 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo 01 (um) Diretor-
Presidente, 03 (três) Diretores Vice-Presidentes e 06 (seis) Diretores sem designação específica. Os membros da Diretoria (“Diretores”) serão eleitos
em Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro - O mandato dos Diretores será exercido pelo prazo de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo
Segundo - Os Diretores serão empossados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da Assembleia que os eleger, mediante termo de
posse lavrado no livro de Atas da Reunião de Diretoria. Parágrafo Terceiro - Os Diretores eleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a
data da posse de seus respectivos sucessores. Parágrafo Quarto - Qualquer demora ocorrida na eleição ou na investidura da Diretoria, importará
na prorrogação automática da gestão dos Diretores em exercício, até que esses atos se realizem. Parágrafo Quinto - Ficam os Diretores
dispensados de qualquer garantia para o exercício de seus cargos. Parágrafo Sexto - A Assembleia Geral poderá deixar vago um ou mais cargos
de Diretor para preenchimento posterior; preenchidos os cargos, o mandato dos Diretores assim eleitos terminará juntamente com o mandato dos
outros Diretores. Artigo 9º - Compete ao Diretor-Presidente: a) representar a Sociedade em juízo ou fora dele; b) convocar e presidir as Assembleias
Gerais, tanto ordinárias como extraordinárias, bem como as Reuniões de Diretoria; c) designar qual dos demais Diretores deverá assumir a
Presidência da Sociedade nos casos de seu impedimento ou ausência temporária; d) aprovar obrigações superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) ou o seu equivalente em outras moedas, em conjunto com mais um Diretor; e) todas as atribuições previstas aos demais Diretores.
Artigo 10 - Competem aos Diretores Vice-Presidentes: a) as mesmas atribuições designadas ao Diretor-Presidente, com exceção das letras “c” e
“d” do Artigo 9º e outras atribuições privativas do Diretor-Presidente previstas em lei, mediante a assinatura em conjunto de no mínimo 02 (dois)
Diretores Vice-Presidentes; b) aprovar obrigações superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e inferiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) ou o seu equivalente em outras moedas, mediante a assinatura de 02 (dois) Diretores Vice-Presidentes; c) todas as atribuições
previstas aos demais Diretores sem designação específica. Parágrafo Único - A prestação de avais, fianças ou prática de quaisquer atos de favor
pela Sociedade, poderá ser realizada para as empresas interligadas, controladas, coligadas, interdependentes ou subsidiárias de qualquer espécie. 
Artigo 11 - Exceto pelas matérias cuja aprovação prévia é necessária pela Assembleia Geral, a representação da Companhia, em juízo ou fora dele,
perante terceiros, bem como órgãos públicos federais, estaduais e municipais e autoridades, para efeito a quaisquer instrumentos que envolvam a
assunção de obrigações pela Companhia, incluindo, sem limitação instrumentos de aquisição ou alienação de bens imóveis e de ações ou quotas
de outras sociedades, constituição de hipotecas, penhor, garantia ou depósito de bens da Sociedade, todos os instrumentos, contratos em geral,
incluindo mas não se limitando a eventuais termos aditivos, notificação de resilição e termo de distrato, cheques, notas promissórias, duplicatas,
enfim todos os títulos de crédito negociáveis, bem como a emissão, aceite e endosso de duplicatas, cheques e quaisquer títulos de crédito
negociáveis e, ainda, autorizar a abertura, o encerramento ou a alteração do endereço de filiais, agências, depósitos, escritórios ou quaisquer outros
estabelecimentos da Companhia no País ou no exterior, será sempre exercida: I) Pelo Diretor-Presidente em conjunto com mais um Diretor em todas
as obrigações, incluindo aquelas em que o valor individual ou agregado exceda a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou o seu
equivalente em outras moedas, bem como nos seguintes casos: a) nos atos ou contratos de aquisição, alienação, oneração ou gravame de bens
imóveis; b) na fiança, transação, confissão, desistência ou renúncia a direitos; c) nos atos ou contratos de aquisição, alienação, gravame de fundos
públicos ou títulos de valor, inclusive ações e debêntures. II) Por 02 (dois) Diretores Vice-Presidentes em conjunto - em obrigações cujo valor
individual ou agregado não exceda a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou o seu equivalente em outras moedas, bem como nos 
seguintes casos: a) nos atos ou contratos de aquisição, alienação, oneração ou gravame de bens imóveis; b) na fiança, transação, confissão,
desistência ou renúncia a direitos; c) nos atos ou contratos de aquisição, alienação, gravame de fundos públicos ou títulos de valor, inclusive ações
e debêntures; III) Por 02 (dois) Diretores em conjunto - em obrigações cujo valor individual ou agregado não exceda a R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais) ou o seu equivalente em outras moedas; IV) Por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador em obrigações cujo valor 
individual ou agregado não exceda a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ou o seu equivalente em outras moedas. V) Por 01 (um) Diretor agindo
isoladamente ou por 02 (dois) Procuradores agindo em conjunto, perante qualquer repartição pública da União, dos Estados e Municípios, qualquer
que seja a sua natureza ou grau de subordinação ou autonomia, inclusive autarquias, entidades paraestatais e sociedades de economia mista em 
obrigações cujo valor individual ou agregado não exceda a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou o seu equivalente em outras moedas, exceto em
relação aos casos de licitação tanto em âmbito federal, estadual e municipal, presencial ou eletrônica, englobando contratos, atas, termos aditivos,
propostas, impugnações, defesas, recursos, declarações, ofícios, solicitações de esclarecimentos, adesões, em que será permitida a assinatura de
01 (um) Diretor agindo isoladamente ou 02 (dois) Procuradores agindo em conjunto, sem limitação de valor de alçada. Parágrafo Primeiro - A 
Sociedade será representada sempre por quaisquer 02 (dois) Diretores agindo em conjunto na outorga de mandato de qualquer natureza, inclusive
“ad judicia” e “ad judicia et extra”. Parágrafo Segundo - A Sociedade será representada por apenas 01 (um) Diretor agindo isoladamente ou por 02
(dois) Procuradores agindo em conjunto, perante o Poder Legislativo e a Justiça do Trabalho. Parágrafo Terceiro - Os valores constantes no caput
deste dispositivo, bem como nos Artigos 9º e 10º acima deverão ser corrigidos anualmente, com data-base em 31 de dezembro, de acordo com a
variação do IGPM/FGV ou outro índice que venha a substituí-lo. Artigo 12 - Em caso de vacância por falecimento, renúncia ou, por qualquer outro
impedimento ou ausência do diretor, o substituto escolhido na conformidade deste Estatuto terminará sua gestão com a cessação do impedimento
ou de ausência quando em caráter temporário, ou quando definitivo, com a posse dos novos diretores eleitos em Assembleia Geral que se seguir. 
Parágrafo Único - Ocorrendo a vacância de um dos Diretores, à exceção do Diretor Presidente, a Diretoria elegerá o substituto para terminar o
mandato. Artigo 13 - A diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente, quando se fizer necessário, lavrando-se em livro 
próprio, ata de suas deliberações e de decisões, assinadas por todos os diretores presentes à reunião. As deliberações serão tomadas por maioria
de votos, cabendo ao Presidente o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 14 - Remuneração dos diretores será fixada na Assembleia Geral 
que os eleger, sendo facultado à Assembleia conceder participação nos lucros da Sociedade até um décimo do montante desse lucro, observadas 
as normas do artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas. Capítulo Quarto - Do Conselho Fiscal - Artigo 15 - A Sociedade terá um Conselho 
Fiscal de três membros e igual número de suplentes que funcionará de forma não permanente e somente será eleito e instalado por deliberação dos 
acionistas na forma da lei. Artigo 16 - Quando em funcionamento competirá ao Conselho Fiscal exercer as funções que por lei lhes sejam atribuídas.
Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal quando em funcionamento, perceberão os honorários fixados pela Assembleia Geral que os
eleger, obedecidos os limites legais mínimos. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante termo lavrado no
livro de atas da reunião do Conselho Fiscal. Capítulo Quinto - Das Assembleias Gerais - Artigo 17 - A Assembleia Geral reunir-se-á
ordinariamente, nos quatro primeiros meses, após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses e
conveniências da Sociedade o exigirem. Artigo 18 - As Assembleias Gerais serão convocadas de acordo com as prescrições legais, constando dos
anúncios de convocação, dia, hora e local da reunião, bem como a Ordem do dia, ainda que sumariamente. Capítulo Sexto - Do Exercício Social,
Balanço e Lucro - Artigo 19 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e se encerrará a 31 de dezembro. Ao final de cada exercício social, a
Diretoria fará encerrar o balanço geral patrimonial e elaborará as demonstrações contábeis e financeiras para de acordo com a legislação vigente,
apurar e demonstrar mediante procedimentos baseados nos critérios de avaliação e classificação dos elementos patrimoniais e de resultados, o 
lucro do exercício, o lucro ou prejuízo acumulados, evidenciar estado do patrimônio da Sociedade, os quais serão submetidos a deliberação da 
Assembleia Geral, juntamente com os demais demonstrativos exigidos por lei. Parágrafo Único - Do resultado apurado em cada exercício, serão
deduzidos antes de qualquer outra destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será
obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucro e pela reserva legal de acordo com a presente ordem de nomeação. 
Artigo 20 - Do lucro líquido do exercício, de acordo com a definição legal, 5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação, 
na constituição da reserva legal que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social. A constituição da reserva legal poderá ser dispensada
no exercício em que, o saldo dessa reserva acrescido do montante das reservas do capital de que trata o Parágrafo Primeiro do Artigo 182 da Lei 
6.404/1976, exceder 30% (trinta por cento) do capital social. Parágrafo Único - Com o objetivo de compensar eventual diminuição do lucro, em
consequência de perda provável em período futuro, a Assembleia Geral poderá, por proposta da Diretoria, constituir reserva nos termos do Artigo
195 da Lei 6.404/1976, bem como a reserva de que trata o Artigo 197 da citada lei. Artigo 21 - Do saldo restante dos lucros, feitas as deduções e 
destinações referidas nos artigos antecedentes, será distribuído aos acionistas um dividendo obrigatório não inferior a 6% (seis por cento) sobre o
lucro líquido do exercício. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral pode, não havendo oposição de qualquer acionista presente, deliberar a
distribuição de dividendo inferior ao estabelecido no caput deste dispositivo ou a retenção de todo o lucro. Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral
decidirá sobre a remuneração da Diretoria, observadas as prescrições legais, particularmente no tocante à legislação do Imposto sobre a Renda.
Por igual, decidirá a Assembleia Geral sobre gratificação a ser atribuída à Diretoria. Parágrafo Terceiro - A Sociedade poderá distribuir aos
acionistas, dividendos por conta de exercícios futuros, respeitando os limites estabelecidos na legislação do imposto de renda. Artigo 22 - Os
dividendos não reclamados não vencerão juros e, dentro de três anos, a contar da data do anúncio do seu pagamento, prescreverão a favor da
Sociedade. Capítulo Sétimo - Dissolução, Liquidação e Extinção. Artigo 23 - A Sociedade será dissolvida, liquidada e extinta nos casos previstos
em lei e com observância das normas legais a isso atinentes. Parágrafo Único - Compete à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e
eleição do liquidante. Capítulo Oitavo - Disposições Gerais e Transitórias - Artigo 24 - A Sociedade poderá por deliberação da Assembleia Geral
com aprovação de acionista que representem mais da metade do capital com direito a voto, transformar-se; incorporar outras Sociedades; ser
incorporada por outras Sociedades; cindir-se em duas ou mais empresas; fundir-se com outras Sociedades. Artigo 25 - Aplicam-se aos casos
omissos, neste Estatuto os dispositivos legais vigentes.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra,
foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos
presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel daquela transcrita em livro próprio. São Paulo, 12 de abril de 2021. 
Fernanda de Castro Marques - Presidente da Mesa; Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária. Acionistas: Robferma Administração e
Participações Ltda. - p.p. Fernando de Castro Marques; MJP Administração e Participações Sociedade Simples Ltda. - p.p. Fernando de Castro 
Marques; Cleita de Castro Marques; Cleide Marques Pinto - p.p. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Conselheiro Fiscal: Luiz Guimarães.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES AEROPORTUÁRIAS
CNPJ nº 09.352.896/0001-42 NIRE 35.300.353.170

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 26.05.2021
Data, Hora e Local: 26.05.2021, às 10 hs, na sede social da Companhia de Participações Aeroportuárias (“Compa-
nhia”), Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, parte, 04551-065, na Cidade de São Paulo/SP. Presença: Acio-
nistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Convocação: Dispensada em face da presença da 
totalidade dos acionistas, nos termos  do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”). 
Composição da Mesa: Presidente: Cristiane Alexandra Lopes Gomes e Secretária: Thais Veroni Miranda Custodio. Or-
dem do Dia: (i) tomar conhecimento da renúncia apresentada pelos Srs. Ricardo de Arruda Penteado e Rogério Augus-
to Prado ao cargo de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) eleger os seus respectivos 
substitutos. Deliberações: Após avaliar as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, repre-
sentando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem restrições, reservas ou oposição, deliberaram: 1. Lavrar 
a presente ata na forma de sumário, conforme  facultado  pelo  §  1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76 e nos termos do 
artigo 10, § 7º, do Estatuto Social da Companhia. 2. Tomar conhecimento da renúncia apresentadas à Companhia em 
3.05.2021 dos Srs. Ricardo de Arruda Penteado e Rogério Augusto Prado como membros efetivos do Conse-
lho de Administração da Companhia. 3. Aprovar, em decorrência do acima exposto, a eleição dos novos membros efeti-
vos para compor o Conselho de Administração da Companhia: (i) Dr. Roberto Penna Chaves Neto, brasileiro, casa-
do, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de São Paulo (OAB/SP) nº 151.989, CPF 
nº 070.803.997-93; e (ii) Sr. Waldo Edwin Perez Leskovar, norte americano, casado, engenheiro elétrico, RNE nº 
W616562-V, CPF nº 170.070 .048-06; ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo/SP, com endereço profi s-
sional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, parte, 04551-065. 4. Os membros do Conselho de Administra-
ção ora eleitos declararam terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e que, consequentemente, não se en-
quadram em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo da Lei nº 6.404/76 que os obstem de 
exercer as funções de administrador da Companhia. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos foram inves-
tidos em seus cargos mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Registro de Atas do Conselho de Ad-
ministração da Companhia, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária de 2023. 5. Consignar que o Con-
selho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) Sra. Cristiane Alexandra 
Lopes Gomes, membro efetivo e Presidente, eleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/10/2019; (ii) Sr. 
Felipe André Fraser González, membro efetivo, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 17/12/2018; (iii) 
Tobias Market, membro efetivo, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/05/2020; (iv) Gildo Araú-
jo Rodrigues, membro efetivo, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/2020; (v) Roberto Pen-
na Chaves Neto, membro efetivo, eleito na presente data; e (vi) Waldo Edwin Perez Leskovar; membro efetivo, 
eleito na presente data. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata que, lida, achada conforme e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinatu-
ras: Sra. Cristiane Alexandra Lopes Gomes, Presidente da Mesa; Sra. Thais Veroni Miranda Custodio, Secretária; Acio-
nistas: (1) CCR España - Concesiones y Participaciones S.L.U.; (2) Holding IDC S.A.; e (3) Aport S.A.). Esta 
ata é cópia fi el da lavrada em livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa; Thais Veroni  Miran-
da Custodio - Secretária da Mesa. JUCESP nº 352.148/21-4 em 20.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

11ª Vara Cível da Capital-SP. EDITAL - Processo nº: 0014256-07.2021.8.26.0100 Classe - Assunto: Cum-
primento de sentença - Contratos Bancários Exequente: BANCO DO BRASIL S/A Executado: Alpha's En-
cardenadora Ltda Epp e outros Vistos. Este juízo FAZ SABER a AKEMI IRMA KAKAZU e FRANCISCO 
ALVES FILHO, domiciliados em local incerto e não sabido, que por este Juízo tramita uma ação em fase de 
Cumprimento de Sentença, movida por BANCO DO BRASIL S/A. Encontrando-se a parte executada em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 270.171,06 (abr/21), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% so-
bre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a parte 
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impug-
nação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o pra-
zo de 20 dias. Recolha a parte credora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 230,16, 
no prazo de 10 dias. Intimem-se. São Paulo, 8 de abril de 2021. Luiz Gustavo Esteves Juiz de Direito 
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2ª VARA CÍVEL DO FORO DE COTIA-SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001099-27.2017.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) CINTIA SANCHEZ DE SOUZA, Brasileira, RG 24936229, CPF 163.821.748-31, com endereço 
à Rua Raul Dias, 188, Parque Mandaqui, CEP 02421-030, São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A.  FILIAL PRO MATRE PAULISTA, 
alegando em síntese: objetivando a cobrança de R$ 11.466,85 (02/2017), referente aos serviços médicos hospitalares 
prestados. 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 (quinze) 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 Cotia, aos 05 de julho de 2021. 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 31ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,

ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO
DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da VIRGO COMPANHIA DE 
SECURITIZAÇÃO, atual denominação social da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), 
a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da 
Emissora, nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries, celebrado em 28 de dezembro de 2016, conforme aditado (“TS”), 
a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 13 de agosto de 2021 às 
10h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, inclusive para fi ns de 
voto (“Assembleia”), conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a fi m de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) avaliar os pedidos apresentados pela Ginco Urbanismo Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 05.808.790/0001-50 
(“Devedora”) datados de 26 de abril de 2021 e 01 de junho de 2021 à Emissora, para: (a) autorizar a prorrogação por mais 12 
(doze) meses contados da data de aprovação deste item, do prazo concedido no item “(i.a)” das deliberações, da Assembleia 
Geral dos Titulares de CRI realizada em 16 de outubro de 2020 (“AGT de 16/10/2020”), não havendo portanto qualquer penalidade 
de acordo com os Documentos da Operação, referente a obrigação de apresentação do relatório anual de rating, conforme 
previsto na cláusula 22.4 do TS, de modo a não incidir em vencimento antecipado conforme cláusula 6.1, alínea “o” do Contrato 
de Financiamento Imobiliário, afastando as supostas penalidades decorrentes e postergando a validade do último relatório 
emitido; b) autorizar a alteração do índice de atualização monetária vigente nos Documentos da Operação, de modo que a 
atualização monetária passe a ocorrer pelo IPCA/IBGE e não mais pelo IGP-M/FGV, a valer a partir do mês subsequente a 
assinatura da ata que conste a deliberação/aprovação dos Titulares dos CRI, sendo que, a mudança será válida para toda forma 
de correção monetária defi nida e prevista em todos os Documentos da Operação; e (ii) autorizar o Agente Fiduciário para, 
em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para 
implementar o deliberado no item (i) acima, bem como autorizar a Emissora à realizar a cotação de 03 (três) assessores legais 
para apresentação à Devedora de proposta para realização dos aditamentos aos Documentos da Operação, exclusivamente às 
suas expensas. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.
isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum 
de instalação da Assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por 
cento) mais um do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, conforme 
cláusula 14.5 do Termo de Securitização, e conforme deliberado na Assembleia Geral de Titulares de CRI realizada em 08 de 
abril de 2019. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas 
pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, 
bem como em observância à ICVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia ocorrerá de forma exclusivamente 
remota e eletrônica, tanto para fi ns de participação quanto para voto, através do sistema Teams de conexão via internet, com 
link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora 
para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da 
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de 
atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º 
da ICVM 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.

24 de julho de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO.

INPET BRASIL EMBALAGENS PLÁSTICAS S.A. - CNPJ 06.539.526/0001-20 - NIRE 35.300.315.901 - Ata de Assembleia 
Geral Ordinária - Data, horário e local: Aos 28/04/2021, às 10h, na sede na Rodovia Waldomiro Correa de Camargo, 
7.000, Vila Martins, Itu/SP, reuniram-se os acionistas da Companhia. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada, face 
à presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Mesa: Wagner Muraro, Presidente; 
João Henrique Lemos, Secretário. Ordem do dia: (i) Leitura, discussão e votação das contas da administração, demons-
trações financeiras e balanço patrimonial, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020; (ii) Destinação do resultado do 
exercício. Deliberações: (i) o Sr. Presidente esclareceu que os documentos previstos no artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício encerrado em 31/12/2020, em especial as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, foram publicados 
no DOE-SP e no Jornal O Dia SP de 18/03/2021 e que os mesmos já foram devidamente arquivados na JUCESP, respectiva-
mente sob nos 171.220/21-3 e 171.221/21-7, em sessão de 16/04/2021. Após leitura dos documentos, os acionistas decidiram 
aprová-los por unanimidade, ratificando todos os atos praticados pela administração. (ii) o Sr. Presidente informou que no 
exercício encerrado em 31/12/2020 foi apurado lucro. Diante desta informação, após análise das circunstâncias operacionais, 
os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar sua incorporação ao caixa da Companhia. Nada mais havendo a tratar, 
foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos. Acionistas: Wagner Muraro; Inpet Internacional 
SA, representada por Wagner Muraro; e Heitor Katlaukas Muraro, representado por Wagner Muraro. “A presente é cópia fiel da 
ata lavrada no livro próprio.” Wagner Muraro, Presidente; João Henrique Lemos, Secretário. Acionistas: Inpet Internacional SA 
- pp Wagner Muraro; Heitor KatlaukasMuraro - pp Wagner Muraro; Wagner Muraro. JUCESP nº 233.820/21-8 em 20/05/2021.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES AEROPORTUÁRIAS 
CNPJ nº 09.352.896/0001-42 - NIRE 35.300.353.170

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 28.05.2021
Data, Hora e Local: 28.05.2021, às 09hs, na sede social da Companhia de Participações Aeroportuárias 
(“Companhia “), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, parte, 04551-065, na Cidade de São 
Paulo/SP. Presença: Presença da totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração em exercício, 
dispensadas, portanto, as formalidades de convocação. Mesa: Presidente: Cristiane Alexandra Lopes Gomes e 
Secretária: Thais Veroni Miranda Custodio. Ordem do Dia: (i) aprovação das demonstrações fi nanceiras referentes 
ao exercício social encerrado em 31.12.2019 e a proposta de destinação do resultado do referido exercício social, a 
ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária; (ii) tomar conhecimento do 
pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Rogério Augusto Prado ao cargo de Diretor da Companhia; e (iii) eleição da 
Diretoria da Companhia. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Conselheiros 
presentes, após debates e discussões, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, resolvem: 1. Diante do Relatório 
emitido pela KPMG Auditores Independentes em 22.03.2021,os Conselheiros decidiram se manifestar favoravelmente 
ao Relatório da Administração e recomendar à Assembleia Geral Ordinária: (i) a aprovação das demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, e por conseguinte, das contas dos administrados; e 
(ii) propor destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2019, conforme os documentos 
apresentados aos membros do Conselho de Administração pelos Diretores da Companhia na presente Reunião. 2. 
Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Rogério Augusto Prado do cargo de Diretor da 
Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 03.05.2021, agradecendo a ele pelos 
relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu a referida função. 3. Aprovar a eleição dos seguintes 
membros da Diretoria da Companhia: (1) Cristiane Alexandra Lopes Gomes, brasileira, casada, analista de 
sistema, CPF nº 120.775.978- 36, (RG) nº 22.436.934-9 SSP/SP, para o cargo de Diretora Superintendente da 
Companhia; e (2) Waldo Edwin Perez Leskovar, norte americano, casado, engenheiro elétrico, (RNE) nº W616562-
V, CPF nº 170.070.048-06, para o cargo de Diretor da Companhia; ambos com endereço profi ssional na Avenida 
Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, 04551-065, São Paulo/SP, com mandato até a data da Reunião do Conselho de 
Administração que apreciar as contas do exercício social encerrado em 31.12.2021. 4. Consignar que os Diretores ora 
eleitos declararam terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e que, consequentemente, 
não se enquadram em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obstem de exercer 
a função de administrador da Companhia. Os Diretores ora eleitos foram investidos em seus respectivos cargos 
mediante assinatura de Termos de Posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. 
Encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata que, lida, achada conforme e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sra. Cristiane 
Alexandra Lopes Gomes, Presidente da Mesa; Sra. Thais Veroni Miranda Custodio, Secretária da Mesa; Conselheiros: 
(i) Sra. Cristiane Alexandra Lopes Gomes; (ii) Sr. Felipe André Fraser González; (iii) Tobias Market; (iv) Gilda Araújo 
Rodrigues; (v) Roberto Penna Chaves Neto; e (vi) Waldo Edwin Perez Leskovar. Certifi camos que a presente é cópia fi el 
da original lavrada no livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente, Thais Veroni Miranda Custodio - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 352.150/21-0 em 20.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES AEROPORTUÁRIAS
CNPJ nº 09.352.896/0001-42 - NIRE 35.300.353.170

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28.05.2021
Data, Hora e Local: 28.05.2021, às 10hs, na sede social da Companhia de Participações Aeroportuárias (“Compa-
nhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, parte, 04551-065, na Cidade de São Paulo/SP. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Convocação: Dispensada em face 
da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei nº 6.404/76”). Composição da Mesa: Presidente: Cristiane Alexandra Lopes Gomes e Secretária: Thais Veroni 
Miranda Custodio. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado 
do exercício social encerrado em 31.12.2019; (iii) aprovar a verba global para a remuneração dos administradores nos 
termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76; e (iv) aprovar a reeleição do Sr. Tobias Market para o cargo de membro efeti-
vo do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações: Após avaliar as matérias constantes da ordem do 
dia, os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem restrições, re-
servas ou oposição, deliberaram: 1. Lavrar a presente ata na forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º, do arti-
go 130, da Lei nº 6.404/76 e nos termos do artigo 10, § 7º, do Estatuto Social da Companhia. 2. Aprovar, diante do Re-
latório emitido pela KPMG Auditores Independentes em 22.03.2021,o Relatório da Administração, o Relatório dos Au-
ditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demons-
tração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício social 
e fi scal encerrado em 31.12.2019, os quais foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, caderno Empre-
sarial, nas páginas 62/63 e no jornal O Dia SP na página 7, nas edições do dia 23.03.2021. 3. Consignar que, em face 
do prejuízo acumulado apurado no exercício, a deliberação acerca da destinação dos resultados restou prejudicada, 
não havendo qualquer distribuição de dividendos a ser realizada, sendo o resultado do exercício contabilizado na con-
ta de “Prejuízos Acumulados” da Companhia. 4. Aprovar a verba global e anual para a remuneração dos membros do 
Conselho de Administração e Diretoria da Companhia no montante de até R$ 100.000,00, a qual será distribuída en-
tre os seus órgãos e membros do Conselho de Administração. 5. Aprovar a reeleição do Sr. Tobias Market, suíço, di-
vorciado, psicólogo, passaporte nº X0046062, CPF nº 711.018.411-09, residente e domiciliado na Cidade de Florianó-
polis/SC, na Rua Servidão Correio Sul, nº 84, Campeche, 88063-450, para o cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia. 4. O membro do Conselho de Administração ora reeleito declarara ter conhecimento do 
artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e que, consequentemente, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimen-
to previstas no referido artigo da Lei nº 6.404/76 que o obste de exercer as funções de administrador da Companhia. 
O membro do Conselho de Administração ora reeleito foi investido em seu cargo mediante assinatura de Termo de Pos-
se lavrado no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data da AGO 
de 2023. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, 
após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, 
MP 2.200-2/2001,e na alínea “c”, do §1º do Artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. Assinaturas: Sra. Cristiane Alexandra 
Lopes Gomes, Presidente da Mesa; Sra. Thais Veroni Miranda Custodio, Secretária; Acionistas: (1) CCR España - 
Concesiones y Participaciones S.L.U.; (2) Holding IDC S.A.; e (3) Aport S.A. Esta ata é cópia fi el da lavrada 
em livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa, Thais Veroni Miranda Custodio - Secretária da 
Mesa. JUCESP nº 352.149/21-8 em 20.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Saraiva e Siciliano S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 61.365.284/0001-04 – NIRE 35.300.154.801

Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Convocamos os senhores acionistas a comparecer à AGO que se realizará no dia 04/08/2021, às 11h, por videoconferência, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) aprovar a destinação do 
resultado (prejuízo) do exercício social encerrado em 31/12/2020; e (iii) eleger a Diretoria Executiva da Companhia (“AGO/2021”). 
Informações relativas à assembleia exclusivamente digital: 1. Considerando o atual contexto relacionado à evolução da 
pandemia do corona vírus (COVID-19), a AGO/2021 será realizada exclusivamente de modo digital, por meio da disponibilização 
de sistema eletrônico que possibilitará que os acionistas acompanhem e votem na AGO/2021. 2. Os acionistas interessados em 
participar da AGO/2021 por meio de sistema eletrônico de votação a distância deverão enviar e-mail para o endereço tsato@
saraiva.com.br, até 2 dias antes da data de realização da AGO/2021, manifestando seu interesse em participar da AGO/2021 
dessa forma e solicitando o link de acesso ao sistema (“Solicitação de Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá conter a 
identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal que comparecerá à AGO/2021, incluindo seus nomes 
completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereços de e-mail dos representantes do solicitante que 
participarão da AGO/2021. 3. Os acionistas que não enviarem a Solicitação de Acesso na forma e prazo previstos acima não 
estarão aptos a participar da AGO/2021 via sistema eletrônico de votação a distância. 4. Após a verificação da regularidade 
dos documentos enviados para participação na AGO/2021, a Companhia enviará um link acompanhado da senha de acesso 
para os endereços de e-mail informados na Solicitação de Acesso. Caso um acionista ou representante de acionista não 
receba o link e/ou a senha de acesso com até 12 horas de antecedência do horário de início da AGO/2021, deverá entrar em 
contato com a Companhia, por meio do e-mail tsato@saraiva.com.br, com até 4 horas de antecedência do horário de início 
da AGO/2021, para que seja prestado o suporte necessário. 5. Na data da AGO/2021, o link de acesso à plataforma digital 
estará disponível a partir de 30 minutos de antecedência do horário de início da AGO/2021, sendo que o registro da presença 
do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via link. Após 15 minutos do início da AGO/2021, não 
será possível o ingresso do acionista na AGO/2021. Assim, a Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma 
digital para participação com pelo menos 15 minutos de antecedência do horário de início da AGO/2021. 6. As manifestações 
de voto na AGO/2021 serão feitas exclusivamente pelo mesmo sistema de videoconferência, conforme instruções detalhadas 
a serem prestadas pela mesa no início da AGO/2021. 7. Serão considerados presentes à AGO/2021 os acionistas que tenham 
registrado sua presença no sistema digital de participação a distância de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que 
não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGO/2021, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo 
digital. 8. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus 
equipamentos com a utilização da plataforma digital. A Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de 
viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Companhia. 
9. A AGO/2021 será gravada digitalmente por meio do sistema eletrônico que será disponibilizado pela Companhia, incluindo 
imagem e áudio. São Paulo, 26/07/2021. Jorge Saraiva Neto – Diretor Presidente. (27, 28 e 29/07/2021)

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 00.242.184/0001-04 - NIRE 35300551362

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 26/07/2021
1. Data, Hora e Local: Em 26/07/2021, às 16h, na sede da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“Companhia”), 
na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Cjs. 701 e 702, Torre II, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office 
Park, Barueri, SP, CEP 06460-040. 2. Presença, Quorum e Convocação: Presente a totalidade dos membros 
titulares do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por meio de teleconferência, conforme 
artigo 15, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. Em decorrência da presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia, ficou dispensada a convocação, nos termos do artigo 15, §1º do Estatuto 
Social da Companhia. 3. Mesa: André Abramowicz Marafon - Presidente e Lúcia Rosa Pereira Aragão - Secretária. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) aprovação do preço da oferta das ações ordinárias, nominativas, escriturais 
e sem valor nominal, de emissão da Companhia (“Ações”) no âmbito da oferta pública inicial de distribuição primária 
e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não 
organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29/12/2003, 
conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações 
no exterior, cuja realização foi aprovada em AGE da Companhia realizada em 07/05/2021, que compreenderá a 
distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”); (ii) aprovação 
do aumento de capital em decorrência da Oferta; (iii) verificação do número de Ações subscritas e integralizadas 
no âmbito da Oferta, bem como a homologação do aumento do capital social da Companhia; (iv) aprovação do 
prospecto definitivo e do final offering memorandum; e (v) autorização para que os diretores pratiquem todos os 
atos necessários para conclusão da Oferta. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das matérias 
da ordem do dia, os Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade: 5.1. Aprovar 
o preço de R$ 16,63 por Ação, no âmbito da Oferta (“Preço por Ação”), o qual foi determinado após a conclusão 
do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado pelos coordenadores da Oferta (“Procedimento 
de Bookbuilding”), e teve como parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding, com base nas indicações 
de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a investidores 
institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding sendo, portanto, realizado em consonância com o disposto 
no artigo 23, §1º, e no artigo 44, ambos da Instrução CVM 400, e no inciso III do artigo 170 da Lei 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”), conforme alterada, tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas 
da Companhia. 5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, 
que passará de R$ 127.513.246,29 para R$ 1.127.813.999,17, um aumento, portanto, no montante de 
R$ 1.000.300.752,88, mediante a emissão, em decorrência da Oferta, de 60.150.376 ações ordinárias, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 16,63 com exclusão do direito de preferência 
dos acionistas da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 172, da 
Lei das S.A. e nos termos do §2º, artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5.3. Aprovar: (a) a verificação da 
subscrição de 60.150.376 Ações, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, distribuídas no 
âmbito da Oferta, correspondentes à totalidade das Ações emitidas em razão do aumento de capital realizado no 
âmbito da Oferta, dentro do limite do capital autorizado; e, consequentemente, (b) a homologação do novo capital 
social da Companhia, que passa a ser de R$ 1.127.813.999,17, dividido em 345.759.521 ações ordinárias, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal. As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens 
e restrições conferidos aos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos 
no Estatuto Social da Companhia, na Lei das S.A. e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta 
data, dentre os quais se incluem os seguintes: (i) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que 
cada ação ordinária de emissão da Companhia corresponde a um voto; (ii) observadas as disposições aplicáveis 
da Lei das S.A., direito ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 
25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., bem como ao recebimento 
de dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos por deliberação de 
assembleia geral ou pelo conselho de administração, conforme aplicável; (iii) direito de alienar as ações ordinárias 
de emissão da Companhia, nas mesmas condições asseguradas aos eventuais acionistas controladores da 
Companhia, no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do controle da Companhia, tanto por meio 
de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos 
na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele 
dado aos eventuais acionistas controladores (tag along); (iv) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da 
Companhia em oferta pública de aquisição de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos eventuais acionistas 
controladores da Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de 
listagem das ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu 
valor justo, apurado mediante laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência 
comprovada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou eventuais 
acionistas controladores; (v) no caso de liquidação da Companhia, os acionistas terão direito de participar do acervo 
da Companhia, na proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das 
S.A.; (vi) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de 
subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, da Lei das S.A.; (vii) direito 
integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações ordinárias de emissão da 
Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia; e (viii) todos os demais direitos assegurados às ações 
ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social 
da Companhia e na Lei das S.A. 5.4. Aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados 
na Oferta. 5.5. Autorizar que a diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos 
necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para tanto, a diretoria da Companhia está 
investida de plenos poderes para, desde já, tomar todas as providências e praticar todo e qualquer ato necessário 
à realização e conclusão da Oferta, conforme se faça necessário, podendo para tanto praticar ou fazer com que 
sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, 
certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização da Oferta. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a 
presente reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
Assinaturas: Mesa: Presidente: André Abramowicz Marafon; Secretária: Lúcia Rosa Pereira Aragão. Conselheiros: 
André Abramowicz Marafon; Lúcia Rosa Pereira Aragão; Fernando Pereira Aragão; Guilherme Ruggiero Passos; e 
Gustavo Massami Tachibana. Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio. Barueri, 26 de julho de 2021. 
André Abramowicz Marafon - Presidente; Lúcia Rosa Pereira Aragão - Secretária.

Credisfera Serviços Financeiros S.A.
CNPJ 22.752.418/0001-98 - NIRE 35.300.479.165

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 26.08.2019, às 12hs, na sede, Avenida das Nações Unidas, nº 11.633, conjunto 82 E 3 VG, São Paulo/SP. 
Mesa: Presidente: Marcelo Serfaty, Secretário: Eduardo Peixoto Ferreira Leite. Convocação: Dispensada. Presen-
ça: Todos os membros do Conselho de Administração. Deliberações Aprovadas: I. A emissão do Bônus de Subscrição das 
Ações Preferenciais do Terceiro Investimento da Companhia (“Bônus de Subscrição das Ações Preferenciais do Ter-
ceiro Investimento”), conferindo ao seu titular o direito de subscrição de ações representativas do capital social da Com-
panhia, mediante a apresentação do respectivo certifi cado de bônus de subscrição; a. O Bônus de Subscrição das Ações Pre-
ferenciais do Terceiro Investimento da Companhia é subscrito em conformidade com o Anexo I que faz parte integrante e in-
dissociável desta ata para todos os fi ns e efeitos; b. O Bônus de Subscrição das Ações Preferenciais do Terceiro Investimento 
ora emitido contém as seguintes características, discriminadas no respectivo Certifi cado de Bônus de Subscrição: (a) Quanti-
dade de Bônus: 01 bônus de subscrição; (b) Forma: Cartular com emissão de certifi cado; (c) Série: Única; (d) Data de Emissão: 
a data da realização da presente Reunião do Conselho de Administração; (e) Preço de Emissão: o bônus de subscrição é emi-
tido pelo valor de R$2.000.000,00; (f) Quantidade de Ações: o bônus de subscrição conferirá ao seu titular o direito de subs-
crever 6 ações preferenciais sem valor nominal e sem direito a voto de emissão da Companhia: (g) Vencimento: o bônus de 
subscrição é válido desde a data de sua emissão até a data de 30/10/2019; (h) Data de Forma de Exercício: o bônus de subs-
crição poderá ser exercido a qualquer tempo, a partir da data de sua emissão até o Vencimento, caso seja verifi cado o cum-
primento das metas previstas no certifi cado constante do Anexo I desta ata. Para exercer os direito decorrentes dos Bônus de 
Subscrição, o titular deverá entregar à Companhia uma manifestação de exercício. Se o exercício for parcial, a Companhia 
deve emitir Certifi cado em relação ao Bônus de Subscrição não exercidos; (i) Condições de Exercício: A Companhia deverá 
atingir as 6 metas previstas na tabela elencada no Bônus de Subscrição das Ações Preferenciais do Terceiro Investimento, cons-
tante do Anexo I a esta ata, até o Vencimento; (j) Preço de Exercício: o Preço do Exercício total do Bônus de Subscrição, para 
fi ns de subscrição das 6 ações preferenciais sem valor nominal e sem direito a voto, é de R$1,00; (k) Subscrição e Integraliza-
ção: a subscrição e a integralização da ação então subscrita será feita na forma de Reunião do Conselho de Administração 
que deliberar pelo aumento de capital social da Companhia; (I) Direitos e Vantagens das Ações: as ações preferenciais nomi-
nativas, sem valor nominal e sem direito a voto, terão preferência no reembolso do capital da Companhia; (m) Subscritor: Te-
chbank Participações S.A. II. A emissão do Bônus de Subscrição Indenização (“Bônus de Subscrição Indenização”) con-
forme abaixo detalhado, conferindo ao seu titular o direito de subscrição de ações representativas do capital social da Com-
panhia, mediante a apresentação do respectivo certifi cado de bônus de subscrição; a. O Bônus de Subscrição Indenização é 
subscrito em conformidade com o Anexo II que faz parte integrante e indissociável desta ata para todos os fi ns e efeitos; b. O 
Bônus de Subscrição das Ações Preferenciais do Terceiro Investimento ora emitido contém as seguintes características, discri-
minadas no respectivo Certifi cado de Bônus de Subscrição: (a) Quantidade de Bônus: 01 bônus de subscrição; (b) Forma: Car-
tular com emissão de certifi cado; (c) Série: Única; (d) Data de Emissão: a data da realização da presente Reunião do Conse-
lho de Administração; (e) Preço de Emissão: o bônus de subscrição é emitido pelo valor de R$1,00 por lote de ações; (f) Quan-
tidade de Ações: o bônus de subscrição conferirá ao seu titular o direito de subscrever até 5.047.361 ações ordinárias, a se-
rem calculadas conforme a seguinte fórmula: (i) o valor equivalente ao valor da Perda incorrida, multiplicado pela participa-
ção societária do Investidor, (ii) dividido pelo Preço da Primária, o qual poderá corresponder a R$1,20 por ação, caso seja exer-
cido o Bônus de Subscrição da Ação Preferencial da Terceiro Investimento, valor este que deverá ser corrigido pelo IPCA, pro 
rata temporis, desde o dia exercido o Bônus de Subscrição da Ação Preferencial em Ações.; (g) Vencimento: o bônus de subs-
crição é válido desde a data de sua emissão até 16/08/2038; (h) Data de Forma de Exercício: o bônus de subscrição poderá 
ser exercido a qualquer tempo pela Techbank, a partir da data de sua emissão até o Vencimento, conforme certifi cado cons-
tante do Anexo II desta ata. Para exercer os direitos decorrentes dos Bônus de Subscrição, o titular deverá entregar à Compa-
nhia uma manifestação de exercício. Se o exercício for parcial, a Companhia deve emitir Certifi cado em relação aos Bônus de 
Subscrição não exercidos; (i) (i) Condições de Exercício: a ocorrência de toda e qualquer perda efetivamente sofrida, imputa-
da ou incorrida por qualquer das Partes Indenizadas pelos Acionistas Atuais, nos termos do Acordo de Investimento celebra-
do entre os acionistas da Credisfera; (j) Preço de Exercício: o Preço do Exercício total do Bônus de Subscrição, para fi ns de subs-
crição da 1 ação preferencial sem valor nominal e sem direito a voto, é de R$1,00; (k) Subscrição e Integralização: a subscri-
ção e a integralização da ação então subscrita será feita na forma de Reunião do Conselho de Administração que deliberar 
pelo aumento de capital social da Companhia; (I) Direitos e Vantagens das Ações: as ações ordinários de emissão da Compa-
nhia resultantes do exercício do direito conferido pelo Bônus de Subscrição Indenização, farão jus ao direito de voto e ao di-
reito ao recebimento de dividendos integrais que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data do exercício dos 
Bônus de Subscrição Indenização, referentes ao exercício social em que as ações forem subscritas, e a todos os demais direi-
tos e benefícios que forem conferidos aos demais detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia a partir de então, 
em igualdade de condições com as demais ações de emissão da Companhia; (m) Subscritor: Techbank Participações S.A. III. 
Eleição dos membros da Diretoria: a. Bernardo da Silveira Alves, brasileiro, solteiro, economista, RG n° 360.554.958-64, 
residente em São Paulo/SP, para Diretor Financeiro (“CFO”): b. Wanderley Schmidt Campos, brasileiro, casado sob regi-
me de comunhão parcial de bens, empresário, RG n° 29.081.454-6 SSP/SP e CPF n° 297.789.641-49, residente no Rio de Ja-
neiro/RJ, para Diretor de Operações (“COO”); c. Eduardo Peixoto Ferreira Leite, brasileiro, divorciado, Engenheiro, RG 
n° 07.118.254-7 IFP/RJ e CPF n° 856.851.347-53, residente em São Paulo/SP, para Diretor Geral (“CEO”); d. Carlos Eduar-
do Pinto de Magalhães, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG n° 11.321.623-8 DIC-
-RJ, CPF n° 052.035.317-06, domiciliado em São Paulo/SP, para Diretor de Crédito e Cobrança (“CCO”); e. José Filipe Neis, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG n° 04.049.157-9 (SSP/SP), CPF n° 042.845.919-
67, domiciliado em Florianópolis/SC, para Diretor de Tecnologia (“CTO”); f. Carlos Tadashi Imai, brasileiro, casado em re-
gime de comunhão parcial de bens, empresário, RG n° 28.184.695-9 SSP/SP, CPF n° 068.590.438-57, domiciliado em Campi-
nas/SP, para Diretor de Projetos (“CPO”); g. Teresa Miyoko Sugimura, brasileira, solteira, empresária, RG n° 22.125.366 
SSP/SP, CPF n° 145.260.258-10, residente em São Paulo/SP, para Diretor Comercial (“CDO”); h. Rodrigo Alonso Alexan-
dre, brasileiro, solteiro, empresário, RG n° 22.821.247-9 SSP/SP, CPF n° 200.028.698-45, residente em São Paulo/SP, para Di-
retor Comercial (“CMO”), todos com mandato de 2 anos,  tomam posse nesta data mediante a assinatura de seus respecti-
vos cargos mediante assinatura dos Termos de Posse e declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. 
Dispensada de publicação os anexos que se encontram a disposição na sede social. Encerramento: Nada mais. Mesa: Mar-
celo Serfaty - Presidente; Eduardo Peixoto Ferreira Leite - Secretário. Conselheiros: Marcelo Serfaty; César Au-
gusto Pinela; Leonardo Daniel Vieira Ribeiro; Wanderley Schmidt Campos; Lucia Costa Teixeira; Eduardo 
Ferreira Leite Peixoto. JUCESP nº 31.394/20-6 em 13.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Credisfera Serviços Financeiros S.A. - CNPJ 22.752.418/0001-98 - NIRE 35.300.479.165
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26.08.2019

Data, hora, local: 26.08.2019, às 10hs, na sede social da Credisfera Serviços Financeiros S.A. (“Companhia”), São Pau-
lo/SP, Avenida das Nações Unidas, 11.633, conjunto 82 E 3 VG, Brooklin Paulista, CEP 01408-000. Mesa: Presidente da Assem-
bleia, Sr. Marcelo Serfaty, Secretário da Assembleia, Sr. Eduardo Peixoto Ferreira Leite. Convocação e Presença: Pre-
sentes acionistas detentores da totalidade do capital social, conforme assinaturas postas na Lista de Presença de Acionistas 
constante do Anexo I à presente ata, bem como no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, restando dispensada a con-
vocação prévia pela imprensa, face ao que faculta o Artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, e suas posteriores alterações (“Lei das So-
ciedades por Ações”) e o Artigo 9º, §3º, do Estatuto Social da Companhia. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a retifi cação da 
emissão de bônus de subscrição aprovada na Ata de Assembleia Geral realizada em 5.06.2019 e registrada na JUCESP nº 
411.878/19-0 em 30.07.2019; (ii) aprovação da criação de capital autorizado pela Companhia; (iii) alteração dos poderes para 
outorga de procurações pelos Diretores da Companhia; (iv) aprovação da alteração do número de membros e criação de novos 
cargos da Diretoria da Companhia; (v) alteração dos correspondentes artigos do Estatuto Social da Companhia; (vi) retifi cação 
da eleição dos membros da Diretora da Companhia deliberada na Ata de Assembleia Geral realizada em 02.08.2019 e registra-
da na JUCESP nº 608.108/19-4 em 25.11.2019; e (vii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Coloca-
das em discussão as matérias previstas na ordem do dia, foram aprovadas por unanimidade dos presentes e sem quaisquer res-
salvas as seguintes deliberações: I. A retifi cação da emissão dos Bônus de Subscrição das Ações Preferenciais do Terceiro In-
vestimento e do Bônus de Subscrição Indenização realizada na Ata de Assembleia Geral realizada em 5.06.2019 e registrada na 
JUCESP nº 411.878/19-0 em 30.07.2019, os quais foram emitidos sem que houvesse aprovação de capital autorizado na Compa-
nhia, além de serem de competência privativa do Conselho de Administração da Companhia, conforme prevê o artigo 29, item 
“f” do Estatuto Social; e a ratifi cação de todas as demais deliberações tomadas na referida assembleia; II. A aprovação da cria-
ção do capital autorizado da Companhia, nos termos do Artigo 168 da Lei 6.404/76, fi cando autorizada a emissão de até (i) R$ 
10.000.000,00 de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e com preço de emissão de R$ 1,00 por lote de ações; 
e (ii) 6 ações preferenciais nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, as quais farão jus apenas à prioridade 
no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, conforme previsto no artigo 17, inciso II da Lei 6.404/76, sendo outorgada ao 
Conselho de Administração a prerrogativa de deliberar aumentos do capital social da Companhia dentro do limite ora menciona-
do, independentemente de alterações estatutárias; III. Em razão da criação do capital autorizado mencionado acima, foi aprova-
da a modifi cação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passa a viger com a seguinte nova redação: “Artigo 4º: O 
capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 9.155.827,00, representado por 10.148.722 ações or-
dinárias e nominativas, e 6 ações preferenciais, todas sem valor nominal. §1º: Os Acionistas terão o direito de realizar todos os 
aumentos de capital necessários para o desenvolvimento das atividades da Companhia, para prover a Companhia dos recursos 
necessários ao cumprimento de compromissos fi nanceiros e demais obrigações decorrentes de suas atividades, sem prejuízo da 
obtenção de recursos de terceiros. §2º: A Companhia poderá aumentar o capital social, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração e independentemente de reforma estatutária, mediante a emissão de até (i) R$ 10.000.000,00 de novas ações ordiná-
rias nominativas, sem valor nominal e com preço de emissão de R$ 1,00 por lote de ações; e (ii) 6 ações preferenciais nominati-
vas e sem valor nominal, para exercício dos bônus de subscrição emitidos pela companhia. §3º: Na hipótese do §2º desse Arti-
go 4º, o Conselho de Administração fi xará as condições da emissão, preço e prazo de integralização das ações, podendo, ainda, 
deliberar o aumento de capital social da Companhia nos termos do Artigo 166, II da Lei 6.404/1976. §4º: Dentro do limite do ca-
pital autorizado, o Conselho de Administração poderá deliberar a emissão de bônus de subscrição.”. IV. Ato contínuo, foi apro-
vado que a outorga de procurações pela Companhia deverá ser realizada conjuntamente por um Diretor Representante conjun-
tamente com o Diretor Financeiro. Em decorrência dessa deliberação, foi aprovada a alteração do Artigo 23 do Estatuto Social, 
o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 23: As procurações em nome da Companhia serão exclusivamen-
te outorgadas por um Diretor Representante conjuntamente com o Diretor Financeiro e deverão especifi car os poderes conferi-
dos e, excetuando-se as procurações outorgadas para fi ns judiciais (ad judicia) ou para representações em processos adminis-
trativos, não terão prazo superior a 01 ano.”. V. A aprovação da alteração do número de membros da Diretoria, para que possam 
ser eleitos até 8 membros. VI. Em vista do aumento de membros da Diretoria da Companhia aprovado acima, foi aprovada a cria-
ção dos seguintes novos cargos para os Diretores: Diretor de Projetos (“CPO”), Diretor de Desenvolvimento de Produtos (“CDO”) 
e Diretor Comercial (“CMO”). VII. Em decorrência das deliberações aprovadas nos itens “iv” e “v” acima, foi aprovada, a altera-
ção do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 15: A diretoria 
será composta por no mínimo 3 e por até 8 membros, denominados “Diretores”, os quais poderão ter as seguintes designações: 
um Diretor Geral (“CEO”), um Diretor Financeiro (“CFO”), um Diretor de Tecnologia (“CTO”), um Diretor de Crédito e Cobrança 
(“CCO”), um Diretor de Operações (“COO”), um Diretor de Projetos (“CPO”), um Diretor de Desenvolvimento de Produtos (“CDO”) 
e um Diretor Comercial (“CMO”). Ressalvado o Diretor Financeiro, os demais Diretores serão eleitos e destituíveis pela maioria 
simples do Conselho de Administração. O CEO, o COO e CFO, são os componentes obrigatórios da Companhia e conjuntamente 
denominados Diretores Representantes (“Diretores Representantes”). Foi aprovada, ainda, a retifi cação da eleição dos mem-
bros da Diretora da Companhia deliberada na Ata de AGE realizada em 02.08.2019 e registrada na JUCESP nº 608.108/19-4 em 
25.11.2019, cuja eleição é de competência privativa do Conselho de Administração da Companhia, conforme prevê o artigo 29, 
item “b” do Estatuto Social; e a ratifi cação de todas as demais deliberações tomadas na referida assembleia; IX. Em vista das 
deliberações tomadas acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Associação, que passa a vigorar em conformidade 
com a redação contida no Anexo II à presente ata. Dispensada de publicação os anexos que se encontram a disposição na sede 
social. X. Foi deliberado ainda, a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários e/ou 
convenientes à fi el implementação das deliberações ora aprovadas. XI. Por fi m, autorizou-se a lavratura da presente ata na for-
ma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, Lei 6.404/76. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais a tratar, o Sr. Presidente ofe-
receu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo ne-
cessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade 
dos presentes e assinada. Acionistas: (i) Eduardo Peixoto Ferreira Leite; (ii) Wanderley Schmidt Campos; (iii) Carlos Eduardo 
Carneiro Pinto de Magalhães; (iv) José Filipe Neis; (v) Leandro Reis Simões; (vi) Sergio Murilo Bahdur Vieira; e (vii) Techbank Par-
ticipações S.A. (A presente é cópia fi el do original lavrado em livro próprio). Mesa: Marcelo Serfaty - Presidente e Eduardo 
Peixoto Ferreira Leite - Secretário. JUCESP nº 357.535/20-0 em 04.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Credisfera Serviços Financeiros S.A. - CNPJ/ME nº 22.752.418/0001-98 NIRE 35300479165
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18.04.2020

Data, Hora e Local: Em 18.04.2020, às 12 hs, na atual sede social da Credisfera Serviços Financeiros S.A. (“Companhia”), 
na Avenida das Nações Unidas, 11.633, conjunto 82, São Paulo/SP, Brooklin Paulista, CEP 04.578-901. Mesa: Presidente da Assem-
bleia, Sr. Marcelo Serfaty, Secretário da Assembleia, Sr. Eduardo Peixoto Ferreira Leite. Presença: Presentes acionistas de-
tentores da totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes da presente ata. Convocação: Dispensada a convoca-
ção prévia pela imprensa, face ao que faculta o Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, e suas posteriores alterações (“Lei das S/A”). Or-
dem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, mediante emissão de ações; (ii) a cancelamento do Bô-
nus de subscrição da Ação Preferencial do Segundo Investimento; (iii) a ratifi cação do quadro de participação acionária da Compa-
nhia. Deliberações: Colocadas em discussão as matérias previstas na ordem do dia, foram aprovadas por unanimidade dos pre-
sentes e sem quaisquer ressalvas, as seguintes deliberações: i. O aumento de capital no montante total de R$ 3.300.000, median-
te a emissão de 3.323.053 ações preferenciais sem valor nominal, as quais farão jus apenas à prioridade no reembolso do capital, 
com prêmio ou sem ele, conforme previsto no artigo 17, inciso II da Lei 6.404/76, passando a Companhia de 10.148.722 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal e 12 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal com prioridade no reembolso 
de capital, para 10.148.722 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 3.323.065 ações preferenciais, nominativas e sem 
valor nominal com prioridade no reembolso de capital. ii. As ações preferenciais decorrentes do aumento de capital acima delibe-
rado são nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional da seguinte forma: a) 1.125.011 
ações preferenciais, por conta do exercício da Opção de Subscrição por Não Desempenho, conforme pactuado no Acordo de In-
vestimentos, celebrado entre os acionistas, em conformidade com o Boletim de Subscrição que integra a presenta ata como Ane-
xo I; b) 1.884.164 ações preferenciais ao preço de emissão de R$ 1,75 cada uma, com direito à prioridade no reembolso do capital, 
com prêmio ou sem ele, nominativas e sem valor nominal e que podem ser convertidas em ordinárias, totalmente subscritas e in-
tegralizadas pela acionista Spinet Bank Participações S.A., em conformidade com o Boletim de Subscrição que integra a presen-
te ata como Anexo II. c) 313.878 ações preferenciais, com direito à prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, 
nominativas e sem valor nominal, sendo tal aumento de capital realizado dentro do limite do capital autorizado da Companhia, de 
modo que tais ações permanecerão na tesouraria da Companhia, em conformidade com o Boletim de Subscrição que integra a pre-
sente ata como Anexo III. iii. Os demais acionistas, neste ato, renunciam expressamente ao direito de preferência que lhes assis-
te para a subscrição das novas ações, nos termos do artigo 171 da Lei 6.404/76; iv. Ato contínuo, consignam os acionistas, ainda, 
ratifi car as participações societárias que detém atualmente na Companhia, sendo que na presente data, a participação é represen-
tada conforme segue: Acionista: Eduardo Ferreira Leite Peixoto, Ações On: 2.646.907, Ações Pn: 0, Total: 2.646.907; Acionis-
ta: Wanderley Schmidt Campos, Ações On: 1.693.249, Ações Pn: 0, Total: 1.693.249; Acionista: José Felipe Neis, Ações On: 
279.090, Ações Pn: 0, Total: 279.090; Acionista: Carlos Eduardo Carneiro Pinto de Magalhães, Ações On: 322.628, Ações Pn: 
0, Total: 322.628; Acionista: Sérgio Murilo Bahdur Vieira, Ações On: 101.487, Ações Pn: 0, Total: 101.487; Acionista: Leandro 
Reis Simões, Ações On: 31.000, Ações Pn: 0, Total: 31.000; Acionista: Spinet Bank Participações S.A, Ações On: 5.074.361, 
Ações Pn: 3.009.187, Total: 8.083.548; Acionista: Credisfera Serviços Financeiros S.A, Ações On: 0, Ações Pn: 313.878, Total: 
313.878; Total: Ações On: 10.148.722, Ações Pn: 3.323.065, Total: 13.471.787. “Capítulo II - Capital Social e Ações: Arti-
go 4º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 14.455.827,00, representado por 
10.148.722 ações ordinárias e nominativas e 3.323.065 ações preferenciais, sem valor nominal. § 1º - Os Acionistas terão o direito 
de realizar todos os aumentos de capital necessários para o desenvolvimento das atividades da Companhia, para prover a Compa-
nhia dos recursos necessários ao cumprimento de compromissos fi nanceiros e demais obrigações decorrentes de suas atividades, 
sem prejuízo da obtenção de recursos de terceiros. § 2º. A Companhia poderá aumentar o capital social, por deliberação do Conse-
lho de Administração e independentemente de reforma estatutária, mediante a emissão de até (i) R$ 10.000.000,00 de novas ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal e com preço de emissão de R$ 1,00 por lote de ações; e (ii) 6 ações preferenciais nomi-
nativas e sem valor nominal, para exercício dos bônus de subscrição emitidos pela companhia. § 3º. Na hipótese do § 2º desse Arti-
go 4º, o Conselho de Administração fi xará as condições da emissão, preço e prazo de integralização das ações, podendo, ainda, deli-
berar o aumento de capital social da Companhia nos termos do Artigo 166, II da Lei 6.404/1976. § 4º. Dentro do limite do capital au-
torizado, o Conselho de Administração poderá deliberar a emissão de bônus de subscrição.” v. Em vista da nova redação do Artigo 
4º do Estatuto Social, o Estatuto Social consolidado da Companhia acompanha a presente ata, como Anexo IV. Dispensada de pu-
blicação os anexos que se encontram a disposição na sede social. vi. A presente ata será lavrada na forma sumária, nos termos do 
artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no 
livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Os acio-
nistas concordam, ainda, que esta ata será assinada mediante assinatura digital, sendo um compromisso vinculante válido e efi caz, 
em todos os seus termos, bem como declaram reconhecerem como válidas as assinaturas eletrônicas feitas por meio da platafor-
ma “D4Sign” (https://www.d4sign.com.br/), quando enviadas para os endereços de e-mail indicados pessoalmente pelos acionis-
tas. Acionistas Presentes: Eduardo Ferreira Leite Peixoto, Wanderley Schmidt Campos, José Felipe Neis, Carlos Eduardo Carnei-
ro Pinto de Magalhães, Sergio Murilo Bahdur Vieira, Leandro Reis Simões, Spinet Bank Participações S.A e Credisfera Serviços Fi-
nanceiros S.A. A presente é cópia fi el do original lavrado em livro próprio. São Paulo/SP, 18.04.2020. Marcelo Serfaty - Presiden-
te da Assembleia, Eduardo Peixoto Ferreira Leite - Secretário da Assembleia. Eduardo Peixoto Ferreira Leite, Wanderley Sch-
midt Campos, Sergio Murilo Bahdur Vieira, Carlos Eduardo Carneiro Pinto de Magalhães, José Filipe Neis, Leandro Reis Simões. 
Spinet Bank Participações S.A (Ex-Techbank). JUCESP nº 66.905/21-7 em 01.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Credisfera Serviços Financeiros S.A.
CNPJ 22.752.418/0001-98 - NIRE 35.300.479.165

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária em 10.08.2018
Data, hora, local: 10.08.2018, 10hs, na sede social, Alameda Casa Branca, 806, 2º andar, Conjunto 22, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Peixoto Ferreira Leite, Secretário: Sr. Wanderley Sch-
midt Campos. Deliberações Aprovadas: Em AGE: 1) Aumento do capital social, em R$ 3.074.361,00, o qual passará 
de R$2.000.000,00 para R$ 5.074.361,00, com a emissão de 3.074.361 novas ações ordinárias, ao preço total de emissão 
de R$ 3.074.361,00, que equivale a R$1,00 por ação, todas nominativas e sem valor nominal (“Novas Ações”). 2) Consig-
nar que as Novas Ações serão totalmente subscritas pelos acionistas Eduardo Peixoto Ferreira Leite e Wanderley Schmidt 
Campos e integralizadas mediante a capitalização de créditos detidos pelos referidos acionistas com a Companhia, decor-
rentes de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, realizados até 31/07/2018, nos termos dos boletins de subscri-
ção, Eduardo Peixoto Ferreira Leite, subscreve 1.991.150 ações e Wanderley Schmidt Campos subscreve 
1.083.211 ações, que fi carão arquivados na sede da Companhia. 3) Os demais acionistas, neste ato, renunciam expressa-
mente ao direito de preferência que lhes assiste para a subscrição das Novas Ações, nos termos do artigo 171 da Lei nº 
6.404/76. 4) Aprovar, por unanimidade, a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refl etir o 
novo valor do capital social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º: O capital social da Companhia é 
de R$ 5.074.361,00, representado por 5.074.361 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal. § Único: Os acio-
nistas terão o direito de realizar todos os aumentos do capital necessários para o desenvolvimento das atividades da Com-
panhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social na Companhia, para prover a Companhia dos re-
cursos necessários ao cumprimento de compromissos fi nanceiros e demais obrigações decorrentes de suas atividades, 
sem prejuízo da obtenção de recursos de terceiros”. 5) Aprovar por unanimidade, a modifi cação de dispositivos atinentes 
às Assembleias Gerais da Companhia. Os referidos artigos passarão a vigorar com seguinte redação: “Artigo 8º: Os acio-
nistas terão os poderes para decidir todas e quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja da Assembleia 
Geral de Acionistas, conforme determinado pela Lei das Sociedades por Ações e pelo presente Estatuto Social. Artigo 9º: 
As Assembleias Gerais da Companhia serão convocadas pelo conselho de administração, se houver ou pelos diretores, a 
qualquer tempo, devendo, para tanto, serem observadas todas as formalidades previstas na Lei das Sociedades por Ações 
e no presente Estatuto Social. § 1º: Sem prejuízo das formalidades previstas, os Acionistas deverão ser convocados para 
as Assembleias Gerais da Companhia mediante comunicação por escrito, encaminhadas ao seu endereço eletrônico do e-
-mail ou através de correspondência em papel encaminhada ao endereço indicado pelo Acionista, com, no mínimo 8 dias 
de antecedência da data marcada para sua realização em primeira convocação, e com, no mínimo, 5 dias de antecedên-
cia da data marcada para sua realização em segunda convocação, contendo a pauta dos assuntos a serem tratados e 
acompanhados de todos e quaisquer documentos que devam ser analisados ou aprovados na Assembleia Geral da Com-
panhia a ser realizada ou que sirvam de fundamento para as deliberações a serem tomadas. § 2º: As Assembleias Gerais 
serão presididas por um dos diretores, ou na ausência destes, por outra pessoa indicada pela maioria das Acionistas pre-
sentes, sendo secretariadas por Pessoa indicada pelo Presidente da Assembleia Geral. § 3º: Independentemente das for-
malidades referentes à convocação de Assembleias Gerais previstas nesta cláusula, será regular a Assembleia Geral da 
Companhia a que comparecerem todos os Acionistas. § 4º: Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral 
instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ½ do capital social com 
direito de voto mais uma ação; em segunda convocação instalar-se-á com qualquer número. Artigo 10º: A cada ação 
corresponderá um voto nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia. Exceto nas hipóteses de maior quórum pre-
vistas em lei, e salvo previsão expressa em contrário, as deliberações dos Acionistas somente serão consideradas válidas 
quando aprovadas por Acionistas representando, no mínimo, 50% mais 1 ação do capital social da Companhia.” 6) Por 
unanimidade, os acionistas reelegeram para os cargos de “diretores executivos” da companhia os Srs. Eduardo Peixo-
to Ferreira Leite, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, engenheiro, RG 07.118.254-7 IFP/RJ e CPF/
MF nº 865.851.347-53, residente em São Paulo/SP; e Wanderley Schmidt Campos, brasileiro, casado sob regime de 
comunhão parcial de bens, Bacharel em Ciências da Computação, RG 29.081.454-6 SSP/SP e CPF/MF 297.789.641-49, re-
sidente e domiciliando em Florianópolis/SC, para ocuparem os Cargos de Diretores Executivos. Ambos exercerão manda-
to com prazo de 01 ano, observando o disposto no artigo 12º do Estatuto Social. Os respectivos “termos de posse” fi ca-
rão arquivados na sede da Companhia, na forma dos Anexos IV e V à presente ata. 7) Em razão das deliberações tomadas 
e aprovadas nos itens anteriores, consolidar o Estatuto Social da Companhia. Dispensada de publicação os anexos que se 
encontram a disposição na sede social. Em AGO: 8) As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras e 
Contábeis relativas aos exercícios sociais fi ndos em 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017, acompanhadas das Notas Ex-
plicativas, fi cando dispensada a publicação nos termos do artigo 294, inciso II, da Lei nº 6.404/76. Os acionistas declaram 
que tiveram acesso a todas as demonstrações fi nanceiras da companhia e tempo hábil, para nada mais reclamar. 9) Fica 
a Administração da Companhia autorizada a tomar todas as medidas necessárias para a formalização e implementações 
aqui tomadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.08.2018. Acionistas: Wanderley Schmidt Campos, Eduardo Pei-
xoto Ferreira Leite, Sergio Murilo Bahdur Vieira, José Filipe Reis, Carlos Eduardo Carneiro Pinto de Magalhães, Leandro Reis 
Simões. JUCESP 443.112/18-6 em 20.09.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de citação. Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1066462- 49.2019.8.26.0100 ( U-899 ) 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 Walter Bruno Tonini Filho ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel designado  como apartamento nº 161, 
localizado no 16º andar do Condomínio Edifício Huguette, com área privativa de 70,475m2, área de uso comum de 31,103m2 e área  total de 101,578m2, 
correspondendo-lhe o coeficiente de proporcionalidade de 0,29671% no terreno e coisas de uso comum, e da vaga de garagem nº 03, localizada no subsolo do 
Condomínio Edifício Huguette, com área privativa de 10,000m2, área de uso comum de 2,207m2 e área total de 12,207m2, correspo ndendo-lhe o coeficiente de 
proporcionalidade de 0,002105% no terreno e coisas de uso comum,; localizado na Av Conselheiro Rodrigues Alves, 605, Vila Mariana, São Paulo - SP., 
contribuintes nºs. 037.025.0851-1 e 037.025.0799-1, 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. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1007902-39.2014.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. Faz saber a José Geraldo 
de Souza, CPF. 702.179.558-00, que por este Juízo, tramita de uma ação Execução de Titulo Extrajudicial, movida por José Gouveia 
Rodrigues. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua INTIMAÇÃO POR EDITAL do BLOQUEIO, través do 
sistema SisbaJud, sobre o valor de R$1.303,72, junto ao NU Pagamentos S/A, e R$1599,10, junto ao PAG Seguro Internet S/A, e para os 
fins do artigo 854, §§ 2º e 3º do NCPC, podendo, se desejar, oferecer impugnação ao bloqueio no prazo de cinco (05) dias. Será o presente 
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2021 . 

Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1011665-43.2017.8.26.0020 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). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Eduardo Felix Silva, Brasileiro, CPF 359.785.988-78, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando receber o valor de R$ 8.795,20 
(outubro/2017), atualizado, juros/mora e multa que tiver, referente a colisão em 02/02/2015 na Av: Rubem Berta, no veículo 
assegurado da apólice 0531.28.1532687.19. 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 15 de julho de 2021. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo nº 0003625-89.2021.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. Faz saber a Eliel Santos Monteiro, CPF. 303.436.138-67, e Jaqueline Valentim Monteiro, 
CPF. 347.363.598- 70, que nos autos da ação de cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por Residencial São Francisco, foi defer ida a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetuem o pagamento de R$ 11.270,58 (maio/2021) , que deverá ser devidamente corrigido até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, §1º do CPC ); bem como, ofereçam 
eventual impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova 
intimação (art. 525, do C.P.C.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1038290-16.2019.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a RR 
Comercio de Areia e Pedra Eireli ME, CNPJ/MF nº. 23.561.386/0001-06, na pessoa de seu representante legal, que 
Compacta Central de Restauração e Revestimento Ltda., ajuizou uma Ação Procedimento Comum, objetivando declarar a 
inexigibilidade do débito, com o consequente cancelamento da Duplicata Mercantil por Indicação nº 2150, determinando a 
sustação do protesto junto ao 2º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, bem como a exclusão do cadastro 
de credito de mau pagador se estiver também. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 
§- IV). Será o presente, por extrato, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 13 
de julho de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0003369-08.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a(o) Marcelo dos Santos, Brasileiro, CPF 125.190.318-59, com endereço à Rua Dias Leme, 130, Mooca, CEP 03118-
040, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte 
de Cleomar José Barral, a fim de incluí-lo no pólo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença (0007225-
14.2018.8.26.0011), para recebimento de R$ 53.608,30 (31/12/2018). 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 manifestação e requerimento de eventuais provas, nos termos dos 
art. 133, §2º e 135 do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação no prazo legal, será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2021. 

Edital de citação. Prazo de 20 dias. Processo nº. 1107038-55.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. Faz saber a Nalra Azenir Trindade dos Santos - ME, CNPJ. 09.264.304/0001-30, 
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Trend Viagens Operadora de Turismo S.A, objetivando a cobrança de R$ 46. 272,03 (outubro/2017), 
valor oriundo dos Serviços Turísticos vendidos e pagos pela autora. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado e os honorários advocatícios de 
5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 
em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1078559-52.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central 
da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) GRP Minas Alimento Ltda., CNPJ 
nº. 11.105.750-0001-44, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL 
S/A, 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 3 dias, sob pena de penhora pague o valor de R$ 374.418,83 (agosto/2017), referente ao Instrumento Particular de 
Compra e Venda de Óleo Semirefinado de Algodão, assinado em 28/04/2015. A executada poderá oferecer embargos à execução, no prazo 
de 15 dias, contado após o prazo de 20 dias da publicação deste edital. No caso de embargos, a devedora se sujeita ao pagamento de multa 
de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. un). O reconhecimento do crédito e o depósito de 30% do valor em execução, no 
prazo para oferta de embargos, permitirá aos executados requererem seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 745 -A). Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 5ª VARA CÍVEL - Avenida Nações Unidas
nº 22.939 - 10º andar - Torre Br igadeiro - Santo Amaro - CEP 04795-100 - Fone:
5548-3199 - R. 230 - E-mail:stoamaro5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 1008418-74.2018.8.26.0002. A MMª Juíza de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dra.  REGINA DE OLIVEIRA MARQUES, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ANDREA DOS SANTOS DIWALD, brasileira, RG 213220908, CPF
258.214.248-44, que lhe foi proposta uma ação de COBRANÇA por parte de
COLÉGIO GUARAPIRANGA EIRELI ME, alegando em síntese que as partes
firmaram contrato de serviços educacionais para o ano letivo de 2016 tendo
como beneficiário seu filho Augusto Silva Diwald e que as prestações do refe-
rido ano encontram-se em atraso, no montante de R$ 8.388,19. Dessa forma,
requereu a procedência da ação e condenação da parte ré ao pagamento do
principal acrescido de juros moratórios, correção monetária, despesas proces-
suais e honorários advocatícios. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso
do prazodo presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a
ação, a ré será considerada 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 18 de julho de 2021.

27 e  28/07

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ERASMO WALDEMAR 
PANETTI, REQUERIDO POR MYRIAM OLIVIERI PANETTI - PROCESSO Nº 1123577-62.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
09/04/2021 foi decretada a INTERDIÇÃO de ERASMO WALDEMAR PANETTI, CPF 046.388.168-00, declarando-o(a) incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Myriam 

MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2021.             B 27/07

10ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II  SANTO AMARO 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027812-33.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
10ª Vara Cível, do Foro Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, forma da Lei, 
etc.. FAZ SABER a(o) DAIANE BATISTA DA SILVA, RG 49414.2327, CPF 372.058.668-55,  que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL UIRAPURU, objetivando a cobrança de 
R$  7.086,47 (Maio/2019), referente inadimplemento das mensalidades educacionais de sua filha, no período de 
dezembro/2016 e janeiro a agosto/2017. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de maio e 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007508-13.2019.8.26.0002 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz saber a Regiane Ramos Amaro, CPF 205.874.608-
22 que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano de São Paulo - CDHU, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimada fica para 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 4.355,58, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) di-
as úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos pró-
prios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2021. 
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Seleção masculina vira o jogo e
vence a Argentina por 3 sets a 2
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(11) 99653-7522

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

TÓQUIO 2020

Equipe dirigida pelo técnico Renan perdeu os dois primeiros sets, mas virou e garantiu segundo resultado positivo

Bruninho, capitão do Brasil

A segunda partida em Tóquio
apresentou dificuldades para a
seleção brasileira masculina de
vôlei, mas o Brasil comandado
pelo técnico Renan se superou,
demonstrou a força do grupo e
virou. No final, vitória importan-
te sobre a Argentina por 3 sets a
2 (19/25, 21/25, 25/16, 25/21 e
16/14), em partida realizada na
segunda-feira (26), na Ariake
Arena, pelo Grupo B do torneio
de vôlei dos Jogos Olímpicos.

O ponteiro Leal foi o maior
pontuador da equipe brasileira,
com 18 pontos (17 de ataque e
um de saque). Lucarelli e Walla-
ce também contribuíram bem,
com 14 acertos cada um. Após o
jogo, o experiente central Lucão
analisou e elogiou o desempenho
do grupo.

“O time demorou um pouqui-
nho a acordar, como no jogo pas-
sado, e eles fizeram dois primei-
ros sets impecáveis. Sacaram
muito bem, quebraram nosso
passe, e depois que conseguimos
encaixar melhor o nosso saque,
o time cresceu. A nossa virada do
quarto set foi incrível e baixou o

time deles. A partir do momento
em que conseguimos colocar a
cabeça no lugar, conseguimos
encontrar o equilíbrio e fazer o
jogo que precisávamos”, disse
Lucão.

O capitão Bruninho também
fez questão de destacar a força
do grupo e o quanto tem orgulho
dos companheiros de seleção.

“Nós temos o que é funda-
mental em vitórias como essa, e
o que me deixa muito orgulho-
so, que são os 12 jogadores que
jogam juntos. Todos deram sua
contribuição nos momentos de
dificuldade. Mais uma vez mos-
tramos que temos um grupo mui-
to bom e isso é uma demonstra-
ção de força da seleção brasilei-
ra. Nossa equipe fez a diferen-
ça”, afirmou o levantador.

Consciente da importância
desse resultado, o técnico Renan
foi mais um a dar destaque a qua-
lidade de todo o grupo que está
em Tóquio.

“Já sabíamos que seria um
jogo tenso. Brasil e Argentina
sempre têm esse script de jogo
duro, longo, tenso. Eles defen-

deram muito bem, a linha de pas-
se funcionou, mesmo com o nos-
so saque forçado, mas consegui-
mos a vitória. Fiquei feliz, pri-
meiro pela vitória, claro, e tam-
bém pela demonstração de equi-
pe. Mexemos um pouco e o ba-
cana é que quem está saindo está
jogando junto com quem está
dentro”, concluiu Renan.

O terceiro jogo da sequên-
cia de cinco nesta primeira fase

do campeonato será na próxi-
ma quarta-feira (28), às 9h45,
contra o Comitê Olímpico da
Rússia.

O Brasil busca sua quarta fi-
nal olímpica consecutiva. Em
Pequim-08 e Londres-12, a se-
leção masculina ficou com a me-
dalha de prata, e no Rio-2016, o
grupo dirigido pelo técnico Ber-
nardinho subiu ao degrau mais
alto do pódio.
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A paulistana Luisa Stefani,
23ª do mundo, e sua parceira
Laura Pigossi, vão buscar, nes-
ta terça-feira, às 4h30 (horário
de Brasília), uma vaga nas quar-
tas de final de duplas dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, no
Japão. As duas enfrentam a du-
pla das tchecas Karolina
Pliskova (7ª em simples e 68ª
nas duplas) e Marketa  Von-
drousova (94ª nas duplas).

Pliskova vem do vice-cam-
peonato em simples no torneio
de Wimbledon, enquanto Von-
drousova foi vice-campeã de
Roland Garros, também em
simples, em 2019.

Na primeira rodada, Luisa
e Pigossi bateram a dupla ca-
beça de chave 7, formada pe-
las canadenses Gabriela Da-
browski (14ª) e Sharon Fich-
man (28ª).

“Jogo duro, duas ótimas jo-
gadoras, duas simplistas, não se
mexem muito, não se posicio-

Luisa Stefani busca
vaga nas quartas

Luisa Stefani e Laura Pigossi encaram tchecas nas
oitavas de final na madrugada desta terça-feira, após
derrotarem dupla cabeça de chave 7

nam muito como duplistas.
Obviamente a Pliskova deve
ser um pouco a líder do lado
delas, saca bem, muito sólida
do fundo. Vamos ter que explo-
rar um pouco mais elas na rede
e fazer o jogo que fizemos na
estreia, ser um pouco mais de
duplas que de simples. Assis-
timos o jogo delas contra as
chinesas, não tiveram muitos
problemas, mas conseguimos
fazer ajustes táticos no dia a
mais de treino que tivemos e
estamos muito animadas e
confiantes para essa próxima
rodada”, disse Luisa que tem o
patrocínio do Banco BRB e os
apoios da Fila, CBT, HEAD,
Saddlebrook Academy, Tennis
Warehouse e Liga Tênis 10.

Luisa tem 23 anos e vem
fazendo história, sendo a me-
lhor ranqueada pelo país des-
de que o sistema da WTA foi
criado em 1975, somando dois
títulos e mais seis finais.

Ana Patrícia e Rebecca começam
trajetória com resultado positivo

Time do Brasil levou a melhor sobre as quenianas Makokha e Khadambi na primeira partida em Tóquio

Ana Patrícia, atleta brasileira

O vôlei de praia brasileiro
segue com 100% de aproveita-
mento nesta edição do maior
evento esportivo do planeta. Na
noite de domingo (25), já en-
trando na madrugada de segun-

da (26), Ana Patrícia e Rebec-
ca estrearam em Tóquio com
bom resultado sobre as queni-
anas Makokha e Khadambi.  As
brasileiras venceram por 2 sets
a 0 (21/15 e 21/09).

Sem enfrentar muitas difi-
culdades, a dupla do Brasil en-
cerrou a participação no pri-
meiro compromisso recebendo
elogios do técnico Reis Castro,
que destacou o fato desse time
ser o único a contar com duas
estreantes em uma edição de
Jogos Olímpicos.

“Esse primeiro jogo entrou
na nossa programação para ti-
rarmos esse peso da estreia, pois
o meu time é o único dos times
do Brasil que as duas ainda não
havia jogado dentro de uma are-
na olímpica”, disse Reis Castro,
lembrando que as demais duplas
têm ao menos um veterano (Ali-
son, Ágatha e, no caso da dupla
Bruno e Evandro, os dois).

Reis ainda comentou sobre
os próximos desafios do time

Ana Patrícia/Rebecca. “Agora
os nossos adversários serão
duplas que jogam o Circuito
Mundial e precisamos entrar
com todo vapor. Gostei do jogo
e já imaginava que seria assim
como foi”, concluiu o coman-
dante, Reis Castro.

Ana Patrícia e Rebecca vol-
tam a competir na próxima ter-
ça-feira (27), quando terão a
dupla Graudina/Kravcenoka, da
Letônia, como adversária. A
partida será às 23h, com trans-
missão ao vivo da TV Globo e
do SporTV 3.

As outras três duplas do
Brasil em Tóquio – Alison/Ál-
varo Filho, Evandro/Bruno Sch-
midt (RJ/DF) e Ágatha/Duda
(PR/SE) – também estrearam
com vitória.
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Robert Scheidt velejou em
top 10 nas duas regatas da classe
Laser da Olimpíada de Tóquio,
disputadas na madrugada de se-
gunda-feira (26) e agora ocupa a
oitava posição da classificação
geral. O bicampeão olímpico
conseguiu um 10° e um 4° luga-
res, resultados que garantiram um
salto na classificação geral, pas-
sando de 11° para 8°, já dentro
da zona que garante vaga na me-
dal race. Na madrugada desta ter-
ça-feira (27), o brasileiro volta à
raia de Enoshima para encarar as
três regatas programadas.

Scheidt viveu dois momentos
distintos no segundo dia nos Jo-
gos do Japão. Na primeira rega-
ta, se envolveu em um incidente
com o britânico Elliot Hanson na
primeira perna de contravento. Ao
pagar o 720 como punição (dois
giros em torno do eixo do barco),
perdeu terreno e montou a primei-
ra boia em 31°. A partir daí, apro-
veitou o vento entre 15 e 17 nós
para iniciar uma reação que cul-
minou na ultrapassagem de 20
barcos para cruzar a linha de che-
gada em 10°. Milivoj Dukic, de
Montenegro, ganhou a prova.

Scheidt veleja em Top
10 e sobe posições na

tabela de pontos
Bicampeão olímpico conseguiu um 10° e um 4° lugares nas
regatas da classe Laser na madrugada de segunda-feira (26),
resultados que garantiram um salto na classificação geral,
passando de 11° para 8°
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Na segunda regata do dia, de-
cidiu ser mais agressivo na lar-
gada. Conseguiu andar na frente
no contravento e chegou à pri-
meira boia em primeiro. E, ape-
sar da queda da velocidade do
vento (entre 11 e 13 nós na par-
te final da prova), conseguiu se
manter no pelotão da frente da
flotilha, para terminar o dia com
um quarto lugar importante para
se manter entre os dez primei-
ros na classificação geral e se-
guir firme na luta por uma me-
dalha na sétima Olimpíada e aos
28 anos de idade. A vitória ficou
com o sueco Jesper Stalheim.

Com o desempenho de se-
gunda-feira, Scheidt está em 8°
lugar na competição da classe
Laser, com 14 pontos perdidos,
já contando o descarte do pior
resultado (11° na regata de es-
treia). Robert está a apenas cin-
co pontos do segundo colocado,
o croata Tonci Stipanovic, com
9pp, e nove atrás do líder, o fin-
landês Kaarle Tapper, com 5pp.

O bicampeão olímpico Robert
Scheidt é patrocinado pelo Banco
do Brasil e Rolex e que conta com
o apoio do COB e CBVela.

Otazú vence e assume liderança do
campeonato da SM Kart Competition

Alberto Otazú (Cardoso Fu-
nilaria e Pintura/Bianchi Auto-
móveis/AVSP/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck/Imab
Metalúrgica/Concept Kart) alcan-
çou o sucesso em mais uma pro-
va do SM Kart Competition. No
último fim de semana (24/7) ele
largou da pole position da cate-
goria Graduados e venceu de pon-
ta a ponta a quarta etapa, realizada
no Kartódromo de Interlagos.

“Eu larguei bem, fiz uma pri-
meira volta muito rápida e apro-
veitei que seis pilotos ficaram
brigando pela segunda posição
pra abrir uma grande vantagem.
Ainda bem, porque o meu kart
não era dos melhores e, por isto,
só mantive a regularidade para
abrir quase 10 segundos de van-
tagem”, contou Otazú, que com
esta segunda vitória reassumiu a
liderança do campeonato, pas-
sando a somar 254 pontos, 59 de

vantagem sobre Everton Caraje-
leascow, e 80 de folga sobre
Marcos Takuma.

A quinta etapa da SM Kart
Competition será realizada dia
14 de agosto, novamente no Kar-
tódromo de Interlagos.

Confira os dez primeiros da

Graduados da SM Kart Compe-
tition: 1) Alberto Otazú, 16 vol-
tas em 17min42s757; 2) Jorg
Sobrinho, a 9s887; 3) João Ga-
briel Oliveira, a 10s151; 4) Mar-
cos Takuma, a 10s345; 5) José
de Jesus, a 10s415; 6) Rodrigo
Oliveira,10s756; 7) Bruno Frei-

tas, a 11s929; 8) Paulo Police-
no, a 12s422; 9) Edu Abrantes, a
13s652; 10) Peterson Rodri-
gues, a 14s406.

Os dez primeiros no campe-
onato da Graduados são: 1) Al-
berto Otazú, 254; 2) Everton Ca-
rajeleascow, 195; 3) Marcos
Takuma, 174; 4) Rodrigo Olivei-
ra, 160; 5) Rogério Cebola, 152;
6) João Gabriel, 125; 7) Iuri Bus-
tamante, 123; 8) Bruno Freitas,
116; 6) João Vitor Oliveira, 115;
10) Jorge Sobrinho, 112.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Bianchi Automóveis,
Cardoso Funilaria e Pintura, No
Fire Services, Rolley Ball, Spe-
ed Truck, IMAB Metalúrgica, TS
Sports, Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Concept Kart.
O jovem apoia as ações da Asso-
ciação Cruz Verde, Direção para
a Vida e Rotary Club Ponte Es-
taiada.
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JZM Planejamento Imobiliário e Construções S/A
CNPJ/MF nº 52.118.668/0001-31

Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em Reais)

Moises Singal Gordon
Sócio Administrador

Daniel Calderon
Contador – CT CRC 1SP 229.104/O-2

Balanço Patrimonial
Ativo 31/12/2020
Ativo Circulante 103.349.548,53
Caixa e Equivalentes de Caixa 27.362.010,10
Clientes 57.041,45
Adiantamentos 8.295,71
Despesas Antecipadas 11.286,20
Crédito de partes relacionadas 75.910.915,07
Ativo não Circulante 56.644.203,18
Investimentos 56.414.308,85
Participações Societárias 56.414.308,85
Imobilizado 913.463,33
Imobilizações Tangíveis 913.463,33
(-) Depreciação Acumulada (686.894,84)
(-) Depreciações Acumuladas (686.894,84)
Intangivel 21.173,02
Marcas e Patentes 871,00
Software e Licenças de Uso 20.302,02
(-) Amortização Acumulada (17.847,18)
(-) Amortização Acumulada (17.847,18)
Total do Ativo 159.993.751,71

Passivo 31/12/2020
Passivo Circulante 63.594.426,98
Contas a Pagar 21.414,20
Remunerações a Pagar 84.940,31
Obrigações Tributarias e Sociais 18.000,91
Impostos a Recolher 39.418,24
Dividendos a Pagar 19.467,30
Obrigações com sócios 63.411.186,02

Patrimonio Líquido 96.399.324,73
Capital Social 21.550.954,00
Reservas de Capital 34.960.598,25
Reserva de Lucros 18.823.528,81
Lucro do Exercício 21.064.243,67

Total do Passivo 159.993.751,71

Demonstração do Resultado
31/12/2020

Receita Operacional Bruta 10.024,73
Receita de Venda de Imóveis – Fiscal 27.950,01
Receita de Venda de Imóveis – Societário (17.925,28)
Deduções da Receita Bruta (285.509,17)
Impostos Incidentes sobre Receitas (285.509,17)
Receita Operacional Líquida (275.484,44)
Custos Operacionais –
Resultado Operacional Bruto (275.484,44)
Despesas Operacionais (1.515.553,11)
Despesas com Salários (722.833,99)
Despesas Administrativas (655.899,32)
Despesas Comerciais (82.758,62)
Despesas Tributárias (54.061,18)
Resultado Financeiro 842.818,26
Receitas Financeiras 848.724,81
Despesas Financeiras (5.906,55)
Resultado de Participação em Sociedades 21.953.272,96
Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial 21.953.272,96
Outros Resultados 59.190,00
Ganho de Capital sobre Venda de Imobilizado 59.190,00
= Resultado Líquido do Exercício 21.064.243,67As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Data, hora, local: 05.06.2019, 10hs, na sede social da Credisfera Serviços Financeiros S.A. (‘Companhia”), São Paulo/SP, Ala-
meda Casa Branca, 806, 2º andar, conjunto 22, Jardim Paulista, CEP: 01408-000. Mesa: Presidente da Assembleia, Sr. Marcelo 
Serfaty, Secretário da Assembleia, Sr. Eduardo Peixoto Ferreira Leite. Presença: Presentes acionistas detentores da totalidade 
do capital social, conforme assinaturas postas na lista de Presença de Acionistas constante do Anexo I à presente ata, bem como 
no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Convocação: Dispensada a convocação prévia pela imprensa, face ao que 
faculta o Artigo 124, § 4º, Lei 6.404/76, e suas posteriores alterações (“Lei das S.A.”). Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) o au-
mento do capital social da Companhia, através da emissão de 5.074.361 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal; (ii) a emissão de bônus de subscrição; (iii) alteração do Estatuto Social da Companhia, com o fi m de (ii.a) alterar o obje-
to social; (ii.b) alterar as regras referentes à Assembleia Geral; (ii.c) criar e regulamentar o funcionamento do Conselho de Admi-
nistração para a Companhia; (ii.d) atribuir ao Conselho de Administração competências que eram exclusivas da Assembleia Ge-
ral e/ou da Diretoria, conforme o caso; (ii.e) alterar a designação dos Diretores da Companhia; (ii.f) alterar as regras da diretoria 
e os requisitos para representação da Companhia; (ii.g) alterar os artigos referentes à liquidação da Companhia; e (ii.h) alterar a 
forma de resolução de confl itos para instituir a arbitragem; e (IV) eleição dos membros do referido Conselho de Administração. 
Deliberações: Colocadas em discussão as matérias previstas na ordem do dia, foram aprovadas por unanimidade dos presen-
tes e sem quaisquer ressalvas: I. O aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 4.081.466,00 passando de 
R$5.074.361,00 para R$ 9.155.827,00. Para tanto, aprovou-se a emissão de 5.074.361 novas ações ordinárias ao preço de emis-
são de R$0,80 por ação, e 6 ações preferenciais ao preço de emissão de R$1,00 cada uma, as quais farão jus apenas à priorida-
de no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, conforme previsto no artigo 17, inciso II da Lei 6.404/76, todas as ações ora 
subscritas são nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pela acio-
nista ingressante Techbank Participações S.A. em conformidade com o Boletim de Subscrição que integra a presente ata como 
Anexo II, passando o capital social da Companhia a ser dividido em 10.148.722 ações ordinárias e 6 ações preferenciais, total-
mente subscrito e integralizado neste ato; II. Consignar que o preço de emissão de R$0,80 por ação das ações ordinárias, assim 
como o preço de emissão de R$1,00 por ação das ações preferenciais ora emitidas, são valores fi xados com base na perspecti-
va de rentabilidade da Companhia, nos termos do Artigo 170, § 1º, I da Lei 6.404/76, considerando que o investimento realizado 
pela Techbank Participações S.A. acarretará na implementação de políticas de crescimento da Companhia; III. Os demais acio-
nistas, neste ato, renunciam expressamente ao direito de preferência que lhes assiste para a subscrição das Novas Ações, nos 
termos do artigo 171 da Lei nº 6.404/76. IV. Em razão do referido aumento, modifi ca-se o Artigo 4º do Estatuto Social da Compa-
nhia, que passa a constar com a seguinte redação: “Artigo 4º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integrali-
zado, é de R$ 9.155.827,00, representado por 10.148.722 ações ordinárias e nominativas e 6 ações preferenciais, todas sem va-
lor nominal. § Único: Os acionistas terão o direito de realizar todos os aumentos de capital necessários para o desenvolvimen-
to das atividades da Companhia, para prover a Companhia dos recursos necessários ao cumprimento de compromissos fi nancei-
ros e demais obrigações decorrentes de suas atividades, sem prejuízo da obtenção de recursos de terceiros.”. V. A Alteração do 
Artigo 5º do Estatuto Social, para incluir previsão a respeito dos direitos aplicáveis a ações preferenciais eventualmente emiti-
das pela Companhia, passando a redação do referido artigo a viger conforme a seguir: “Artigo 5º: Cada ação ordinária confere 
ao seu titular o direito de 1 voto nas Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legisla-
ção aplicável. As ações preferenciais não conferem direito a voto, tendo como vantagem a prioridade no reembolso do capital, 
sem prêmio, na proporção de sua participação no capital social, em caso de eventual liquidação da Companhia.” VI. A alteração 
do objeto social da Companhia para incluir atividade de desenvolvimento de software, aplicativo, bem como o tratamento de da-
dos, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. Fica aprovada, assim, a alteração do Artigo 3º 
do Contrato Social da Companhia, o qual passa a viger com a seguinte nova redação: “Artigo 3º: A Companhia tem por objeti-
vo: (i) a intermediação de negócios, (ii) a recepção e encaminhamento de propostas de operação de crédito concedidos por ins-
tituições fi nanceiras, (iii) a análise de crédito das propostas mencionadas no item “(ii)” acima, por conta e ordem dos contratan-
tes, envolvendo o cruzamento com bancos de dados cadastrais, desenvolvimento e aplicação de politicas de crédito e a preven-
ção a fraudes e atividades correlatas, (iv) o fornecimento de produtos e serviços relativos a recebimentos e pagamentos de qual-
quer natureza, e outras atividades decorrentes da execução de contratos e convênios de prestação de serviços mantidos pela 
instituição contratante com terceiros, (v) a prestação de serviços relacionados a créditos concedidos por terceiros, promovendo 
seu controle, organização de cadastro de informações, incluindo a coleta de informações cadastrais e de documentação, bem 
como o controle e processamento de dados, e demais atividades correlatas, (vi) atendimento aos clientes na condição de toma-
dores dos créditos concedidos, (vii) a prestação de serviços de cobrança, (viii) a prestação de serviços e a prática de atividades 
relacionadas ou correlatadas aos objetivos supra mencionados, (ix) o desenvolvimento de sistemas e o fornecimento de plata-
forma tecnológica para originação e processamento de crédito, incluindo softwares aplicativos; e (x) a participação em outras so-
ciedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista.”. VII. A alteração das regras gerais referentes 
à Assembleia Geral da Companhia, passando o Capítulo IV do Estatuto Social a vigorar com a seguinte nova redação: “Capítu-
lo III - Assembleia Geral. Artigo 8º: A Assembleia Geral é órgão deliberativo da Companhia e tem poderes para decidir todos 
os negócios relativos ao objetivo social da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvol-
vimento e reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar 
sobra as matérias constantes do artigo 132 da Lei 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. 
§ Único: As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de ações 
com direito a voto, inclusive no caso de transformação, não se computando os votos em branco. Artigo 9º: A Assembleia Geral 
deverá ser convocada com uma antecedência mínima de 10 dias, em primeira convocação, e de 05 dias, em segunda convoca-
ção, pelo Conselho de Administração ou, nas hipóteses previstas em lei, pelo Conselho Fiscal ou por acionistas, competindo-lhe 
discutir e deliberar sobre matéria constante do edital de convocação, mediante requerimento de qualquer Acionista que seja ti-
tular de Ações de emissão da Companhia representativas de, pelo menos, 15% do seu capital social. § 1º: O requerimento de 
convocação para Assembleia Geral deverá ser acompanhado de pauta que contenha a descrição das matérias que serão discu-
tidas e decididas na respectiva Assembleia Geral, bem como toda a documentação pertinente às discussões e a justifi cativa da 
necessidade e conveniência da análise e da decisão sobre a matéria. § 2º: As matérias discutidas em qualquer Assembleia Ge-
ral serão limitadas ao conteúdo da pauta estabelecida para aquela reunião. As deliberações tomadas em relação a matérias não 
previstas expressamente na notifi cação de convocação não serão válidas, exceto com o consentimento unânime e por escrito dos 
Acionistas presentes. § 3º: Independentemente das formalidades de convocação para Assembleias Gerais previstas nesta Cláu-
sula, será considerada regularmente convocada a Assembleia Geral à qual comparecerem todos os Acionistas. Artigo 10: A As-
sembleia Geral será instalada com a presença de Acionistas representando ao menos 70% do total de ações de emissão da Com-
panhia, em primeira convocação, e com qualquer número de Acionistas, em segunda convocação. § Único: Os acionistas pode-
rão participar das Assembleias Gerais por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, desde que todas as pessoas par-
ticipantes possam ser claramente identifi cadas. A participação em Assembleia Geral por meio de vídeo ou telefone constituirá 
presença na respectiva reunião. No caso de Assembleia Geral realizada através de vídeo conferência ou conferencia telefônica, 
quaisquer decisões tomadas durante a reunião serão reduzidas a termo e a respectiva ata de tal Assembleia Geral circulará en-
tre os Acionistas presentes para assinatura de todos. Artigo 11: As Assembleias Gerais serão realizadas preferencialmente na 
sede da Companhia, ou alternativamente, na sede do Investidor. Em caso de força maior, as Assembleias Gerais poderão ser rea-
lizadas em qualquer outro lugar que os Acionistas considerem apropriado, desde o local da reunião seja claramente indicado na 
notifi cação de convocação. Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. Artigo 12: A Assembleia Geral rea-
lizar-se-á preferencialmente na sede da administração da Companhia, quando houver de efetuar-se em outro local, os anúncios 
indicarão, com clareza, o lugar da reunião. Artigo 13: Quórum Especial da Assembleia. As matérias a seguir descritas somente 
poderão ser aprovadas em Assembleia Geral com o voto afi rmativo de Acionistas que representem, no mínimo, 65% das ações 
com direito a voto emitido pela Companhia: (I) Alteração do Estatuto Social da Companhia que importe em: (a) qualquer aumen-
to no capital social da Companhia ou em qualquer eventual subsidiária da Companhia (exceto por capitalização de reservas de 
lucros ou conforme exigido por lei); (b) desdobramento ou grupamento de ações, redução de capital, resgate ou compra de ações 
para cancelamento ou manutenção em tesouraria, emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários da Companhia ou de qual-
quer eventual subsidiária da Companhia, sejam tais valores mobiliários conversíveis ou não conversíveis em ações, incluindo, 
mas não se limitando a criação e emissão de ações preferenciais, debêntures, opções de compra ou ainda bônus ou opção de 
subscrição de ações, exceto se para o exercício dos Bônus de Subscrição já emitidos pela Companhia; (c) alteração do dividen-
do obrigatório ou da política de distribuição de dividendos; (d) modifi cação do prazo de duração da Companhia; e (e) modifi cação 
do quórum qualifi cado de deliberação. (II) A aquisição ou alienação, em qualquer caso, pela Companhia ou por eventuais subsi-
diárias da Companhia, de qualquer participação no capital social de outras sociedades, associações ou trust ou a celebração de 
instrumentos conversíveis em ações e/ou quotas de qualquer indivíduo, sociedade limitada, sociedade por ações, sociedade ou 
parceria de responsabilidade limitada, associação, sociedade de capital conjunto, trust, joint venture, organização sem persona-
lidade jurídica; ou, ainda, a celebração, pela Companhia ou por eventuais subsidiários da Companhia, de qualquer acordo de as-
sociação, consórcio ou documentos relativos a sociedades em conta de participação e qualquer outra operação acessória ou co-
nexa às descritas neste item, inclusive para fi ns fi scais, com ou sem a emissão de novas ações ou quotas pela Companhia ou por 
suas subsidiárias, conforme o caso; (III) O resgate e a emissão de quaisquer valores mobiliários, bem como qualquer modifi cação 
da estrutura de capital da Companhia ou de suas subsidiárias, incluindo a abertura ou fechamento do capital da Companhia ou 
de eventuais subsidiárias; (IV) Alteração do objeto social da Companhia; (V) Operações de fusão, cisão, incorporação, reorgani-
zação envolvendo a Companhia ou suas subsidiárias com sociedades não pertencentes ao grupo da Companhia, transformação 
em novo tipo societário ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Companhia ou suas subsidiárias; (VI) A apro-
vação de demonstrações fi nanceiras anuais Companhia ou de suas subsidiárias; (VII) A autorização para os Administradores da 
Companhia ou de suas subsidiárias requererem falência voluntária ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia ou de 
suas subsidiárias; (VIII) A liquidação ou a dissolução da Companhia ou de qualquer eventual subsidiária da Companhia; (IX) Re-
muneração global dos Administradores, eleição e destituição de todos e quaisquer membros do Conselho de Administração da 
Companhia, bem como remuneração, eleição e destituição de Administradores da Companhia, exceto em caso de falta grave 
comprovadamente cometida por um Conselheiro, hipótese em que a decisão pode ser tomada por maioria absoluta dos votos em 
Assembleia Geral; (X) Aumento do número de membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia ou do núme-
ro de Administradores da Companhia; (XI) Alteração de política, distribuição e pagamento de dividendos ou juros sobre capital 
próprio da Companhia e/ou de suas eventuais subsidiárias; (XII) A aprovação do programa de pagamento de bônus e stock op-
tions para a equipe gestora da Companhia; (XIII) A concessão de avais, fi anças ou qualquer outra garantia pela Companhia em 
favor de qualquer Pessoa, inclusive sociedades Afi liadas, bem como em benefício de Terceiros em geral, sejam detentores de 
Cargo Executivo na Companhia ou Acionistas da Companhia ou ainda partes relacionadas aos que exercem Cargo Executivo na 
Companhia ou aos Acionistas da Companhia; (XIV) Qualquer alteração no Estatuto Social da Companhia em estatutos ou contra-
tos sociais de subsidiárias da Companhia, exceto alteração no endereço da sede ou abertura de fi liais, observados os procedi-
mentos determinados nos respectivos Estatutos Sociais, e se omissos, na legislação; e (XV) Aprovar a escolha ou substituição 
dos auditores independentes da Companhia. VIII. A alteração dos artigos do Estatuto Social referentes à regulamentação da ad-
ministração da Companhia, a qual passará a ser realizada por uma Diretoria e por um Conselho de Administração. Ficam altera-
dos, assim, os Artigos 11, 12, 13, 15 e 16 do Estatuto Social da Companhia, cujos artigos passam a vigorar com a seguinte nova 
redução e numeração; “Capítulo IV - Administração - Seção I - Normas Gerais. Artigo 14: A Companhia será administra-
da por uma “Diretoria” e por um “Conselho de Administração”. Os membros dos referidos órgão são denominados em conjunto 
“Administradores”. § 1º: Cabe à Assembleia Geral fi xar a remuneração dos Administradores da Companhia. A remuneração po-
derá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então à Assembleia Geral deliberar sobre a 
sua distribuição. § 2º: Os Administradores serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro pró-
prio, dentro dos 30 dias que seguirem à sua eleição. Seção II - Diretoria. Artigo 15: A diretoria será composta por no mínimo 
3 e por até 5 membros, denominados “Diretores”, os quais terão as seguintes designações: um Diretor Geral (“CEO”), um Dire-
tor Financeiro (“CFO”), um Diretor de Tecnologia (“CTO”), um Diretor de Crédito e Cobrança (“CCO”) e um Diretor de Operações 
(“COO”). Ressalvado o Diretor Financeiro, os demais Diretores serão eleitos e destituíveis pela maioria simples do Conselho de 
Administração. O CEO, o COO e CFO, são os componentes obrigatórios da Companhia e conjuntamente denominados Diretores 
Representantes (“Diretores Representantes”). Artigo 16: Os membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos ter-
mos respectivos, lavrados em livro próprio, e permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores. Artigo 17: O exer-
cício do cargo de Diretor cessa pela destituição, a qualquer tempo, do titular, pelo término do mandato, se não houver recondu-
ção, observado o disposto no artigo anterior, ou por deliberação do Conselho de Administração. A renúncia torna-se efi caz em re-
lação à Companhia, desde o momento em que esta tomar conhecimento, pelo Conselho de Administração, da comunicação es-
crita do renunciante. Artigo 18: A substituição dos Diretores, no caso de anuência ou impedimento temporário, ou ainda por re-
núncia, morte ou incapacidade, será deliberada pelo Conselho de Administração, ressalvadas eventuais disposições em contrá-
rios especifi camente previstas em Acordos de Acionistas previamente arquivados na sede da Companhia. Artigo 19: Os Direto-
res da Companhia fi cam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Artigo 20: A Diretoria não é um órgão cole-
giado, podendo, contudo, funcionar como tal sempre que necessário, reunindo por convocação de qualquer dos Diretores. As re-
uniões da Diretoria serão lavradas em atas no livro próprio. § Único: As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença 
de Diretores que representem a maioria dos membros da Diretoria e as deliberações deverão ser tomadas por maioria de votos. 
Artigo 21: Compete à Diretoria gerir a Companhia e exercer as atribuições que o Conselho de Administração lhe conferir para a 
prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhe a administração e gestão dos negócios e 
atividades da Companhia, inclusive: (a) Conduzir a política geral e de administração da Companhia, conforme orientação do Con-
selho de Administração; (b) Executar e coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, zelando pelo observância 
da lei e deste Estatuto Social da Companhia, assim como das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Ge-
ral; (c) Elaborar e submeter ao Conselho de Administração o relatório da Diretoria e as demonstrações fi nanceiras de cada exer-
cício, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exer-
cício anterior; (d) Elaborar os planos de negócios e orçamento da Companhia, anuais ou plurianuais, e submetê-los ao Conselho 
de Administração; (e) Decidir sobre fi liais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia 
no país ou no exterior; (f) Representar a Companhia, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, respeitadas as disposições e 
limitações previstas neste Estatuto Social; (g) Contratar, transigir, contrair obrigações, renunciar, desistir, celebrar acordos, fi rmar 
compromissos, contrair empréstimos e fi nanciamentos, alienar, adquirir, hipotecar, ou, de qualquer modo, onerar bens da Com-
panhia, móveis, imóveis e outros direitos, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (h) Aceitar, sa-
car, endossar e avalizar documentos cambiais, duplicatas, cheques, notas promissórias e quaisquer outros títulos de créditos que 
impliquem responsabilidade para a Companhia, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (i) Abrir, 
movimentar e encerrar contas bancárias e de investimentos; e (j) Exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas 
pelo Conselho de Administração, Assembleia Geral e/ou pelo presente Estatuto Social. Artigo 22: A representação da Compa-
nhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em quaisquer atos ou negócios jurídicos, que importem responsabilidade ou 
obrigação para a Companhia ou que a exonerem de obrigações para com terceiros serão obrigatoriamente praticados: (I) Quais-
quer 02 dos Diretores Representantes; (II) Qualquer Diretor Representante, agindo em conjunto com 01 (um) procurador com po-
deres especiais, devidamente outorgados por meio de procuração específi ca, assinada por quaisquer 02 (dois) Diretores Repre-
sentantes da Companhia; ou (III) Quando se tratar de quaisquer assuntos fi nanceiros da Companhia, a Companhia deverá ser sem-
pre representada por um Diretor Representante em conjunto com o CFO, ou por qualquer Diretor Representante em conjunto com 
um procurador, desde que este procurador tenha poderes outorgados por procuração específi ca relacionada a assuntos fi nancei-
ros e que o CFO tenha assinado em conjunto com outro Diretor Representante, em tal procuração. Artigo 23: As procurações em 
nome da Companhia serão exclusivamente outorgadas pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Financeiro e deverão especifi car os 
poderes conferidos e, excetuando-se as procurações outorgadas para fi ns judiciais (ad judicia) ou para representações em pro-
cessos administrativos, não terão prazo superior a 01 ano. Artigo 24: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes 
com relação à Companhia, os atos de qualquer dos Diretores ou procuradores que envolverem em obrigações relativas a negó-
cios e/ou operações estranhos ao objeto social, tais como fi anças, avais e endossos ou quaisquer outras garantias em favor de 
terceiros. Seção III - Conselho Administração. Artigo 25: O Conselho de Administração será composto por 06 membros efe-
tivos, eleitos e destituíveis, um dos quais será designado Presidente, podendo haver até igual número de suplentes, conforme 
deliberado pelos acionistas, todos eleitos em Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 1 ano, permitindo a reeleição (“Con-
selheiros”). § 1º: Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura de termo 
lavrado em livro próprio, devendo permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substi-
tutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral de acionistas. § 2º: A qualquer tempo e por meio de notifi -
cação escrita aos outros Acionistas, os membros do Conselho de Administração que agirem com negligência ou má conduta po-

derão, mediante apresentação de comprovada e razoável justifi cativa aos Acionistas que os indicaram, ser removidos. Em qual-
quer hipótese, o substituto do membro do Conselho de Administração destituído será indicado pelo(s) mesmo(s) Acionista(s) que 
o havia(m) indicado originalmente e os demais Acionistas deverão votar com suas Ações a favor de tal substituição ou remoção. 
Artigo 26: Ocorrendo vacância no Conselho de Administração, deverão ser seguidas as seguintes diretrizes para ocupação do 
cargo vago: (I) No caso de ausência temporária de um membro do Conselho de Administração, o membro ausente deverá ser re-
presentado por seu suplente durante o período de ausência, se houver suplente eleito, o qual deverá permanecer no cargo até o 
fi nal do mandato do membro substituído; (II) No caso de renúncia ou invalidez permanente de qualquer membro do Conselho de 
Administração durante o mandato para o qual foi eleito, tal membro será substituído por seu suplente, que deverá terminar o 
mandato do membro que renunciou ou tornou-se permanentemente inválido, salvo se os Acionistas convocarem nova Assem-
bleia Geral para indicar um substituto para tal suplente do Conselho de Administração; e (III) O novo membro do Conselho de Ad-
ministração será indicado pelo Acionista que havia originalmente indicado o membro que renunciou ou que se tornou permanen-
temente inválido, sendo que os demais Acionistas deverão votar com suas Ações, pessoalmente ou por procurador, em qualquer 
Assembleia Geral convocada para este fi m, em favor da pessoa indicada pelo outro Acionista para ser suplente do Conselho de 
Administração. Artigo 27: O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por qualquer de seus membros me-
diante uma notifi cação, por escrito e com comprovante de recebimento, aos demais Conselheiros com ao menos 5 dias úteis de 
antecedência da data pretendida para a reunião em questão. A notifi cação de convocação deverá ser enviada simultaneamente, 
também por escrito e com comprovante de recebimento, aos suplentes e à Companhia. A notifi cação especifi cará todos os as-
suntos a serem discutidos e votados na reunião e incluirá todas as informações relevantes necessárias à instrução dos conse-
lheiros sobre tais assuntos. Na reunião do Conselho de Administração, os conselheiros somente discutirão e tratarão dos assun-
tos incluídos na notifi cação, a menos que acordado de outra forma pelo voto unânime de todos os Conselheiros presentes. § 1º: 
As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença de ao menos 4 de seus membros efetivos ou seus 
respectivos suplentes. As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas, excepcionalmente, por conferência te-
lefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação no qual haja prova inequívoca da manifestação de voto. 
§ 2º: Será dispensada a convocação prévia de todos os conselheiros para a reunião, se estiverem presentes todos os membros 
do Conselho de Administração e/ou seus respectivos suplentes. § 3º: As reuniões do Conselho de Administração serão realiza-
das preferencialmente na sede da Companhia, exceto se outro local for devidamente informado na respectiva convocação. Ar-
tigo 28: As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus membros, obser-
vadas eventuais quóruns específi cos previstos em Acordos de Acionistas previamente arquivados na sede da Companhia e o 
quanto disposto no Artigo 28 deste estatuto social. § 1º: Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas 
lavradas no respectivo livro do Conselho de Administração e assinadas pelos Conselheiros presentes. § 2º: Nas reuniões do Con-
selho de Administração são admitidos o voto escrito antecipado e o voto proferido por fax, correio eletrônico ou por qualquer ou-
tro meio de comunicação, computando-se como presentes os membros que assim votarem, sendo ainda admitido o voto por pro-
curação outorgada a outro Conselheiro, com poderes específi cos entre os quais a íntegra do voto Conselheiro ausente. Artigo 
29: São de competência do Conselho de Administração da Companhia as seguintes deliberações: (a) Fixar a orientação geral dos 
negócios da Companhia; (b) Eleger e destituir os Direitos da Companhia; (c) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qual-
quer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quais-
quer outros atos; (d) Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei nº 6.404/76; (e) 
Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; (f) Deliberar sobre a emissão de ações ou de bônus de 
subscrição. Artigo 30: As deliberações do Conselho de Administração em relação às matérias abaixo listadas somente serão 
considerados aprovadas se contarem com o voto favorável de 65% dos membros efetivos eleitos do Conselho de Administração 
ou seus respectivos suplentes: (I) A aprovação e qualquer alteração no Plano de Negócios que supere os limites estabelecidos 
nos itens abaixo da presente Cláusula; (II) A aprovação do orçamento anual da Companhia, observando-se, como limite mínimo 
o valor do orçamento anual previsto no último Plano de Negócios aprovado, incluindo aprovação do plano de investimentos em 
CAPEX, bem como de despesas ou investimentos que superem o valor aprovado no orçamento anual vigente, fi cando ajustado 
que, em não sendo objeto de aprovação, em qualquer ano, o último orçamento anual aprovado, devidamente atualizado pela va-
riação do IPCA, prevalecerá até a aprovação na forma aqui prevista; (III) A alienação de ativos (tangíveis ou intangíveis), inclusi-
ve marcas e direitos associados a marcas, inclusive licenças, direitos de uso e outros, que não estejam associados a participa-
ções societárias, em qualquer valor ou montante; (IV) Qualquer forma de cessão, licenciamento ou alienação de software, paten-
te, requerimento de patente, direitos autorais, incluindo direitos autorais de software, segredos industriais ou comerciais, know-
-how não patenteado ou tecnologia que constitua segredo industrial ou comercial, incluindo, mas não se limitando aos Produtos; 
(V) A aquisição de quaisquer ativos (tangíveis ou intangíveis) pela Companhia ou por qualquer eventual subsidiária da Credisfe-
ra em montante que exceda em cada caso, o valor correspondente a R$ 300.000,00, salvo em se tratando de despesas especifi -
camente previstas em orçamento anual e/ou orçamento de projetos detalhados já aprovados formalmente pelo Conselho de Ad-
ministração; (VI) A concessão de quaisquer empréstimos para quaisquer Terceiros pela Companhia ou por qualquer eventual sub-
sidiária da Credisfera; (VII) A realização de qualquer operação e/ou a alteração de quaisquer de seus termos e condições, se tal 
operação resultar em endividamento da Companhia ou obrigação pecuniária, inclusive na forma de emissão de valores mobiliá-
rios que resultem, direta ou indiretamente, em dívida para a Companhia, em valor excedente, em qualquer caso, a R$ 1.000.000,00. 
Para fi ns desse item, serão considerados os fi nanciamentos somados aos títulos a pagar em operações únicas ou relacionadas, 
seja por seu objeto, seja pelas partes envolvidas, seja pela semelhança de rubrica contábil aplicável; (VIII) A concessão de avais, 
fi anças ou qualquer outra garantia pela Companhia em favor de qualquer outra sociedade, bem como em benefício de terceiros 
em geral, dos que exercem Cargo Executivo na Companhia, ou Acionistas da Companhia ou Partes Relacionadas aos que exer-
cem Cargo Executivo na Companhia ou Acionistas da Companhia; (IX) A aprovação do plano geral de cargos, salários e benefí-
cios e, especifi camente de salários, benefícios, bônus, participação nos lucros e opções de ações para os cargos gerenciais, de 
Diretoria e assemelhados da Credisfera, além de contratações com salário mensal bruto acima de R$20.000,00, bem como quais-
quer contratações de consultorias ou consultores ou conselheiros independentes remunerados; (X) A criação de quaisquer ônus 
sobre os ativos da Companhia ou da Credisfera; (XI) A celebração, aditamento ou rescisão de qualquer contrato ou conjunto de 
contratos relacionados entre si, onde a Companhia ou qualquer de suas subsidiárias seja devedora, ou ainda despesas sob a 
mesma rubrica que, individual ou conjuntamente, envolvam valores superiores a R$ 1.000.000,00, relativamente a uma única ope-
ração ou a uma série de operações relacionadas entre si, seja por seu objeto, seja pelas partes envolvidas, seja pela semelhan-
ça de rubrica contábil aplicável; e (XII) A aprovação ou renovação de quaisquer transações com partes relacionadas. IX. A elei-
ção das seguintes pessoas como membros do Conselho de Administração da Companhia, os quais tomam posse de seus respec-
tivos cargos mediante assinatura dos Termos de Posse constantes nos Anexo III, Anexo IV, Anexo V, Anexo VI, Anexo VII, Anexo 
VIII da presente ata: (I) Marcelo Serfaty, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, economista, nascido em 28/01/1961, 
RG 004.457.205-5 IFP/RJ, CPF/MF 693.156.557-53, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na 
mesma Cidade, na Avenida Borges de Medeiros, 633, sala 202, Leblon, CEP 22430-042, para o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração; (II) César Augusto Pinela, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG 12.164.279-3 (SSP/SP), CPF 
076.164.968-90, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua do Rócio, 350, 12º andar, Vila Olím-
pia, CEP: 04552-000 para o cargo de membro do Conselho de Administração sem designação específi ca; (III) Leonardo Daniel Viei-
ra Ribeiro, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, engenheiro, nascido em 02/09/1979, RG 27.028.975-6 SSP/SP, 
CPF 276.969.738-27, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com o endereço comercial na Aveni-
da Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, conjunto 102, sala A, Itaim Bibi, CEP 04538-133 para o cargo de membro do Conselho de Ad-
ministração sem designação específi ca; (IV) Wanderley Schimidt Campos, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, Bacharel em Ciências da Computação, RG 29.081.454-6 SSP/SP e CPF 297.789.641-49, residente e domiciliado na cidade 
de Florianópolis, à Rua das Tibiras, 254 - Jurerê Internacional, CEP 88053-479 para o cargo de membro do Conselho de Adminis-
tração sem designação específi ca; (V) Lucia Costa Teixeira, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empre-
sária, RG 05438351-8 DETRAN/DIC-RJ, e CPF 810.877.567-15, residente e domiciliada na cidade de Florianópolis, à Rua das Ti-
biras, 254 - jurerê Internacional, CEP 88053-479 para o cargo de membro do Conselho de Administração sem designação espe-
cífi ca; e VI. Eduardo Ferreira Leite Peixoto, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, nascido em 
28/02/1963, RG 07.118.254-7 IFP/RJ e CPF 865.851.347-53, domiciliado em São Paulo/SP, na Alameda Casa Branca, nº 806, 2º 
andar, conjunto 22, Jardim Paulista, CEP 01408-000 para cargo de membro do Conselho de Administração sem designação es-
pecífi ca; (X) A emissão do Bônus de Subscrição das Ações Preferenciais do Terceiro Investimento da Companhia (“‘Bônus de Subs-
crição das Ações do Terceiro Investimento”) conforme abaixo detalhado, conferindo ao seu titular o direito de subscrição de ações 
representativas do capital social da Companhia, mediante a apresentação do respectivo certifi cado de bônus de subscrição; a. O 
Bônus de Subscrição das Ações Preferenciais do Terceiro Investimento da Companhia é subscrito em conformidade com o Ane-
xo IX que faz parte integrante e indissociável desta ata para todos os fi ns e efeitos; b. O Bônus de Subscrição das Ações Prefe-
renciais do Terceiro Investimento ora emitido contém as seguintes características, discriminadas no respectivo Certifi cado de Bô-
nus de Subscrição: (a) Quantidade de Bônus: 01 (um) bônus de subscrição; (b) Forma: Cartular com emissão de certifi cado; (c) Sé-
rie: única; (d) Data de Emissão: a data da realização da presente Assembleia Geral Extraordinária; (e) Preço da Emissão: O bônus 
de subscrição é emitido pelo valor de R$ 2.000.000,00; (f) Quantidade de ações: O bônus de subscrição conferirá ao seu titular o 
direito de subscrever 6 ações preferenciais sem valor nominal e sem direito a voto de emissão da Companhia; (g) Vencimento: o 
bônus de subscrição é válido desde a data de sua emissão até a data de 30/10/2019; (h) Data e forma de Exercício: o bônus de 
subscrição poderá ser exercido a qualquer tempo, a partir da data de sua emissão até o Vencimento, caso seja verifi cado o cum-
primento das metas previstas no certifi cado constante do Anexo X desta ata. Para exercer os direitos decorrentes dos Bônus de 
Subscrição, o titular deverá entregar à Companhia uma manifestação de exercício. Se o exercício for parcial, a Companhia deve 
emitir Certifi cado em relação aos Bônus de Subscrição não exercidos; (i) Condições de Exercício: a Companhia deverá atingir as 
6 (seis) metas previstas na tabela elencada no Bônus de Subscrição das Ações Preferenciais do Terceiro Investimento, constan-
te do Anexo IX a esta ata, até o Vencimento; (j) Preço de Exercício: o Preço de Exercício total do Bônus de Subscrição, para fi ns 
de subscrição das 6 ações preferenciais sem valor nominal e sem direito a voto, é de R$1,00; (k) Subscrição e Integralização: a 
subscrição e a integralização da ação então subscrita será feita na forma da Assembleia Geral Extraordinária que deliberar pelo 
aumento de capital social da Companhia; (l) Direitos e Vantagens das Ações: as ações preferenciais nominativas, sem valor no-
minal e sem direito a voto, terão preferência no reembolso do capital da Companhia; (m) Subscritor: Techbank Participações S.A. 
XI. A emissão do Bônus de Subscrição Indenização (“Bônus de subscrição Indenização”) conforme abaixo detalhado, conferindo 
ao seu titular o direito de subscrição de ações representativas do capital social da Companhia, mediante a apresentação do res-
pectivo certifi cado de bônus de subscrição; a. O Bônus de Subscrição Indenização é subscrito em conformidade com o Anexo X 
que faz parte integrante e indissociável desta ata para todos os fi ns e efeitos; b. O bônus de Subscrição Indenização ora emitido 
contém as seguintes características, discriminadas no respectivo Certifi cado de Bônus de Subscrição: (a) Quantidade de Bônus: 
01 bônus de subscrição; (b) Forma: Cartular com emissão de certifi cado; (c) Série: única; (d) Data de Emissão: a data da realiza-
ção da presente Assembleia Geral Extraordinária; (e) Preço de Emissão: o bônus de subscrição é emitido pelo valor de R$1,00 por 
lote de ações; (f) Quantidade de Ações: o bônus de subscrição conferirá ao seu titular o direito de subscrever ações ordinárias a 
serem calculadas conforme a seguinte fórmula: (i) o valor equivalente ao valor da Perda incorrida, multiplicada pela participação 
societária do Investidor; (ii) dividido pelo Preço da Primária, o qual poderá corresponder a (ii.a) R$ 0,80 por ação, caso seja exer-
cido o Bônus de Subscrição da Ação Preferencial do Segundo Investimento; ou (ii.b) R$1,20 por ação, caso seja exercido o Bônus 
de Subscrição da Ação Preferencial do Terceiro Investimento, valor este que deverá ser corrigido pelo IPCA, pro rata temporis, 
desde o dia 16/08/2018 até a respectiva Indenização em Ações; (g) Vencimento: o bônus de subscrição é válido desde a data de 
sua emissão até a data de 30/08/2028; (h) Data e Forma de Exercício: o bônus de subscrição poderá ser exercido a qualquer tem-
po pela Techbank, a partir da data de sua emissão até o Vencimento, caso seja verifi cado o cumprimento das metas previstas no 
certifi cado constante do Anexo XI desta ata. Para exercer os direitos decorrentes dos Bônus de Subscrição, o titular deverá en-
tregar à Companhia uma manifestação de exercício. Se o exercício for parcial, a Companhia deve emitir Certifi cado em relação 
aos Bônus de Subscrição não exercidos; (i) Condições de Exercício: a ocorrência de toda e qualquer perda efetivamente sofrida, 
imputada ou incorrida por qualquer das Partes Indenizadas pelos Acionistas Atuais, nos termos do Acordo de Investimento cele-
brado entre ao acionista das Credisfera; (j) Preço de Exercício: O Preço de Exercício total do Bônus de Subscrição, para fi ns de 
subscrição da 1 ação preferencial sem valor nominal e sem direito a voto, é de R$1,00; (k) Subscrição e Integralização: a subscri-
ção e a integralização da ação então subscrita será feita na forma da Assembleia Geral Extraordinária que deliberar pelo aumen-
to de capital social da Companhia; (l) Direitos e Vantagens das Ações: as ações ordinárias de emissão da Companhia resultan-
tes do exercício do direito conferido pelo Bônus de Subscrição Indenização, farão jus ao direito de voto e ao direito ao recebi-
mento de dividendos integrais que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data do exercício dos Bônus de Subscri-
ção Indenização, referentes ao exercício social em que as ações forem subscritas, e a todos os demais direitos e benefícios que 
forem conferidos aos demais detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia a partir de então, em igualdade de con-
dições com as demais ações de emissão da Companhia; (m) Subscritor: Techbank Participações S.A. XII. A aprovação de altera-
ção da forma de resolução de confl itos da Companhia para instituir que quaisquer disputas, controvérsias, dúvidas ou litígios 
oriundos do Estatuto Social da Companhia serão solucionados pela Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem. Fica aprovada, as-
sim, a alteração do artigo 23 do Estatuto Social, cuja redação e numeração passarão a vigorar conforme a seguir: “Capítulo VI 
- Resolução Arbitral de Confl itos. Artigo 37: Para dirimir quaisquer disputas, controvérsias, dúvidas ou litígio oriundos do 
presente Estatuto Social, em caráter defi nitivo, os acionistas elegem a arbitragem institucional, a ser instituída e processada de 
acordo com o Regulamento de Arbitragem (“Regulamento”) da Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem (“Câmara”), observadas 
as disposições desta Cláusula. Artigo 38: A arbitragem será conduzida por 3 árbitros, a serem nomeados e substituídos na for-
ma prevista nesta Cláusula e no Regulamento da Câmara. Cada Parte envolvida nomeará 1 árbitro e os árbitros assim nomeados 
nomearão, conjuntamente, um outro árbitro, que será o presidente, respeitados eventuais procedimentos específi cos previsto em 
Acordo de Acionistas arquivado na sede social da Companhia. Artigo 39: A parte que desejar iniciar a arbitragem deverá entre-
gar uma notifi cação por escrito à outra parte, que conterá (i) a descrição em detalhes razoáveis da controvérsia, Litígio, questão, 
dúvida ou divergência, (ii) o pedido de submissão de tal controvérsia, Litígio, questão, dúvida ou divergência à arbitragem, e (iii) 
o nome do árbitro a ser nomeado por tal parte para o tribunal arbitral. A parte notifi cada terá 10 dias contados do recebimento 
da notifi cação acima mencionada para nomear o árbitro de sua escolha. Caso a parte notifi cada deixe de nomear tempestiva-
mente o árbitro, ele será nomeado pela Câmara, a requerimento da parte notifi cante, consoante o Regulamento da Câmara, den-
tro de 10 dias do requerimento. Os 2 árbitros assim nomeados deverão, dentro de 10 dias a partir da data em que o segundo ár-
bitro foi nomeado, nomear, em conjunto, o terceiro árbitro, que presidirá o tribunal de arbitragem. Caso os 2 árbitros nomeados 
não cheguem a um acordo sobre a nomeação do terceiro árbitro dentro de tal prazo de 10 dias, referido árbitro será nomeado 
pela Câmara, conforme o Regulamento. Artigo 40: A arbitragem terá lugar na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e o idio-
ma usado nos procedimentos será o português. Os árbitros não tomarão decisões ou emitirão julgamento por equidade. Artigo 
41: A sentença arbitral será proferida e formalizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e conterá (i) um relatório, in-
cluindo os nomes das partes e um resumo da controvérsia, litígio, questão, dúvida ou divergência submetida à arbitragem; (ii) a 
base e fundamento da decisão, divididos entre os fatos e o direito; (iii) a decisão, na qual os árbitros resolvem a matéria subme-
tida à arbitragem, e que estabelecerá o prazo para que as partes cumpram a sentença, caso aplicável; e (iv) a data e local nos 
quais a sentença arbitral foi proferida. A sentença arbitral será assinada por todos os árbitros. A sentença arbitral será fi nal, ir-
recorrível e vinculará todas as partes. Artigo 42: Antes de instituída a arbitragem, qualquer das partes poderá tomar medida ju-
dicial cautelar ou preliminar urgente. Após a instituição da arbitragem, os árbitros terão autoridade para, por iniciativa própria 
ou a pedido de uma parte, requerer medida cautelar ou preliminar, conforme previsto no Artigo 22, § 4º, da Lei nº 9.307, de 23 de 
setembro de 1996. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para a tomada de qualquer medida judicial 
cautelar ou preliminar urgente. XIII. Os acionistas decidem, ainda, reformar a redação do Estatuto Social da Companhia, de ma-
neira a melhor atender aos seus interesses sociais, passando a vigorar com a redação e numeração constantes do Anexo XII à 
presente ata. Dispensada de publicação os anexos que se encontram a disposição na sede social. XIV. Autorizar os membros da 
Diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários e/ou convenientes à fi el implementação das deliberações ora apro-
vadas. XV. Autorizar a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, 1º, da Lei nº 6.404/76. Lavratura e 
Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como nin-
guém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaber-
ta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Acionistas Presentes: (i) Eduar-
do Ferreira Leite Peixoto; (II) Wanderley Schmidt Campos; (iii) Carlos Eduardo Carneiro de Magalhães; (iv) José Filipe Neis; (v) 
Leandro Reis Simões; (vi) Sergio Murilo Bahdur Vieira; e (vii) Techbank Participações S.A. (acionista ingressante). (A presente é 
cópia fi el do original lavrado em livro próprio). São Paulo/SP, 05.06.2019. Marcelo Serfaty - Presidente e Eduardo Peixoto 
Ferreira Leite - Secretário. JUCESP nº 411.878/19-0 em 30.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Credisfera Serviços Financeiros S.A. - CNPJ 22.752.418/0001-98 -NIRE 35.300.479.165
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05.06.2019
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

RONALDO GOMES PASSOS, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 03/06/1964, PEDREIRO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ROMILDO
VITOR PASSOS E DE MARIA MIRVA PASSOS; E ROSILDA ROSA DA ROCHA, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA AOS 23/04/1967, GERENTE DE PROJETO, NATURAL DE ITORORÓ - BA,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ROSENO ÂNGELO DA ROCHA E DE
ADELVIRA ROSA ROCHA.

ERICK LAURENTINO DE LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 17/01/2003, EMPACOTADOR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MARCOS
BERNADINO DE LIMA E DE ELIZENES NARCIZA LAURENTINO DE LIMA; E EVELY DIONÍSIO
OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/02/2002, DO LAR, NATURAL  DE CANARANA
- BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ORLANDO DA SILVA OLIVEIRA E
DE DETÍCLEIA DE JESUS DIONÍSIO.

ODILON BARBOSA DA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 30/05/1983, TÉCNICO
INSTALADOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ DA SILVA PEREIRA E DE FRANCISCA BARBOSA DO NASCIMENTO; E SHIRLAINE
ALVES PEREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 07/06/1987, ATENDENTE, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE PEDRO ALVES PEREIRA
E DE ILZA MARCELINO PEREIRA.

EDYMAR LINDO SILVA RODRIGUES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 01/06/1991, AUXILIAR
DE SER VIÇOS GERAIS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ARLINDO OROCENIO RODRIGUES E DE MARIA DE FÁTIMA; E MILENA
FLAUSINO NOEL, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/01/2003, VENDEDORA, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ELI MARCOS NOEL
E DE ANA LUCIA PEREIRA FLAUSINO NOEL.

CLAUDIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 19/09/1972, OFICIAL
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO -
SP, FILHO DE MARIA MERCES DE OLIVEIRA; E CLAUDIA ALVES DA SILVA, BRASILEIRA, DIVORCIADA,
NASCIDA AOS 21/07/1974, PROFESSORA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA E DE LAZARA ALVES DA SILVA.

JANIO GOUVEIA MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/05/1984, ANALISTA DE
TESTES, NATURAL DE SUMÉ - PB, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOSÉ MARINHO FILHO E DE MARIA DA PAZ GOUVEIA MARINHO; E TALITA VIEIRA VIANA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 16/08/1989, DO LAR, NATURAL DE BOCAIÚVA - MG,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSUÉ FRANCISCO VIANA E DE
LUCIMAR SOUSA VIEIRA VIANA.

GUILHERME DE ANDRADE PECHIN, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 19/09/1994, ANALISTA
DE SISTEMAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE SEBASTIÃO ROBERTO PECHIN E DE RAQUEL RAMOS DE ANDRADE PECHIN; E ANNE
CAROLINE MARTINS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 10/06/1995, DO LAR, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE SEVERINO MARTINS
DA SILVA E DE MARINALVA FRANCISCA DA SILVA MARTINS.

LUCAS JOSE DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/05/1999, VENDEDOR, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOAO MARIANO
DA SILVA E DE MARIA MADALENA DOS SANT OS; E ERLAINE GOMES DA SILVA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 04/01/1994, COSTUREIRA, NATURAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ERON JOSÉ DA SILVA E DE EVA MARIA
GOMES DA SILVA.

VALDENIR MERCÊS, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 22/02/1960, SEGURANÇA,
NATURAL DE PINTADAS - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE CELINA
MERCÊS; E ROSIMAR SILVA COSTA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 14/01/1969,
BERÇARISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA E DE LOURDES MARTYR DA SILVA.

MARCO ANTONIO NARCISO PINHEIRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/07/1987,
ENFERMEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ PINHEIRO DA CONCEIÇÃO E DE LEVINA NARCISO PINHEIRO; E THAIS DE ALMEIDA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/11/1988, ANALISTA DE RISCOS, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE DAVI SILVA DE ALMEIDA E DE
MARIA DONIZETTI EMIDIO DE ALMEIDA.

CLEITON PEREIRA LIMA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 17/07/1986, PROMOTOR DE
VENDAS, NATURAL DE MARABÁ - PA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
LUIZ GONZAGA NUNES LIMA E DE MARTA PEREIRA DA SILVA LIMA; E MICHELE SANTANA  DOS
SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 04/04/1991, DO LAR, NATURAL DE SANTO ANTÔNIO
DE JESUS - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE LOURIVAL SOUZA DOS
SANTOS E DE TEREZINHA SANTANA DOS SANTOS.

BRENNO ARIEL RIBEIRO GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/01/1988, MOTORISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOÃO
GOMES NETO E DE DAGMAR ALVES RIBEIRO GOMES; E CINTHIA DOS SANTOS NASCIMENTO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 29/09/1995, ANALISTA DE COMPLIANCE, NATURAL DE
DIADEMA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE EDSON ANTONIO
NASCIMENTO E DE SOLANGE DOS SANTOS NASCIMENTO.

PAULO AFONSO MARTINS DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 01/01/1987,
EMPRESÁRIO, NATURAL DE EMBU-GUAÇU - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE GESSÉ MACIEL DA SILVA E DE AURILENE MARTINS DO NASCIMENTO; E RAIANE
SOARESTRANCOSO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/08/1992, BANCÁRIA, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO ALMEIDA
TRANCOSO E DE MARIA LORALICE CARVALHO SOARES TRANCOSO.

MARCÍLIO PEREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/02/1995, PEDREIRO, NATURAL DE
DOM INOCÊNCIO - PI, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MÔNICA MARIA
PEREIRA; E LAYANE DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 10/05/1997, DO
LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
REINALDO SEVERINO DE OLIVEIRA E DE MARCIA PEREIRA DA SILVA.

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/12/1993, ANALISTA DE
SISTEMAS, NATURAL DE CERQUEIRA CÉSAR - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE EDENILSON BORGES MARIANO DE OLIVEIRA E DE IVONE APARECIDA LUCAS DE
OLIVEIRA; E MAYARA LORRAINE RIBEIRO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/05/1994,
ANALISTA ADMINISTRATIVO, NATURAL DE OSASCO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE MARCELO RIBEIRO E DE ROZARIA DE FATIMA FAUSTINO RIBEIRO.

EZEQUIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/08/1984,
MOTORISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE GIOVANI SOARES CAVALCANTE E DE IVANI DE OLIVEIRA CAVALCANTE; E DENISE DE
JESUS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/03/1988, CABELEIREIRA, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO CLEMENTINO
DOS SANTOS E DE AUREA CARDOSO DE JESUS DOS SANTOS.

GUILHERME GUERRA BELLOTTI,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 17/10/1996,
PROGRAMADOR, NATURAL DE VOTUPORANGA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE MAURICIO BELLOTTI E DE LENICE GUERRA BELLOTTI; E LUANA DE SOUZA
CAMPOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 03/04/2001, ESTUDANTE, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE RICARDO AUGUSTO DE FREITAS
CAMPOS E DE CRISTIANE SOUZA BARROS DE FREITAS CAMPOS.

GILBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA JUNIOR,  BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 24/06/
1981, SUPERVISOR DE FROTAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE GILBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA E DE CELIA GOMES GONÇALVES;
E ELIVANIA CONCEIÇÃO SIQUEIRA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 15/02/1980, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE WILSON FRANCISCO
DE SOUZA E DE CAROLINA MARIA DA CONCEIÇÃO.

AUGUSTO CESAR DO CARMO CARVALHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 02/05/1993,
MOTOBOY, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE GILBERTO DE CARVALHO E DE MARLENE DO CARMO CARVALHO; E FABIANA DINIZ SANTOS,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 11/02/1999, RECEPCIONISTA, NATURAL DE DIADEMA - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE EUCLIDES SANTOS E DE MARIA
HELENA DINIZ DOS SANTOS.

FERNANDO JUSTINO DE SANTANA,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 19/04/2000,
ESTUDANTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MARCELO FIRMINO DE SANTANA E DE SOLANGE DA SILVA JUSTINO; E GABRIELLE
AZEVEDO DIVINO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/01/2000, DO LAR, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSE EDIVAN DA
SILVA E DE MARIA DO SOCORRO AZEVEDO DO NASCIMENTO.

WALLACE BATISTA CRUZ,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/12/1997, MOTORISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE GENILDO
GOMES CRUZ E DE ELIENE BATISTA COELHO CRUZ; E DANYELLE DE PAULA DA SILVA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 30/12/1997, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE LUIZ CARLOS DA SILVA E DE ELZA
FRANCISCA DE PAULA.

HERBERT DOS SANTOS GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 17/02/1989, MECÂNICO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
FRANCIVALDO ALMEIDA GOMES E DE JOSANI ALVES DOS SANTOS; E ALYNE KETLLYN DE BORBA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 16/09/1989, PROFESSORA, NATURAL DE JUQUITIBA - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANGELA MARIA DE BORBA.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14.04.2021
1. Data, Hora e Local: 14.04.2021, às 11h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, nº 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas 
as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro 
Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram dispensados 
pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presi-
dente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a con-
tratação de energia elétrica no mercado livre. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social 
da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presen-
te ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no artigo 6º, 
inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação pela Companhia, de fornecimento de energia elétri-
ca no mercado livre, para o trecho correspondente a Luz-Vila Sônia, para o período correspondente de Janeiro/2025 a 
Dezembro/2025, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos 
os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 14.04.2021. 
Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: 
(1) CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Di-
nis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3) Mitsui & CO., LTD., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo. Certifi co que a presente é có-
pia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presi-
dente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certifi ca-
do digital ICP Brasil. JUCESP nº 352.064/21-3 em 21.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração
Em 25/01/2021, às 14h, com a presença da totalidade dos membros por conferência telefônica.(i) Em conformidade com a ordem 
do dia, a seguinte decisão foi tomada por votação unânime: (ii) Substituição do administrador / responsável pela Companhia, perante 
o Ministério da Fazenda. Em substituição do Sr. José Ricardo Nardi, RG 25.118.127-3 SSP/SP e CPF 132.778.418-12, fica designado 
como administrador e responsável pela Companhia, perante o Ministério da Fazenda, o Sr. Márcio Pereira Lima, RG 110.510.37-7 
IFP/RJ e CPF 076.359.277-36. Americana, 25/01/2021. Thierry Laurent Costerg - Presidente; Wellington Henrique Fernandes Rodrigues 
- Secretário. JUCESP 97.831/21-9 em 16/02/2021. 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 Extraordinária de 14/12/2020.
Em 14/12/2020, às 8h na sede social. Convocação e Presença:  Dispensada,  presentes pessoalmente ou por procurador, os 
acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Sr. Thierry Laurent Costerg. Secretário - Sr. Wellington 
Henrique Fernandes Rodrigues. Deliberações: Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a proposta de aumento de capital da 
Companhia, por meio do aporte de R$ 68.521.600,00 com a emissão de 4.292 novas ações ordinárias nominativas, com preço unitário 
de R$ 15.964,96 por ação, passando de 703.908.505,85 para R$ 772.430.105,85. Os acionistas também concordam que a integralização 
das novas ações ora subscritas ocorra através da conversão do crédito decorrente do contrato de empréstimo firmado entre o subscritor 
das novas ações e a Companhia, conforme registro efetuado no módulo de Registro de Operações Financeiras do Sistema de 
Informações do BACEN (RDT-ROF) TA 796938, de 07/04/2017, no valor de    11.200.000,00. Face ao aumento do capital social, foi 
alterado o artigo 5 do Estatuto. SP, 14.12.2020. Thierry Laurent Costerg - Diretor Presidente. Wellington Henrique Fernandes Rodrigues 
- Secretário. OAB/SP 278.429. JUCESP 551.721/20-0 em 29/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Credisfera Serviços Financeiros S.A.
CNPJ 22.752.418/0001-98 - NIRE 35.300.479.165

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 02.08.2019
Data, hora, local: 02.08.2019, às 10 horas, na sede social, Alameda Casa Branca, 806, 2º andar, Conjunto 22, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Marcelo Serfaty, Secretário: Eduardo Peixoto Ferreira 
Leite. Deliberações Aprovadas: 1. A alteração do Artigo 2º do Estatuto Social: “Artigo 2º: A companhia tem sua sede 
e foro nesta Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 11633 - Conjunto 82 E 3 VG - CEP: 04578-000 
- Brooklin Paulista - São Paulo/SP e estabelecimento fi lial no Estado de Santa Catarina, na Praça XV de Novembro, 153 - Con-
juntos 603 e 604 - Centro - CEP: 88010-400 podendo abrir outras fi liais, escritórios e representações em qualquer localida-
de dos país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.”. 2. A eleição como Diretores sem de-
signação específi ca, as quais tomam posse de seus cargos mediante assinatura dos termos de posse. Carlos Eduardo Car-
neiro Pinto de Magalhães, brasileiro, casado, empresário, RG 113.216.238 DETRAN/RJ e CPF 052.035.317-06, para o 
cargo de Diretor de Crédito e Cobrança; Jose Filipe Neis, brasileiro, casado, empresário, RG 4.049.157 SSP/SC e CPF 
042.845.919-67, residente em Florianópolis/SC, para o Cargo de Diretor de T.I.; Carlos Tadashi Imai, brasileiro, casado, 
empresário, RG 28.184.695-9 SSP/SP e CPF 068.590.438.57, residente em Campinas/SP, para o Cargo de Diretor de Proje-
tos; Teresa Miyoko Sugimura, brasileira, solteira, empresária, RG 22.125.366 SSP/SP e CPF 145.260.258-10, para o Car-
go de Diretora de Produtos; Rodrigo Alonso Alexandre, brasileiro, solteiro, empresário, RG 22821.247-9 SSP/SP e CPF 
200.028.698-45, para o Cargo de Diretor Comercial, todos residentes em São Paulo/SP, exceto quando citado. 3. Consolida-
ção do Estatuto Social. Dispensada de publicação os anexos que se encontram a disposição na sede social. Encerramen-
to: Nada mais. São Paulo, 02.08.2019. Acionistas: TechBank Participações S.A (por Marcelo Serfaty), Wanderley Schmidt 
Campos, Eduardo Peixoto Ferreira Leite, Sergio Murilo Bahdur Vieira, José Filipe Neis, Carlos Eduardo Carneiro  Pinto de Ma-
galhães, Leandro Reis Simões. JUCESP nº 608.108/19-4 em 25.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

América do Sul Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 48.778.401/0001-01 - NIRE: 35.300.060.555

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada no dia 30 de Abril de 2021
Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2021 às 09:00 horas, na sede da América do Sul Empreendimentos e Participações 
S.A., localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 2.344 - 13º andar, São Paulo - Capital. Convocação: Edital de Convocação, 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal “O DIA SP” nos dias 14,15 e 16 de abril de 2021. Presenças: 
Acionistas representando 88,39% (oitenta e oito inteiros e trinta e nove centésimos por cento) do Capital Social, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença nº 01, e os administradores da sociedade. Mesa de Trabalho: Presidente: Roberto 
Yoshihiro Nishio; e Secretário: Keizo Uehara. Ordem do Dia: a) Tomada de contas dos administradores; exame, discussão e 
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; b) Fixação da remuneração 
mensal dos Diretores; c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Usando a palavra, o Sr. Roberto Yoshihiro Nishio, Diretor 
Presidente da América do Sul Empreendimentos e Participações S.A., agradecendo pela presença dos acionistas, e declarando 
a legalidade da Assembleia por haver quórum, conforme preceitua o artigo 13 do Capítulo III do Estatuto Social, instalou a 
Assembleia, assumindo a presidência dos trabalhos. Em seguida, declarou que a “Companhia” está dispensada da apresentação 
da publicação do Balanço Anual e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2020, em jornal de grande circulação, nos 
termos da Lei nº 13.818 de 24 de abril de 2019 , que alterou o caput do Artigo 294 da Lei 6.404, de 15/12/76, que determina a 
dispensa de publicação para as Companhias de Capital Fechado que tiverem menos de 20 (vinte) acionistas, com Patrimônio 
Líquido de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Deliberações: Debatida e colocada em votação a ordem do dia, por 
unanimidade a Assembleia deliberou: i. Aprovar integralmente as Contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras, incluído 
o Balanço Patrimonial, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020. ii. Fixar a remuneração mensal para a Diretoria 
em até R$ 2.000,00 (dois mil reais), renunciando, contudo, à remuneração ora estabelecida. Franqueada a palavra, não houve 
nenhuma outra manifestação sobre outros assuntos de interesse da Sociedade. Encerramento: Esgotada toda a matéria 
constante da AGO, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia, após lavrada a ata de forma sumária, como 
faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lida e aprovada, sendo assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos 
acionistas presentes: Keizo Uehara e Fundação Kunito Miyasaka. Roberto Yoshihiro Nishio - Presidente da Mesa; Keizo Uehara 
- Secretário. Fundação Kunito Miyasaka - Roberto Yoshihiro Nishio - Presidente. Keizo Uehara. JUCESP nº 330.524/21-5 em 
07/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL -  MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

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

ANTONIO JOÃO ARAGÃO SALES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO
EM RUY BARBOSA, BA NO DIA (14/02/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MANOEL LISBOA SALES E DE ROSALIA GOMES DE ARAGÃO. ROSELI SIQUEIRA SANTOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM EMBU DAS ARTES, SP NO DIA (28/
11/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ORLANDO SIQUEIRA SANTOS
E DE MARIA DO ROSÁRIO SANTOS.

SAMUEL BARBOSA COELHO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (20/03/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
PEDRO TEODORO COELHO E DE ANA BARBOSA DOS SANTOS. ÉRIKA SOUSA SANTOS, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/10/1982),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARNALDO SOUSA SANTOS E DE
LUCIMAR ARAUJO DOS SANTOS.

CAIO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CORRETOR DE
IMÓVEIS, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (30/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
RIO DE JANEIRO, RJ, FILHO DE CESAR ALVES FERNANDES E DE MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA
FERNANDES. ADRIANA SOUZA AMBROZIO, ESTADO CIVIL  DIVORCIADA, PROFISSÃO
ESTETICISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/06/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE HAROLDO DE PAULA AMBROZIO E DE JULIA SOUZA MEIRA AMBROZIO.

LUIS CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR,
NASCIDO EM CANSANÇÃO, BA NO DIA (07/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA E DE LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. TAYNA
BARBOSA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (25/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDILSON CARVALHO
PEREIRA E DE ANGELA MARIA DE SOUZA.

FELIPE BARBOSA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA DE CARRETO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/10/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JULIMAR RODRIGUES DA SILVA E DE IVONETE REGINA BATISTA BARBOSA. TAMIRES
MACEDO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JURANDIR DA SILVA E DE MARIA CICERA DOS SANTOS MACEDO SILVA.

JOSÉ TELES DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
PORANGATU, GO NO DIA (12/03/1949), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MANOEL TELES DA SILVA E DE MARIA ANGÉLICA DA SILVA. VILMA PEDROSO DA SILVA, ESTADO
CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/01/1949),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PEDRO PEDROSO DA SILVA E DE
CATHARINA PEREIRA DA SILVA.

AGOSTINHO LUIS SPINA FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO INVESTIGADOR DE
POLICIA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/03/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE POMPILIO ANTONIO COSTA FERREIRA E DE ELVIRA SPINA COSTA FERREIRA.
AMANDA LAPENNA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO EMPRESARIA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (17/12/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE
CARLOS LAPENNA E DE EDIT  LISANTI FRATE LAPENNA.

LUIZ HENRIQUE ROSA ROQUE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO DE AUTOS,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (01/03/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE FRANKLIN FONSECA ROQUE E DE INÊS MARIA ROSA. JÉSSICA MENEZES DE LIMA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO
DIA (22/03/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM DIADEMA, SP, FILHA DE JOSÉ LUCIANO
HENRIQUE DE LIMA E DE PATRICIA MENEZES DE LIMA.

DAVID LUAN SILVA DA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDO EM
SÃO JOSÉ DA LAJE, AL NO DIA (15/08/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ELVES AMORIM DA CRUZ E DE MARIA FLORÊNCIO DA SILVA. NATÁLIA VIRGÍNIA DA COSTA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, NASCIDA EM CURVELO,
MG NO DIA (16/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE AVELAR DA
COSTA E DE ELCIVANIA DE JESUS SILVA.

PITER DE SOUZA MACHADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE SOFTWARE,
NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (23/12/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE URACI VIEIRA MACHADO E DE MARIA APARECIDA DE SOUZA MACHADO. BIANCA
MAYARA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RG Nº 43.614.944-8-SSP-SP, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
GENESIO RAMOS DOS SANTOS E DE EDIMALVA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS.

GABRIEL DE CAMARGO HYANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITARIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MODESTO MOGUEIRA HYANO E DE IZABEL CRISTINA FERREIRA DE CAMARGO HYANO.
GISELE APARECIDA PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA,
NASCIDA EM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (15/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ FERREIRA DA SILVA E DE SUELI APARECIDA PEREIRA DA SILVA.

MATHEUS MIGUEZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE SEGURANÇA DO
TRABALHO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/08/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADOLFO RODRIGO MIGUEZ E DE MARIA APARECIDA MIGUEZ.
ANDRESSA MACIEL PEREIRA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (30/07/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ENOQUE
JOSE PEREIRA E DE EROTILDES MACIEL PEREIRA.

LEANDRO FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (14/06/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
LOURISVALDO JOSE DA SILVA E DE ALAIDE DE JESUS SILVA. PATRICIA PEREIRA DA SILVA, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DIARISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (30/05/1988),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ESPERIDIÃO TENORIO DA SILVA E DE
MARIA NEIDE PEREIRA.

ALBERICO TOBIAS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO
EM PRAZERES, PE NO DIA (18/06/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO VICENTE, SP, FILHO
DE ADALGISA TOBIAS DA SILVA. MAGNEY FERREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM BERTÓPOLIS, MG NO DIA (13/12/1981),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDGAR RIBEIRO DOS SANTOS E DE
LUZIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS.

JOSÉ MARCOS VIRGILIO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MANOBRISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/10/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ VIRGILIO DA SILVA E DE MARIA IZABEL TENORIO DA SILVA. SUELI DA SILVA SANTOS,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DIARISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/08/
1976), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO MESSIAS DOS SANTOS
E DE MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS.

CRISTIANO SOARES MEDEIROS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FOLGUISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/05/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE CÍCERO BALBINO MEDEIROS E DE ALZIRA SOARES COUTINHO. ROSANGELA LUCIA DA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/01/
1980), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ SEVERINO DA SILVA E DE
SEVERINA LUCIA DA SILVA.

WELLINGTON APARECIDO DUTRA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECÂNICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE OLIMPIO SEVERINO ALVES E DE CREIDE DUTRA. ANGELA JÉSSICA DOS SANTOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/12/
1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

JEFERSON SILVA SACRAMENTO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FOTÓGRAFO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE EDMILSON DO SACRAMENTO E DE ROSA MARTINS DA SILVA SACRAMENTO. ALINE
RAMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CANTORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(03/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM ITATIBA, SP, FILHA DE AMANCIO RAMOS E DE CATHIA
RAMOS.

ANTONIO GONÇALVES GOMES FILHO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO INSPETOR DE
QUALIDADE, NASCIDO EM RUY BARBOSA, BA NO DIA (03/09/1967), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO GONÇALVES GOMES E DE JUSTINA GUIMARÃES GOMES.
DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SUPERVISORA
DE LOGISTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/12/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE AFONSO ANTONIO DA SILVA E DE CLARICE APARECIDA DE OLIVEIRA
SILVA.

ANDRÉ LUIS DIAS DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COLETOR
COMUNITÁRIO, NASCIDO EM CAMPO GRANDE, MS NO DIA (29/08/1980), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADEMIR SOARES DE OLIVEIRA E DE IRENE SUELI
DIAS DE OLIVEIRA. TAMARA BOMFIM DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/08/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE GILMAR BOMFIM DA SILVA E DE IVETE CRISTINA DA SILVA.

TÚLIO MEIRA SILVA GENIOLE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ LUÍS GENIOLE E DE DÉBORA CARLA MEIRA DA SILVA GENIOLE. BIANCA ARAUJO SANTOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RELAÇÕES PÚBLICAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (19/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE BERGMANN DA SILVA
SANTOS E DE LUCIA PIRES ARAUJO SANTOS.

JACKSON MATOS DE CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO DE INTERNET,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (28/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE HERNESTO JOSÉ DE CARVALHO E DE ELINALVA SOUZA MATOS. INGRID DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/07/1999),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDVALDO DA SILVA E DE MARGARETE
DA SILVA.

RAFAEL CRUZ KNÜPFER, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESENVOLVEDOR, NASCIDO
EM TEOFILO OTONI, MG NO DIA (04/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ADENIO KNÜPFER E DE NOEME NASCIMENTO CRUZ KNÜPFER. JULIANE FECURY
PAROSCHI CORDEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDA EM
CAMPINAS, SP NO DIA (22/12/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
DENILSON PAROSCHI CORDEIRO E DE ROSEANNIE HOUNSELL FECURY CORDEIRO.

PEDRO ISAC MENCK, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS,
NASCIDO EM LONDRINA, PR NO DIA (26/02/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE MAR TINHO MENCK E DE RUTH GUSMÃO MENCK. VALDIRENE MARTINS DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (24/07/
1976), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JUAREZ MARTINS DA SILVA E DE
DEJANIRA ALVES MALAQUIA SILVA.

HENRIQUE LUÍS LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE EDIVAN ELOI DOS SANTOS LIMA E DE ADRIANA APARECIDA NUNES LIMA. MONALIZA
DE SOUZA FERREIRA BISPO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE DORGIVAL FERREIRA BISPO E DE ARACI DE SOUZA FERREIRA BISPO.

GABRIEL RIBEIRO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (01/07/2001), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
CARLOS EDUARDO DA SILVA E DE ROSEMEIRE RIBEIRO DA SILVA. THAIS PRERADOVIC SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (09/06/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FERNANDO
FERREIRA DA SILVA E DE JULIANA PRERADOVIC.

GABRIEL PIMENTEL FINO PAIANI SP ANIOL, ESTADO CIVIL SOL TEIRO, PROFISSÃO
ADMINISTRADOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDIR PAIANI SPANIOL E DE ELVIRA MARIA PIMENTEL FINO. CARLA
BONAVOLONTÁ SANT’ANNA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MARKETING DIGITAL,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE DAVID PETERLE DE SANT’ANNA E DE CLAUDIA LUCAS BONAVOLONTÁ SANT’ANNA.

EDMILSON SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM SALVADOR,
BA NO DIA E SEIS (31/03/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ABNILSON
SANTOS E DE MARIA NILZETE DE JESUS. MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM MISSÃO VELHA, CE NO DIA (11/01/1956),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA
E DE MARIA DE FRANÇA OLIVEIRA.

LEONARDO JOÃO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
TIMBAÚBA, PE NO DIA (27/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOÃO ORLANDO DA SILVA E DE MARIA JOSÉ DA SILVA. ANANDA RODRIGUES DE AMORIM,  ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA
(24/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARISVALDO GOMES DE
AMORIM E DE APARECIDA RODRIGUES EDUARDO.

ROBERTO CARLOS BRAGA II, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/12/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ROBERTO CARLOS BRAGA E DE CLEONICE ROSSI. VALESKA DA SILVA SOSTENES DE SOUZA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/07/
1980), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ SOSTENES DE SOUZA E
DE EUZISSE MONTEIRO DA SILVA.

ROBERTO CARDOSO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM, NASCIDO EM
MORTUGABA, BA NO DIA (06/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
GILBERTO RIBEIRO DA SILVA E DE DINALVA CARDOSO DA SILVA. RAQUEL RODRIGUES DAVID,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM BOA VIAGEM, CE NO DIA (03/05/
1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ LOPES DAVID E DE ANTONIA
RODRIGUES DAVID.

RAFAEL PONTES MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO MECANICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/01/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE REINALDO GERONIMO MARQUES E DE MARIA DE FÁTIMA PONTES MARQUES.
CAROLINA MAYUMI UTUMI,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (21/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JORGE HIDEO UTUMI E DE FATIMA STEVANATO.

LUIZ FERNANDES GOMES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO DE
MANUTENÇÃO, NASCIDO EM CRATEÚS, CE NO DIA (11/04/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO LOURENÇO GOMES E DE MARIA DE FATIMA PEREIRA DA
SILVA. ANA LÚCIA SOARES DE SOUSA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA
EM CRATEÚS, CE NO DIA (17/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ SOARES DE SOUSA E DE MARIA RODRIGUES DE SOUSA.

IVANDRÉ MONTIEL DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
PORTO ALEGRE, RS NO DIA (27/02/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE IVO DA SILVA E DE MARLENE MONTIEL DA SILVA. SÔNIA CRISTINA DOS SANTOS MORAES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORIA, NASCIDA EM RIO PARDO, RS NO DIA (08/
12/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SAULO MACHADO DE MORAES
E DE TEREZINHA DOS SANTOS MORAES.

MARCO AURELIO TOSCANO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/04/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE GECYR TOSCANO DA SILVA E DE DULCINEIA TOSCANO DA SILVA. VALMARI CRISTINA
ARANHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA EM SANTA ADÉLIA, SP NO
DIA (14/02/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDIR VITORIO ARANHA
E DE MARINA TEREZINHA PASQUINI ARANHA.

HENRIQUE PRATES GRATTÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE HERMELINDO GRATTÃO FILHO E DE BRENDA ALMEIDA PRATES GRATTÃO. MARIA REGINA
PEREIRA LODI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (29/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO MACARI
LODI E DE ANA ROSA PEREIRA  DA SILVA MACARI LODI.

ALEX SANDRO RIBEIRO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENCANADOR,
NASCIDO EM ENTRE RIOS, BA NO DIA (01/06/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ LUCIANO DA SILVA E DE ANA NEIDE RIBEIRO. ALINE DA SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (03/02/1982),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SANDRA DA SILVA.

ADRIANO CHUARTES DE ALMEIDA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SERTÂNIA, PE NO DIA (22/01/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA E DE SALETE DE JESUS CHUARTES. VANESSA SANTANA DE
AZEVEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (14/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELIAS MOISES DE
AZEVEDO E DE CLAUDIA EUNICE SANTANA DE AZEVEDO.

ERISVALDO CABRAL SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MONTADOR DE MÓVEIS,
NASCIDO EM SANTAMA DO IPANEMA, AL NO DIA (08/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIVALDO DA SILVA E DE QUITÉRIA BESERRA CABRAL SILVA. DAIANE
SILVA SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NASCIDA EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO (31/05/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA E DE JERUSA DO CARMO SILVA.

LUAN CRUZ MEDEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SUPORTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ BASTO MEDEIRO E DE ANGELA MARIA DA CRUZ MEDEIRO. JESSICA DO NASCIMENTO
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM DIADEMA, SP  NO DIA
(26/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE REGINALDO SILVA E DE
JOSEFINA DO NASCIMENTO SILVA.

REGIS SANTOS DE CARVALHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GERENTE DE TI, NASCIDO
EM SÃO CAETANO DO SUL, SP NO DIA (02/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE WILSON ROBERTO RODRIGUES DE CARVALHO E DE MARINA DE LOURDES DOS
SANTOS CARVALHO. CARLA MOTTA DE ALCANTARA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA, NASCIDA EM NITERÓI, RJ NO DIA (12/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCO AURELIO FERREIRA DE ALCANTARA E DE ROSANGELA
AURÉLIA MOTTA DE ALCANTARA.

ANTONIO FERNANDES DE FIGUEIREDO JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUDIT OR
TRIBUTARIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO FERNANDES DE FIGUEIREDO E DE ROSANGELA ANTUNES
FIGUEIREDO. NATHÁLIA SUZUKI DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA FISCAL,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSE IBRAHIM DA SILVA E DE ELISA FUMIE SUZUKI DA SILVA.

ALEXANDRE DE JESUS, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (23/01/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE WALDOMIRO
RUI DE JESUS E DE JOSEFA GREGORI DE JESUS. SILVIA COSTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/05/1968), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WALDEMAR DOS SANTOS COSTA E DE GUIOMAR
COSTA.

MAXWELL DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TAXISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (25/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JAIR DE OLIVEIRA
E DE DARCI MESSIAS DE OLIVEIRA. MARIA EDUARDA MEDEIROS SILVA FERREIRA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO ROQUE, SP NO DIA (27/02/1999),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROGERIO SILVA FERREIRA E DE MARIA
DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE MEDEIROS.

DIEGO PARDINHO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE
MONITORAMENTO, NASCIDO EM PRESIDENTE MÉDICI, RO NO DIA (31/12/1995), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MOISES PEREIRA DE OLIVEIRA E DE CRISTINA
MIRANDA PARDINHO. NATALIA DOS REIS PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ATENDENTE, NASCIDA EM COTIA, SP NO DIA (10/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE EDIVANDO SANTANA PEREIRA E DE NATALINA CARDOSO DOS REIS DA
SILVA.

AUGUSTO CESAR ROSSI DE MATTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DA
COMPUTAÇÃO, NASCIDO EM RIO CLARO, SP NO DIA (29/07/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE AUGUSTO CESAR DE MATTOS E DE SANDRA REGINA ROSSI DE
MATT OS. MARIANA BANDEIRA DE OLIVEIRA CARVALHO RUELA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ENGENHEIRA CIVIL, NASCIDA EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (12/05/1995),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JAIRO DE OLIVEIRA RUELA E DE
CARMEN DE CARVALHO RUELA.

LUCAS CINTRA CONCEIÇÃO,  ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/08/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE NILSON ALVES CONCEIÇÃO E DE CLAUDIA FERNANDA CINTRA
FERREIRA CONCEIÇÃO. SARAH SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SAO PAULO, SP  NO DIA (02/12/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEVERINO JOSE DA SILVA E DE MARIA ELIANE SOUZA PASSOS.

THOMAZ HENRIQUE PEREIRA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COORDENADOR DE
PROJETOS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/01/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADEMIR AGUIAR SILVA E DE MARIA LUCINEIA PEREIRA SILVA. PÂMELA
CRISTINE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (15/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DAVID PEREIRA
DA SILVA E DE MARIA SUELI DO NASCIMENT O SILVA.

ALEXANDRE KAZUO TAKAMURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE MAKETING,
NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (15/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE PEDRO YOSHINORI TAKAMURA E DE JULIA KAZUE TANAKA TAKAMURA. ÉRIKA YUKI
IGARI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA CONTABIL, NASCIDA EM CIDADE DE
YOKOHAMA, PROVINCIA DE KANAGAWA, JAPÃO NO DIA (25/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE SHINHITIRO IGARI E DE SUELY AKEMI MUTA IGARI.

ADRIANO MARINHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METALÚRGICO, NASCIDO EM
ITANHAÉM, SP NO DIA (14/11/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSÉ MARINHO NETO E DE CLEUSA MATOS MARINHO. FABIANA MARTINEZ FRANCO PIRES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/04/
1981), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO CORREA PIRES E DE
FRANCISCA MARTINEZ FRANCO.

DANIEL GEDOLIN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO, NASCIDO EM AMERICANA, SP NO DIA (12/03/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE GERALDO GEDOLIN E DE MADALENA MARIA DE SOUZA GEDOLIN.
NATALIA FRANÇA DE CAR VALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SUBDISTRITO SANTO AMARO, SÃO PAULO, SP NO DIA (06/06/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CARLOS SILVA DE CARVALHO E DE SILVIA IVONE FRANÇA DE
CARVALHO.

FRANCISCO MEDEIROS SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM BARRA DE SANTA ROSA, PB NO DIA (11/09/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ OLIVEIRA SILVA E DE MARIA ERENICE MEDEIROS SILVA. MARIA ELOI GOMES
DA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMESTICA, NASCIDA EM MONIÇÃO, MA NO
DIA (08/08/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO GOMES DA
COSTA E DE MARIA JOSÉ COSTA.

LUCIANO INÁCIO DE SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE PRODUÇÃO,
NASCIDO EM ARAPIRACA, AL NO DIA (23/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUIS CARLOS DE SANTANA E DE LUCIENE INÁCIO DE SANTANA. NAILDE ARAÚJO
DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM RIO DE PARDO DE MINAS,
MG NO DIA (25/09/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA EM DIADEMA, SP, FILHA DE JOÃO ARAÚJO
DE SOUZA E DE AMELINA DOS SANTOS.

CARLOS ANDRÉ MENDES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO
EM SÃO BENTO, MA NO DIA (14/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE EDIMILSON AGUIAR PEREIRA E DE ROSA MARIA MENDES PEREIRA. ROSEANE FONSECA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA EM ITAPECURU MIRIM, MA NO DIA
(30/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DOMINGAS DO ESPIRITO
SANTO FONSECA.

EDGAR RUBERT SEIMANAVICIUS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE
DADOS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SIDNEY SEIMANAVICIUS E DE MARIA TERESA FAUST A RUBER T
SEIMANAVICIUS. ADAIANE COSTA OLIVEIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM IPECAETÁ, BA, EM IPECAETÁ, BA NO DIA (12/02/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA E DE ANGELINA COSTA OLIVEIRA.

ANDREGIANO JOSÉ DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO, NASCIDO EM PANELAS, PE NO DIA (26/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ AMARO DA SILVA E DE QUITERIA MATIAS DA SILVA. VALÉRIA
APARECIDA DE BRITO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SUPERVISORA DE VENDAS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/11/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE AROLDO QUEIROZ DE BRITO E DE MARIA APARECIDA DE BRITO.

NATAN WILLIAM DA SILVA APARECIDO, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO COORDENADOR,
NASCIDO EM NAZARÉ PAULISTA, SP NO DIA (07/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE BENEDITA DA SILVA APARECIDO. MARILIA GABRIELA DIAS DURÃES, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM MANTENA, MG NO DIA
(07/02/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURELIO DURÃES
CARNEIRO E DE SEBASTIANA MARINA DIAS.

GILMAR DA COSTA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (03/03/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
NAPOLEÃO JOSÉ DA SILVA E DE LAUDECI MARIA DA COSTA SILVA. SILVANA DE ANDRADE CUNHA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE COMPRAS, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (28/06/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDEMAR
FERNANDES CUNHA E DE SANDRA REGINA BRANCO DE ANDRADE CUNHA.

LUCCA RAFAEL CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE PLANEJAMENTO,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (16/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE OSVALDO CRUZ E DE CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI CRUZ.
PALOMA VIEIRA DURÃES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMPRADORA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/01/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
SILVIO DA SILVA DURÃES E DE FERNANDA VIEIRA TERROR.

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
DE COMPRAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE RODRIGUES DE SOUSA E DE MARIA SENHORINHA SOARES
FERREIRA. CRISTIANE ALVES CAMPOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDOR,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE LUIZ ROBERTO CAMPOS E DE MADAI ALVES DOS SANTOS CAMPOS.

FABIANO HENRIQUE DE ANDRADE, SOLTEIRO, MOTORISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO - SP, NO
DIA (09/05/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE GERALDO VICENTE
DE ANDRADE E DE DILMA ANDRADE.THAÍS ALVES BUSSO, SOLTEIRA, VENDEDORA, NASCIDA
EM EMBU DAS ARTES - SP, NO DIA (24/05/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSE EDUARDO BUSSO E DE AMELIA ALVES BUSSO.

GIVALDO GOUVEIA DA SILVA, SOLTEIRO, MOTORISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO -SP, NO DIA (04/
01/1978) RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE SEBATSIÃO CORREIA DA
SILVA E DE ROSA CORREIA DA SILVA. MARIA GIOVANNA MOTA, SOLTEIRA, BABÁ, NASCIDA EM SÃO
PAULO -SP, NO DIA (26/06/1983), FILHA DE GERALDA BARBOSA DA MOTA E DE FRANCISCO
MARIANO DA MOTA.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A, antiga denominação da SCCI Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.)

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 16ª e 17ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, 
ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA ISEC SECURITIZADORA S.A. 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da VIRGO COM-
PANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍ-
TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, nos termos da Cláusula Décima 
Segunda, em especial a cláusula 12.3, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 16ª e 17ª Séries, celebrado em 27 de agosto de 2015, conforme aditado (“TS”), a reunirem-se em primeira 
convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 17 de agosto de 2021 às 15:00h, de forma ex-
clusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, inclusive para fi ns de voto (“Assem-
bleia”), conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: (i) Tomar conhecimento e deliberar sobre a aceitação da proposta encaminhada por Nex Group Participações S.A., CNPJ 
nº 13.062.866/0001-79 (“Devedora”) e Capa Engenharia S.A., CNPJ nº 90.025.073/0001-20 ao assessor legal da Emissão, 
contratado na AGT 19/01/2021, conforme abaixo defi nida, na data de 12/07/2021 (“Proposta”), ante intimação para quita-
ção do saldo devedor recebida na consecução das medidas tomadas para excussão das Garantias da Emissão, conforme 
abaixo defi nido, relevados os termos de eventual retifi cação da Proposta em virtude de tratativas realizadas pelo assessor 
legal, a pedido da maioria dos Titulares dos CRI, que será disponibilizada pela Emissora, em complementação ao material 
de apoio em até 24 (vinte e quatro horas), após o envio pela Devedora e que será disponibilizada aos titulares dos CRI, an-
tes da Assembleia; (ii) Medidas a serem tomadas em prosseguimento à excussão das Garantias da Emissão, conforme de-
liberado na Assembleia Geral dos Titulares dos CRI iniciada em 12 de janeiro de 2021 e reaberta em 19 de janeiro de 2021 
(“AGT 12/01/21” e “AGT 19/01/2021, respectivamente), a saber: (i) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imó-
vel em Garantias e outras avenças, celebrado em 27 de agosto de 2015, conforme aditado, entre a Emissora e a Devedora; 
(ii) Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Capa Incorporadora Mobiliária Porto Alegre II SPE 
S.A. (“Capa”) Cessão Fiduciária de Direitos e Outras Avenças, celebrado em 27 de agosto de 2015, conforme aditado, entre 
a Emissora e a Capa; (iii) Aval prestado pelos Avalistas, conforme defi nidos no Termo de Securitização; e (iv) Fundo de Liqui-
dez, conforme defi nido no Termo de Securitização “Garantias da Emissão”, “Alienação Fiduciária Imóvel” e “Alienação Fidu-
ciária Ações”, respectivamente); (iii) Deliberar sobre a recomposição do Fundo de Despesa, conforme defi nido na AGT 
19/01/2021 para fazer frente a despesas para excussão das Garantias da Emissão (“Estimativa de Despesas”), no valor mí-
nimo de R$ 1.842.456,43 (um milhão oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três 
centavos), na forma e proporção dos valores que deverão ser aportados pelos Titulares dos CRI conforme defi nidos na AGT 
19/01/21, que constituiu o Fundo de Despesa; e (iv) autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, reali-
zar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item 
(i) acima; (v) Deliberar sobre a dispensa da Emissora acerca da obrigação de cumprir a pendência documental listada na AGT 
19/01/21, ante verifi cação feita pelo assessor legal contratado de perda do objeto do instrumento a partir da informação 
prestada pela Emissora de descumprimento de condição precedente pela Devedora, cujo parecer legal formalizado deverá 
ser apresentado aos Titulares dos CRI até a data de realização da presente assembleia e disponibilizado pela Emissora em 
complementação ao material de apoio em até 24 (vinte e quatro horas) após o envio pelo assessor legal. O material de 
apoio necessário para embasar as deliberações dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.
virgo.inc; e (ii) no site da CVM, a saber: Proposta e Estimativa de Despesas. A Emissora deixa registrado, para fi ns 
de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação será de titulares do CRI que repre-
sentem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI Seniores em circulação e, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, conforme cláusulas 12.4 e 12.4.1 do TS, em razão de se tratar de matéria de deliberação ape-
nas dos Titulares dos CRI Seniores, pois confl itante aos interesses dos Titulares dos CRI Subordinados. Considerando as me-
didas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e interna-
cional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como em observância à 
ICVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, tan-
to para fi ns de participação quanto para voto, através do sistema Teams de conexão via internet, com link de acesso a 
ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@
virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para contencioso@pentagonotrustee.com.br, em até 02 
(dois) dias antes da realização da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da Assembleia, os seguin-
tes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e 
documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da ICVM 625, 
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham 
sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 26 de julho de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

28 e 29/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016460-24.2021.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gislaine Daniela Piveta de Souza,  
CPF 313.496.328-05, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Firozshaw Kecobade Bapugy 
Rustomgy Junior, foi convertido o mandado de citação em execução, para que, no prazo de 15 
dias, pague a quantia de R$ 18.906,92 (abril/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2021.     B 24 e 27/07

Credisfera Serviços Financeiros S.A. - CNPJ 22.752.418/0001-98 NIRE 35.300.479.165
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 18.02.2020

Data, hora, local: 18.02.2020, às 10hs., na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 11.633, conjunto 82 E 3 VG, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Marcelo Serfaty, Secretário: Eduardo Peixoto Ferreira Leite. De-
liberações Aprovadas: (i) A alteração do objeto social para incluir as atividades de (i) Consultoria em gestão empresarial, 
exceto consultoria técnica específi ca; (ii) Atividade de consultoria especializada em direitos creditórios. 1. Tendo em vista a 
deliberação tomada no item acima aprovam a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social, a qual passará a vigorar com a se-
guinte redação: “Artigo 3º: A companhia tem por objeto (i) Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consulto-
ria técnica específi ca, (ii) a intermediação de negócios, (iii) a recepção e encaminhamento de propostas de operação de cré-
dito concedidas por instituições fi nanceiras, (iv) a análise de crédito das propostas mencionadas no item iii acima, por conta 
e ordem dos contratantes, envolvendo o cruzamento com bancos de dados cadastrais, desenvolvimento e aplicação de polí-
ticas de crédito e a prevenção a fraudes e atividades correlatas, (v) o fornecimento de produtos e serviços relativo a recebi-
mentos e pagamentos de qualquer natureza, e outras atividades decorrentes da execução de contratos e convênios de pres-
tação de serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros, (vi) Atividades de consultoria especializada em direitos 
creditórios, (vii) a prestação de serviços relacionados a créditos concedidos por terceiros, promovendo seu controle, organiza-
ção de cadastro de informações, incluindo a coleta de informações cadastrais e de documentação, bem como controle e pro-
cessamento de dados, e demais atividades correlatas, (viii) atendimento aos clientes na condição de tomadores dos crédito 
concedidos, (ix) a prestação de serviços de cobrança, (x) a prestação de serviços e a prática de atividades relacionadas ou cor-
relatas aos objetivos supra mencionados, (xi) o desenvolvimento de sistemas e o fornecimento de plataforma tecnológica 
para originação e processamento de crédito e, (xii) a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras na quali-
dade de sócia acionista ou quotista. 2. Consolidar o Estatuto Social. Dispensada de publicação os anexos que se encontram 
a disposição na sede social. Encerramento: Nada mais. (i) Mesa: Marcelo Serfaty - Presidente, e Eduardo Peixoto Ferreira 
Leite - Secretário. (ii) Acionistas: TechBank Participações S.A (por Marcelo Serfaty), Wanderley Schmidt Campos, Eduardo 
Peixoto Ferreira Leite, Sergio Murilo Bahdur Vieira, José Filipe Neis, Carlos Eduardo Carneiro Pinto de Magalhães, Leandro Reis 
Simões. São Paulo, 18.02.2020. JUCESP nº 197.736/20-8 em 10.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Credisfera Serviços Financeiros S.A.  - CNPJ 22.752.418/0001-98 - NIRE 35.300.479.165
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 30.08.2019

Data, hora, local: 30.08.2019, 10hs, na sede social da Credisfera Serviços Financeiros S.A. (“Companhia”), São Pau-
lo/SP, Avenida das Nações Unidas, 11.633, conjunto 82 E 3 VG, Brooklin Paulista, CEP 01408-000. Mesa: Presidente da Re-
união, Sr. Marcelo Serfaty, Secretário da Reunião, Sr. Eduardo Peixoto Ferreira Leite. Convocação e Presença: 
Constatou-se a presença de todos os membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença constante do 
Anexo I da presente ata, restando dispensada a convocação, nos termos do Artigo 27, §2º, do Estatuto Social da Compa-
nhia. Ordem do dia: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia mediante exercício do Bônus de Subscrição 
das Ações Preferenciais do Terceiro Investimento e dentro do limite do capital autorizado. Deliberações: Colocadas em dis-
cussão as matérias na ordem do dia, foram aprovadas por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas: I. Verifi -
cado o pagamento do correspondente valor de subscrição, os acionistas reconhecem o exercício do Bônus de Subscrição das 
Ações Preferenciais do Terceiro Investimento pela acionista Techbank Participações S.A., o qual é realizado na presente 
data, dentro do prazo previsto no certifi cado próprio; II. Em vista da deliberação acima, foi aprovado o aumento do capital 
social da Companhia no montante de R$2.000.000,00, passando de R$ 9.155.827,00 para R$ 11.155.827,00. Para tanto, apro-
vou-se a emissão de 6 ações preferenciais ao preço de emissão de R$ 333.333,33 cada uma e sem valor nominal, as quais 
farão jus apenas à prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, conforme previsto no artigo 17, inciso II da 
Lei 6.404/76, todas as ações ora subscritas são nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em 
moeda corrente nacional pela acionista Techbank Participações S.A., em Conformidade com o Boletim de Subscrição que in-
tegra a presente ata como Anexo II passando o capital social da Companhia a ser dividido em 10.148.722 ações ordinárias 
e 12 ações preferenciais, totalmente subscrito e integralizado neste ato; III. Consignar que o preço de emissão de R$ 
333.333,33 por ação das ações preferenciais ora emitidas, são valores fi xados com base na perspectiva de rentabilidade da 
Companhia, nos termos do Artigo 170, §1º, I da Lei 6.404/76, considerando que o investimento realizado pela Techbank Par-
ticipações S.A. acarretará na implementação de políticas de crescimento da Companhia; IV. Os demais acionistas, neste ato, 
renunciam expressamente ao direito de preferência que lhes assiste para a subscrição das novas ações, nos termos do arti-
go 171, Lei 6.404/76; V. Em razão do referido aumento o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, 
é de R$11.155.827,00, representado por 10.148.722 ações ordinárias e nominativas e 12 ações preferenciais, todas sem va-
lor nominal. VI. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários e/ou convenientes à 
fi el implementação das deliberações ora aprovadas. VII. Autorizar a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos 
do artigo 130, § 1°, Lei 6.404/76. Dispensada de publicação os anexos que se encontram a disposição na sede social. La-
vratura e Leitura da Ata: Nada mais a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, 
reabertura a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Acionistas: Eduar-
do Peixoto Ferreira Leite; Wanderley Schmidt Campos; Carlos Eduardo Carneiro Pinto de Magalhães; José Filipe Neis; Lean-
dro Reis Simões; Sergio Murilo Bahdur Vieira; e Techbank Participações S.A. (A presente é copia fi el do original lavrado em 
livro próprio). São Paulo/SP, 30.08.2019. Marcelo Serfaty - Presidente e Eduardo Peixoto Ferreira Leite - Secretário. 
JUCESP nº 197.735/20-4 em 10.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pirapora Agropecuária S.A.
CNPJ/MF 83.699.231/0001-62 - NIRE 35.300.48.401-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2021
Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de abril de 2021, às 09:00 horas, na sede social da Pirapora Agropecuária S.A., 
localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2344, 13º andar, conjunto 134, sala 02, na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, CEP 01402-900 (“Companhia”). Presença: Acionistas representando 94,83% (noventa e quatro vírgula oitenta e três 
por cento) do capital social votante da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas da Companhia e, 
ainda, o Sr. Márcio Koiti Takiguchi, presidente da Companhia. Convocação: Edital de convocação publicado nos jornais O Dia e 
Diário Oficial do Estado de São Paulo em edições de 14,15 e 16 de abril de 2021, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 
Publicações: Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que ficarão à 
disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia. E publicação das Demonstrações Financeiras nos jornais Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e O Dia SP, edições de 30 de março de 2021. Mesa: O Sr. Márcio Koiti Takiguchi foi eleito 
pelos presentes para presidir a reunião e, em seguida, convidou a mim, Hélio Oda, para secretariar os trabalhos. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar acerca 
das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) Eleger os 
membros da Diretoria e do Conselho Consultivo da Companhia com mandato até a AGO de 2023; (iii) Fixar o limite de valor 
da remuneração anual dos membros da Diretoria e do Conselho Consultivo para o exercício social de 2021; e (iv) Outros 
assuntos de interesse da Companhia. Deliberações tomadas: Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior 
votação, resultaram unanimemente aprovadas pelos acionistas presentes nos seguintes termos: (i) Após disponibilização e 
apresentação das demonstrações financeiras aos acionistas, foram aprovadas as contas dos administradores, os balanços 
patrimoniais e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020, documentação esta que ficará arquivada em sua sede. (ii) (a) Foram eleitos os membros da Diretoria com mandato 
vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023: (i) Para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Marcio 
Koiti Takiguchi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.676.106-X SSP/
SP, inscrito no CPF sob o nº 116.672.728-96; (ii) O cargo de Superintendente ficará vago até a AGO de 2023; e (iii) Para o 
cargo de Diretor Gerente, o Sr. Denival Douglas Benício, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 13.480.378 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 601.802.509-49, todos com endereço comercial na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2344, 13º andar, conjunto 134, CEP 01402-000 e; 
(b) Foram eleitos os membros do Conselho Consultivo da Companhia, o qual passa a ser composto pelos seguintes membros, 
todos com o mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023: Keizo Uehara, brasileiro, casado, economista, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 1.728.851 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.406.008-10, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Augusto Shitiro Tatibana, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 2.545.970-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.640.498-87, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e Helio Oda, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade 
RG nº 7.616.949 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 806.751.908-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, todos com endereço comercial da sede social da Companhia. Os Diretores e os membros do Conselho 
Consultivo ora eleitos declaram que tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse arquivado na sede da 
Companhia e que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil; 
(iii) Foi estabelecida pelos presentes, ainda, uma remuneração global anual para Diretoria, a título de “pró-labore”, equivalente 
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), cabendo à Diretoria estabelecer a remuneração individual; no tocante à 
remuneração anual dos Conselheiros, foi fixada, globalmente, em até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), renunciando, porém, 
os membros do Conselho Consultivo, à essa verba. Lavratura e Publicação da Ata: Foi considerada regular a Assembleia 
e aprovada a lavratura desta ata na forma sumária, bem como sua publicação, de acordo com o disposto no § 1º do artigo 
130 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 
foram encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por 
todos os presentes assinada, bem como por mim Secretário e pelo Presidente. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada 
em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2021. Mesa: Márcio Koiti Takiguchi - Presidente; Hélio Oda - Secretário. Acionistas: 
Santa Ercilia Holdings Ltda.: Márcio Koiti Takiguchi; Fundação Kunito Miyasaka: Roberto Yoshihiro Nishio - Presidente.  JUCESP 
nº 323.330/21-6 em 06/07/2021. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária Geral.
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Data, hora, local: 12.05.2015, às 16 horas, na sede social, Rua Barão de Capanema, 343, 
1º andar, São Paulo/SP. Presença: fundadores e subscritores, representantes da totalidade 
do capital inicial da Companhia: Eduardo Peixoto Ferreira Leite, brasileiro, casado, en-
genheiro, RG nº 07.118.254-7 IFP/RJ e CPF/MF nº 865.851.347-53, residente em São Paulo/
SP; e: Wanderley Schmidt Campos, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências da Compu-
tação, RG 29.081.454-6 SSP/SP e CPF/MF 297.789.641-49, residente no Rio de Janeiro/RJ. 
Mesa: Presidente: Eduardo Peixoto Ferreira Leite, Secretário: Fábio Luis Travassos Citro. 
Deliberações Aprovadas: A constituição de uma sociedade por ações, sob a denomina-
ção de Credisfera Serviços Financeiros S.A., e o Estatuto Social. O Boletim de Subscri-
ção do capital social, já assinado pelos senhores Acionistas, que subscreveram, no ato, a to-
talidade do capital da Companhia, no valor de R$2.000.000,00, representado por 2.000.000 
de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pelo valor de R$1,00 cada 
uma. Conforme consta do Boletim de Subscrição, o capital social foi subscrito e será inte-
gralizado pelos acionistas fundadores da seguinte forma: Eduardo Peixoto Ferreira Leite 
subscreveu 1.050.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas 
do capital social, no valor total de R$1.050.000,00, a integralizar em moeda corrente nacio-
nal e/ou bens, no prazo de até 120 dias, contados a partir de 12.05.2015; e: Wanderley 
Schmidt Campos subscreveu 950.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
representativas do capital social, no valor total de R$950.000,00, a integralizar em moeda 
corrente nacional e/ou bens, no prazo de até 120 dias, contados a partir de 12.05.2015. A 
eleição dos membros da Diretoria: Sr. Eduardo Peixoto Ferreira Leite: e o Sr. Wander-
ley Schmidt Campos, para ocuparem os cargos de Diretores Executivos, com mandato até 
a realização da Assembleia Ordinária que aprovar as contas do exercício a se encerrar em 
2015, permanecendo os demais cargos da Diretoria vagos por ora. Aprovada a verba global 
de R$10.000,00 para a sua remuneração no corrente exercício, cuja distribuição será delibe-
rada nos termos do Artigo 11, §2º, do Estatuto Social. Os Diretores Executivos aceitaram os 
cargos para os quais foram eleitos, afi rmando, sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercer atividades mercantis e tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos 
Termos de Posse e fi cariam incumbidos de ultimar as formalidades remanescentes para re-
gistro da constituição da Companhia perante as órgãos competentes. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 12.05.2015. Mesa: Eduardo Peixoto Ferreira Leite - Presidente, Fabio Luis 
Travassos Citro - Secretário. Acionistas: Eduardo Peixoto Ferreira Leite, Wanderley Schmidt 
Campos. Diretores: Eduardo Peixoto Ferreira Leite e Wanderley Schmidt Campos - Diretores 
Executivos. Advogada: Eliana Eduardo Assi - OAB/SP 182.170. JUCESP-NIRE 3530047916-5 
em 30.06.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
Estatuto Social da Credisfera Serviços Financeiros S.A. - Nome e Prazo de Duração: 
Artigo 1º A Credisfera Serviços Financeiros S.A. (“companhia”) é uma sociedade por ações, 
com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas dis-
posições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404/76, e suas alterações posteriores (“Lei de 
S/A)”. Sede Social: Artigo 2º A Companhia tem sua sede e foro na cidade São Paulo/SP, na 
Rua Barão de Capanema, 343, 1º andar, bairro Cerqueira César, CEP 01411-011, local onde 
funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir fi liais, escritórios e representações 
em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação de Assembleia Geral de 
Acionistas. Objeto Social: Artigo 3º A companhia tem por objetivo: (i) a intermediação de ne-
gócios, (ii) a recepção e encaminhamento de propostas de operação de crédito concedidas por 
instituições fi nanceiras, (iii) a análise de crédito das propostas mencionadas no item “(ii)” aci-
ma, por conta e ordem dos contratantes, envolvendo o cruzamento com bancos de dados ca-
dastrais, desenvolvimento e aplicação de políticas de crédito e a prevenção a fraudes e ativi-
dades correlatas, (iv) o fornecimento de produtos e serviços relativos a recebimentos e paga-
mentos de qualquer natureza, e outras atividades decorrentes da execução de contratos e 
convênios de prestação de serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros, (v) a 
prestação de serviços relacionados a créditos concedidos por terceiros, promovendo seu con-
trole, organização de cadastro de informações, incluindo a coleta de informações cadastrais 
e de documentação, bem como o controle e processamento de dados, e demais atividades 
correlatas, (vi) atendimento aos clientes na condição de tomadores dos créditos concedidos, 
(vii) a prestação de serviços de cobrança, (viii) a prestação de serviços e a prática de ativida-
des relacionadas ou correlatas aos objetivos supra mencionados, (ix) o desenvolvimento de 
sistemas e o fornecimento de plataforma tecnológica para originarão e processamento de 
crédito, e (x) a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de 
sócia, acionista ou quotista. Capital Social e Ações: Artigo 4º O capital social é de 
R$2.000.000,00, representado por 2.000.000 de ações, todas ordinárias e nominativas, sem 
valor nominal. Artigo 5º Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito de 1 voto nas As-
sembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma de legislação 
aplicável. Artigo 6º A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do 
Acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer 
Acionista, a Companhia emitirá certifi cados de ações, que poderão ser agrupados em títulos 
múltiplos, e, quando emitidos, serão assinados por 2 Diretores Executivos. Artigo 7º Por deli-
beração dos Acionistas que representem a maioria do capital social da Companhia, em As-
sembleia Geral especialmente convocada para este fi m, poderão ser criadas ações preferen-
ciais nominativas, sem direito a voto, até o limite de 50% do total das ações emitidas, com as 
preferências e vantagens que lhes forem atribuídas na emissão. Assembleia Geral de 
Acionistas: Artigo 8º As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente 
uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, 
a fi m de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei. Artigo 9º As Assembleias Gerais 
Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais assim 
o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável 

exigirem deliberação dos Acionistas. Artigo 10 As Assembleias de Acionistas, Ordinárias e 
Extraordinárias, serão convocadas pelos Diretores Executivos e presididas pelo Acionista in-
dicado entre os presentes que, por sua vez, deverá indicar o Secretário. Administração da 
Companhia: Artigo 11 A administração da Companhia compete à Diretoria, que terá as atri-
buições conferidas por lei e pelo Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de ofere-
cer garantia para exercício de suas funções. § 1º Os membros da Diretoria tomarão posse me-
diante a assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respecti-
vos cargos até a posse de seus sucessores. § 2º A Assembleia Geral de Acionistas deverá es-
tabelecer a remuneração total dos membros da Diretoria, cabendo a esta última deliberar so-
bre a sua distribuição entre seus membros. Diretoria: Artigo 12 A Diretoria será composta 
por no mínimo 2 e no máximo 8 Diretores, Acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela 
Assembleia Geral de Acionistas, e por esta, destituíveis a qualquer tempo, para um mandato 
de 1 ano, permitida a reeleição. Os diretores eleitos terão a designação de “Diretores Execu-
tivos” ou não terão designação específi ca. Caso a Diretoria possua tão somente 2 membros 
estes serão obrigatoriamente Diretores Executivos. § Único No caso de vacância de cargo da 
Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a 
ser convocada no prazo de 30 dias, contados da vacância. Artigo 13 Compete á Diretoria a re-
presentação da Companhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos ne-
cessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitando os limites pre-
vistos em lei ou no presente Estatuto Sociais. Artigo 14 Observadas às disposições contidas 
neste Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passiva-
mente, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, competen-
te aos Diretores Executivos, em conjunto ou isoladamente, exceto em relação aos atos rela-
cionados nos §§ 1º e 2º deste artigo, para os quais será necessária a assinatura conjunta de 
02 Diretores Executivos, ou de 1 Diretor Executivo e 1 Diretor sem designação específi ca. § 1º 
A prática dos atos abaixo indicados depende, para sua validade perante a Companhia da as-
sinatura de 02 Diretores Executivos, ou 1 Diretor Executivo em conjunto com 1 Diretor sem de-
signação específi ca. (a) a assinatura ou endosso de títulos de crédito cujo montante, indivi-
dual ou agregado, seja de até R$10.000,00: (b) abertura e movimentação de contas bancárias: 
(c) a assunção de obrigações, incluindo a apresentação de propostas, a celebração e/ou a res-
cisão de contratos, bem como de suas alterações cujo montante, individualmente ou agrega-
do, seja superior a R$10.000,00; (d) a negociação, a desistência ou a renúncia de direitos cujo 
montante individual ou agregado, seja superior a R$10.000,00: e (e) a alienação de bens imó-
veis da Companhia cujo montante, individual ou agregado, seja de até a R$10.000,00. § 2º 
Nos casos em que as práticas dos atos constantes dos itens “(a)” e “(e)” acima excedam os 
respectivos valores máximos, será necessária a assinatura de 02 Diretores Executivos para 
que tais atos sejam válidos perante a Companhia. § 3º As procurações outorgadas em nome 
da Companhia o serão sempre por qualquer Diretor Executivo, agindo isoladamente, devendo 
especifi car os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fi ns judiciais, deverão ter um 
período máximo de validade de 1 ano. Artigo 15 São expressamente vedados, sendo nulos e 
inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário 
que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos 
sociais, tais como fi anças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de tercei-
ros, salvo quando expressamente aprovados pela Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 16 
As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores Executivos, sempre que 
o interesse social assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos dos pre-
sentes. Conselho Fiscal: Artigo 17 O Conselho Fiscal somente será instalados nos exercí-
cios sociais em que for convocado mediante deliberação dos Acionistas, nos termos da legis-
lação aplicável. Artigo 18 O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo 
3 e no máximo 5 membros e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de 
Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos 
em lei. § Único A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela As-
sembleia Geral de Acionistas que os eleger. Exercício Social e Lucros: Artigo 19 O exercí-
cio social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em 
que o balanço e as demais demonstrações fi nanceiras deverão ser preparados. § 1º Do lucro 
líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva le-
gal, que não excederá a 20% do capital social. § 2º Os acionistas tem o direito a um dividen-
do anual não cumulativo de no mínimo 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do Arti-
go 202 da Lei de S/A. § 3° O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá 
a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação apli-
cável. § 4º A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a re-
quisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de divi-
dendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao divi-
dendo mínimo obrigatório, acima referido. § 5º Observadas as disposições legais pertinentes, 
a Companhia poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros so-
bre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Liqui-
dação: Artigo 20 A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assem-
bleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. 
Disposições Finais: Artigo 21 A Companhia deverá observar os acordos de acionistas arqui-
vados em sua sede, devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências de ações e o Pre-
sidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos contrários aos seus termos, em ob-
servância ao Artigo 118 da Lei de S/A. Conforme alterada. Artigo 22 Em tudo o que for omis-
so o presente Estatuto Social serão aplicadas as disposições legais pertinentes. Foro de 
Eleição: Artigo 23 Para dirimir quaisquer disputas, controvérsias, dúvidas ou litígios oriundos 
do presente Estatuto Sociais, fi ca eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP, com renúncia ex-
pressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha ser.

Credisfera Serviços Financeiros S.A. - (em constituição)
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações Realizada em 12 de Maio de 2015

Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
(“Titulares dos CRI”) em circulação da 136ª Série da 4ª Emissão da Planeta Securi-
tizadora S.A. (“Emissora”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do 
“Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 136ª Série da 4ª Emissão de 
CRI da Emissora” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª (primeira) con-
vocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a se realizar no dia 27 de 
agosto de 2021, às 10 horas (“Assembleia”), exclusivamente por video-
conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade 
de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 
625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a fi m de delibe-
rar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) aprovar a altera-
ção do fl uxo de pagamentos do Instrumento Particular de Emissão de Cédula de 
Crédito Imobiliário Integral, sem Garantia Real Imobiliária, sob a Forma Escritural 
(“CCI”), a substituição Fluxo de pagamento da CCI constante no Anexo I da CCI, 
pelo novo fl uxo de pagamentos constante no Anexo A deste edital (“Novo Fluxo 
de Pagamento da CCI”), e, consequentemente, a alteração do fl uxo de Amortiza-
ção e Pagamento da Remuneração dos CRI e a substituição do Anexo I – Tabela de 
Amortização e Pagamento da Remuneração dos CRI, pela nova tabela de amorti-
zação e pagamento de Remuneração dos CRI constante no Anexo B deste edital 
(“Nova Tabela de Amortização e Pagamento de Remuneração dos CRI”), conforme 
cláusula 16.8.2. do Termo de Securitização; (ii) aprovar a alteração da cláusula 
4.7.1., Atualização Monetária do Termo de Securitização, pelo texto a seguir: “ 
4.7.1. Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nomi-
nal Unitário, conforme o caso, será atualizado anualmente, a partir da primeira 
data de integralização dos CRI, todo dia 20 de abril de cada ano, pela variação acu-
mulada do IPCA, (“Atualização Monetária”), sendo que o produto da Atualiza-
ção Monetária dos CRI será incorporado automaticamente Valor Nominal Unitário 
ou ao saldo do Valor Nominal Unitário (“Valor Nominal Unitário Atualizado”), 
de acordo com a seguinte fórmula: 

Onde: VN
A
 = Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 8 (oito) casas de-

cimais, sem arredondamento; SDmant = Valor Nominal Unitário ou saldo do Va-
lor Nominal Unitário, conforme o caso, antes da Atualização Monetária em 
questão, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; C = Fator 
da variação anual do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredon-
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damento, apurado da seguinte forma: 

                                   
Onde: NI

n
 = valor do número-índice do IPCA referente ao mês de março do ano 

de cada atualização, por exemplo, para a atualização monetária em 20 de abril 
de 2023, NI

n
 será o número-índice do IPCA referente ao mês de março de 2023; 

e NI
0
 = valor do número-índice do IPCA referente ao mês de março do ano an-

terior ao ano da atualização, por exemplo, para a atualização monetária em 20 
de abril de 2023, o NI

0
 será o número-índice do IPCA referente ao mês de mar-

ço de 2022. Na hipótese de Recompra Compulsória haverá Atualização Monetá-
ria até o mês anterior a data de Recompra Compulsória. Nesta hipótese, o NIn 
será o valor do número-índice do IPCA referente ao mês anterior ao mês da data 
da Recompra Compulsória, ou seja, na hipótese de, por exemplo, a Recompra 
Compulsória ocorrer em dezembro de 2025, NI

n
 seria o número-índice do IPCA 

referente ao mês de novembro de 2025, enquanto NI
0
 seria o número-índice do 

IPCA referente ao mês de fevereiro de 2025. Excepcionalmente para a correção 
monetária de 20 de abril de 2022, o NI

0
 será o número-índice do IPCA referente 

ao mês de fevereiro de 2021.”; (iii) aprovar, em caráter de exceção, concessão 
de prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados da presente assembleia para a Re-
composição do Fundo de Reserva; (iv) aprovar a inclusão da obrigação de re-
composição do Fundo de Reserva pelos Cedente, com a inclusão da Cláusula 
6.4.1., no Termo de Securitização, conforme redação a seguir: “6.4.1. Se consta-
tado, na data de pagamento, que os recursos oriundos dos Créditos Imobiliários, 
não forem sufi cientes para manter o valor mínimo de R$ 2.330.200,00 (dois mi-
lhões, trezentos e trinta mil, e duzentos reais) instituído pela cláusula 6.4. para 
o Fundo de Reserva, a Emissora deverá notifi car a Cedente ordenando que estes 
aportem os recursos faltantes dentro de até 30 (trinta) Dias Úteis da referida no-
tifi cação.”; (v) autorização para a celebração pela Emissora, pelo Agente Fidu-
ciário e pela Devedora dos Instrumentos e aditamentos necessários para a devi-
da formalização das deliberações tomadas nesta assembleia. A Emissora ressal-
ta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença 
dos Titulares de CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em 
circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários 
votos favoráveis de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Titulares dos CRI em circu-
lação presentes na Assembleia de Titulares de CRI. Em conformidade com a 

ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo 
Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestaocri@
grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, com os documentos de re-
presentação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns 
de verifi cação da regular representação, serão aceitos como documentos de re-
presentação: (a) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade 
com foto e assinatura do Titular dos CRI, ou caso representado por procurador, 
cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de 
identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do docu-
mento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que 
a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono 
bancário ou assinatura eletrônica; (b) demais participantes: b.1) cópia do esta-
tuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documen-
to societário que comprove a representação legal do Titular dos CRI, e cópia di-
gitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com 
foto e assinatura; e b.2) caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, conten-
do sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, 
contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma 
reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos 
termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto pre-
viamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora 
em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar 
exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de 
voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, 
aos endereços eletrônicos gestaocri@grupogaia.com.br e agentefi duciario@
vortx.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de re-
presentação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabi-
lizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos 
CRI que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimen-
tos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de rea-
lização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para 
fi ns de apuração de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à dis-
posição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRI no ínterim da presen-
te convocação e da Assembleia. São Paulo, 27 de julho de 2021

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
ANEXO A - Novo Fluxo de Pagamento da CCI

   % Amortização
 Incorpora Pagamento sobre o saldo do 
Data Juros de Juros  Valor Nominal Unitário 
20/08/2021 NÃO SIM 0,4386%
20/09/2021 NÃO SIM 2,0436%
20/10/2021 NÃO SIM 0,0500%
20/11/2021 NÃO SIM 0,0500%
20/12/2021 NÃO SIM 0,0501%
20/01/2022 NÃO SIM 0,0501%
20/02/2022 NÃO SIM 0,0501%
20/03/2022 NÃO SIM 0,0501%
20/04/2022 NÃO SIM 0,0502%
20/05/2022 NÃO SIM 0,0502%
20/06/2022 NÃO SIM 0,0502%
20/07/2022 NÃO SIM 0,0502%
20/08/2022 NÃO SIM 0,0503%
20/09/2022 NÃO SIM 0,0503%
20/10/2022 NÃO SIM 0,0503%
20/11/2022 NÃO SIM 0,0503%
20/12/2022 NÃO SIM 0,0504%
20/01/2023 NÃO SIM 0,0504%
20/02/2023 NÃO SIM 0,0504%
20/03/2023 NÃO SIM 0,0504%
20/04/2023 NÃO SIM 0,0505%
20/05/2023 NÃO SIM 0,0505%
20/06/2023 NÃO SIM 0,0505%
20/07/2023 NÃO SIM 0,0505%
20/08/2023 NÃO SIM 0,0506%
20/09/2023 NÃO SIM 0,0506%
20/10/2023 NÃO SIM 0,4520%
20/11/2023 NÃO SIM 0,4558%
20/12/2023 NÃO SIM 0,4597%
20/01/2024 NÃO SIM 0,4636%
20/02/2024 NÃO SIM 0,4676%
20/03/2024 NÃO SIM 0,4716%
20/04/2024 NÃO SIM 0,4757%
20/05/2024 NÃO SIM 0,4799%
20/06/2024 NÃO SIM 0,4841%
20/07/2024 NÃO SIM 0,4884%
20/08/2024 NÃO SIM 0,4927%
20/09/2024 NÃO SIM 0,4971%
20/10/2024 NÃO SIM 0,5015%
20/11/2024 NÃO SIM 0,5060%
20/12/2024 NÃO SIM 0,5106%
20/01/2025 NÃO SIM 0,5152%
20/02/2025 NÃO SIM 0,5199%
20/03/2025 NÃO SIM 0,5247%
20/04/2025 NÃO SIM 0,5295%
20/05/2025 NÃO SIM 0,5344%
20/06/2025 NÃO SIM 0,5394%
20/07/2025 NÃO SIM 0,5445%
20/08/2025 NÃO SIM 0,5496%
20/09/2025 NÃO SIM 0,5548%
20/10/2025 NÃO SIM 0,5601%
20/11/2025 NÃO SIM 0,5655%
20/12/2025 NÃO SIM 0,5709%
20/01/2026 NÃO SIM 0,5765%
20/02/2026 NÃO SIM 0,5821%

   % Amortização
 Incorpora Pagamento sobre o saldo do 
Data Juros de Juros  Valor Nominal Unitário 
20/03/2026 NÃO SIM 0,5878%
20/04/2026 NÃO SIM 0,5936%
20/05/2026 NÃO SIM 0,5995%
20/06/2026 NÃO SIM 0,6054%
20/07/2026 NÃO SIM 0,6115%
20/08/2026 NÃO SIM 0,6177%
20/09/2026 NÃO SIM 0,6240%
20/10/2026 NÃO SIM 0,6304%
20/11/2026 NÃO SIM 0,6369%
20/12/2026 NÃO SIM 0,6435%
20/01/2027 NÃO SIM 0,6502%
20/02/2027 NÃO SIM 0,6570%
20/03/2027 NÃO SIM 0,6639%
20/04/2027 NÃO SIM 0,6710%
20/05/2027 NÃO SIM 0,6782%
20/06/2027 NÃO SIM 0,6855%
20/07/2027 NÃO SIM 0,6929%
20/08/2027 NÃO SIM 0,7005%
20/09/2027 NÃO SIM 0,7082%
20/10/2027 NÃO SIM 0,7161%
20/11/2027 NÃO SIM 0,7241%
20/12/2027 NÃO SIM 0,7322%
20/01/2028 NÃO SIM 0,7405%
20/02/2028 NÃO SIM 0,7490%
20/03/2028 NÃO SIM 0,7576%
20/04/2028 NÃO SIM 0,7664%
20/05/2028 NÃO SIM 0,7753%
20/06/2028 NÃO SIM 0,7844%
20/07/2028 NÃO SIM 0,7938%
20/08/2028 NÃO SIM 0,8032%
20/09/2028 NÃO SIM 0,8129%
20/10/2028 NÃO SIM 0,8228%
20/11/2028 NÃO SIM 0,8329%
20/12/2028 NÃO SIM 0,8432%
20/01/2029 NÃO SIM 0,8537%
20/02/2029 NÃO SIM 0,8644%
20/03/2029 NÃO SIM 0,8754%
20/04/2029 NÃO SIM 0,8866%
20/05/2029 NÃO SIM 0,8980%
20/06/2029 NÃO SIM 0,9097%
20/07/2029 NÃO SIM 0,9217%
20/08/2029 NÃO SIM 0,9339%
20/09/2029 NÃO SIM 0,9464%
20/10/2029 NÃO SIM 0,9592%
20/11/2029 NÃO SIM 0,9723%
20/12/2029 NÃO SIM 0,9857%
20/01/2030 NÃO SIM 0,9994%
20/02/2030 NÃO SIM 1,0135%
20/03/2030 NÃO SIM 1,0279%
20/04/2030 NÃO SIM 1,0426%
20/05/2030 NÃO SIM 1,0578%
20/06/2030 NÃO SIM 1,0733%
20/07/2030 NÃO SIM 1,0892%
20/08/2030 NÃO SIM 1,1055%
20/09/2030 NÃO SIM 1,1222%

   % Amortização
 Incorpora Pagamento sobre o saldo do 
Data Juros de Juros  Valor Nominal Unitário 
20/10/2030 NÃO SIM 1,1394%
20/11/2030 NÃO SIM 1,1571%
20/12/2030 NÃO SIM 1,1752%
20/01/2031 NÃO SIM 1,1939%
20/02/2031 NÃO SIM 1,2130%
20/03/2031 NÃO SIM 1,2328%
20/04/2031 NÃO SIM 1,2530%
20/05/2031 NÃO SIM 1,2739%
20/06/2031 NÃO SIM 1,2954%
20/07/2031 NÃO SIM 1,3176%
20/08/2031 NÃO SIM 1,3404%
20/09/2031 NÃO SIM 1,3640%
20/10/2031 NÃO SIM 1,3883%
20/11/2031 NÃO SIM 1,4133%
20/12/2031 NÃO SIM 1,4392%
20/01/2032 NÃO SIM 1,4660%
20/02/2032 NÃO SIM 1,4936%
20/03/2032 NÃO SIM 1,5222%
20/04/2032 NÃO SIM 1,5518%
20/05/2032 NÃO SIM 1,5825%
20/06/2032 NÃO SIM 1,6142%
20/07/2032 NÃO SIM 1,6472%
20/08/2032 NÃO SIM 1,6813%
20/09/2032 NÃO SIM 1,7168%
20/10/2032 NÃO SIM 1,7536%
20/11/2032 NÃO SIM 1,7919%
20/12/2032 NÃO SIM 1,8318%
20/01/2033 NÃO SIM 1,8733%
20/02/2033 NÃO SIM 1,9166%
20/03/2033 NÃO SIM 1,9617%
20/04/2033 NÃO SIM 2,0088%
20/05/2033 NÃO SIM 2,0580%
20/06/2033 NÃO SIM 2,1095%
20/07/2033 NÃO SIM 2,1635%
20/08/2033 NÃO SIM 2,2200%
20/09/2033 NÃO SIM 2,2793%
20/10/2033 NÃO SIM 2,3416%
20/11/2033 NÃO SIM 2,4072%
20/12/2033 NÃO SIM 2,4762%
20/01/2034 NÃO SIM 2,5491%
20/02/2034 NÃO SIM 2,6260%
20/03/2034 NÃO SIM 2,7075%
20/04/2034 NÃO SIM 2,7937%
20/05/2034 NÃO SIM 2,8853%
20/06/2034 NÃO SIM 2,9827%
20/07/2034 NÃO SIM 3,0865%
20/08/2034 NÃO SIM 3,1973%
20/09/2034 NÃO SIM 3,3158%
20/10/2034 NÃO SIM 3,4430%
20/11/2034 NÃO SIM 3,5798%
20/12/2034 NÃO SIM 3,7273%
20/01/2035 NÃO SIM 3,8868%
20/02/2035 NÃO SIM 4,0598%
20/03/2035 NÃO SIM 100,0000%

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

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

142 veículos

Miguel Donha Jr.
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 14/256L - Jucepar

ONLINE

LEILÃO dia 27/07/2021

TERÇA-FEIRA
Leilão 11h30

COLISÃO - ROUBO/FURTO
ENCHENTE E

VEÍCULOS EM FIM
DE VIDA ÚTIL

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

www.donhaleiloes.com

COLISÃO:  206  2006 2 207: 2008 2009  2011 2012 2 208: 2015 2016  2013 2014 308 2015 2016 A4 2012 2013 2 BIZ:  2019   2007 BRAVO 2015
2016 2 C3: 2012 2013  2007 2008 CARENS 2008 2009 CBR 1000RR  2018 CBR 600F  1998 2 CELTA: 2010 2011  2011 2012 6 CG 150:  2015   2015
2009 2010   2008   2010  2009 2010 2 CG 160:  2020  2019 2020 2 CITY:  2019   2020 2 CIVIC:  2005   2008 CLASSE E  2011 2 CLASSIC: 2010
2011  2015 2016 CLIO SEDAN 2004 2005 3 COBALT: 2014 2015  2016 2017   2015 5 COROLLA: 2009 2010  2013 2014   2018  2009 2010   2009
2 CORSA: 2000 2001  2001 2002 2 CRETA: 2020 2021   2017 CRONOS 2018 2019 CRUZE  2015 DISCOVERY 4  2013 DUSTER OROCH 2019
2020 3 ETIOS: 2017 2018  2015 2016  2012 2013 6 FIESTA: 2013 2014   2000   2005  2006 2007  2004 2005  2005 2006 2 FIORINO FURGAO:
2014 2015   1996 3 FIT:  2010  2006 2007  2014 2015 3 FOCUS:  2008  2007 2008   2002 FOX 2007 2008 FUSION 2006 2007 GC2 2014 2015 11
GOL:  2001  2005 2006  2012 2013  2005 2006  2012 2013  2005 2006  2017 2018  2019 2020  2013 2014  2005 2006  2013 2014 GOLF 2000 2001
GSX 2013 2014 4 HB20: 2017 2018   2017   2015   2015 HILUX SW4  2011 IDEA  2008 IX35 2017 2018 3 KA:  2005  2008 2009  2019 2020 KICKS
2017 2018 KOMBI 2011 2012 KWID 2019 2020 LINEA 2011 2012 2 LOGAN: 2010 2011  2016 2017 MARCH 2017 2018 2 MOBI: 2019 2020
2017 2017 2 MONTANA:  2005  2014 2015 NX4  2006 NXR 150 2009 2010 9 ONIX:  2015  2017 2018  2017 2018   2019   2019   2020   2019  2019
2020  2019 2020 4 PALIO: 2007 2008   2015   2002  2006 2007 PARATI  2006 PASSAT VARIANT  2009 PRISMA  2019 2 PUNTO: 2014 2015
2010 2011 RANGE ROVER SPORT  2014 2 RANGER:  2014   2008 3 S10:  2015  2012 2013   2018 6 SANDERO: 2014 2015  2019 2020  2019
2020  2016 2017   2008  2017 2018 2 SAVEIRO: 2012 2013   2012 SCENIC 2002 2003 SERIE 3 2004 2005 SONATA 2011 2012 3 SPACEFOX:
2009  2011 2012  2007 2008 3 STRADA: 2011 2012  2014 2015  2019 2020 TECTOR 2012 2013 TRACKER 2017 2018 TUCSON  2008 4 UNO:
2003 2004  2008 2009   2005  2003 2004 UP 2018 2019 VERSA 2011 2012 VOYAGE 2014 2015 XVS 950  2010 Z300 2015 2016 Z400  2020 ZAFIRA
2008  ENCHENTE:  CELER SEDAN 2015 2016 CLASSIC 2012 2013 CRUZE  2012 SAVEIRO  2016 SERIE 3 2013 2014

Nº dos Chassis:  1J244573 Recortado 2C108133 Recortado 2J241841 Normal 3G118948 Recortado 3G162872 Recortado 3J513342  Normal
3R032873 Recortado 3R140553 Recortado 4B954390 Recortado 4Z129892 Normal 5B036308 Normal 5B505167 Normal 5c262862 Recortado
5HN14489 Normal 5J445573 Recortado 5P135620 Normal 64696990 Recortado 6B038027 Recortado 6B128111 No rmal 6R010574 Recortado
78663811 Normal 7B265063 Recortado 7r005337 Recortado 7Y504465 Normal 7Z105824 Recortado 81052848 Re cortado 88688237 Recortado
8B031454 Normal 8b041793 Recortado 8LY71640 Normal 8M030587 Recortado 8R139539 Recortado 93085590 Normal 95059890 Normal
98527340 Normal 9B032807 Recortado 9F319906 Normal 9G033914 Normal 9J256739 Normal 9M004757 Normal 9 M283389 Recortado
9R004683 Recortado A7704323 Normal A7725529 Recortado AP100265 Normal AR011538 Recortado AR018337 Re cortado AZ117186 Normal
B3052726 Normal B5862093 Normal B6525437 Recortado BB205591 Normal BB512868 Normal BM100711 Normal B Z106714 Normal C0335384
Recortado CG500976 Normal CL603422 Normal CP200200 Avariado CR050285 Normal CS000949 Normal CS005286  Normal D0357035
Normal D4177583 Normal DB549613 Normal DB925319 Normal DH843530 Normal DJ130185 Normal DS513379 Norm al E0019080 Normal
E2603008 Normal E8044729 Normal EB000452 Normal EB277801 Normal EJ268961 Normal EL266566 Recortado E P017413 Normal ET132511
Normal F0200836 Recortado F6117759 Normal FB035904 Normal FB156620 Normal FG293390 Normal FJ705745 Normal FK097989 Normal
FL679297 Normal FS363314 Recortado FU245861 Normal G2275799 Normal G3308718 Normal G4A32097 Normal G G003067 Recortado
GP762179 Normal GR128631 Normal H0072125 Recortado H0334972 Recortado H8586591 Recortado HB004387 No rmal HB160555 Normal
HM012246 Normal HT051065 Normal HT500632 Normal J0004043 Normal J0018704 Recortado J0354509 Normal J B104757 Recortado
JFS00405 Normal JR000418 Normal JR022059 Normal JT048196 Normal JY488445 Normal JZ260805 Normal K873 7408 Normal KB253015
Normal KG118065 Normal KG448295 Normal KJ114175 Normal KP078146 Normal KP217304 Recortado KR006107 N ormal KR023690
Normal KR046053 Normal KR100079 Normal L0006148 Normal L0012987 Normal L1636461 Recortado L2241465 N ormal L4081122 Recortado
L4A89841 Normal L8015252 Normal LB109015 Normal LFS00811 Normal MB130010 Normal MJ427933 Recortado N J841435 Normal
VB136310 Recortado VB564047 Recortado VLD45322 Normal WJ006899 Recortado YA020301 Recortado

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

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

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

LUCAS SERRÃO CABRAL,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ADMINISTRADOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/04/1991), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
CABRAL E DE MONICA ALVES SERRÃO DE OLIVEIRA CABRAL. DANIELY MATOS
DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA
EM JACUÍ, MG NO DIA (05/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG, FILHA DE GILVAN DE MELO SOUZA E DE MARIA
APARECIDA DE MATOS MELO.

SÉRGIO FERREIRA DO PRADO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO
CORRETOR DE IMÓVEIS, NASCIDO EM SANTA FÉ DO SUL, SP NO DIA (12/06/
1965), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEBASTIÃO
FERREIRA DO PRADO E DE ANTÔNIA MAXIMO DO PRADO. JUCIÁRA RODRIGUES
SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PORTEIRA, NASCIDA EM VITÓRIA
DA CONQUISTA, BA NO DIA (13/11/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ TENÓRIO DA SILVA E DE JUDITE RODRIGUES
NASCIMENTO.

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1078438- 63.2013.8.26.0100 ( Usuc.1280 ) 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 Neide Maria Souza de Oliveira e OSVALDO GONÇALVES ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Dr. Narciso Gomes. 66
- V. Santana - Santo Amaro - São Paulo - S P., com área de 176,00ms2., contribuinte n. 090.051.0008-7,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  São Paulo-SP.

J - 24 e 27/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0000981-67.2021.8.26.0010. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da
Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RICARDO NICOLAS ZEIN , CPF 046.078.108-19, que a ação
monitória proposta por Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC foi julgada procedente e
iniciou-se a fase de Cumprimento de sentença. Encontrando-se o réu, doravante executado, em lugar incerto
e não sabido, e com fundamento no artigo 513, § 2º, inciso IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, liquide o débito exequendo de R$ 60.112,86
(fevereiro de 2021) atualizado monetariamente (tabela do TJSP) a partir de fevereiro de 2021 e acrescido dos
juros de mora legais (12% ao ano) a partir de março de 2021 e até o efetivo pagamento, ficando a parte-executada
advertida de que, transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o pagamento voluntário, será automaticamente iniciado
o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação independentemente de penhora ou de nova
intimação (NCPC, art. 525). Não ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523,
“caput” do NCPC), o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de
10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2021.

 27 e 28.07

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0002622-17.2021.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE
BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cláudio Roberto Briquet Bighetti, RG 5.636.256, CPF
625.797.388-00, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º,
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 48.344,08 (dezembro/2020), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2021.  27 e 28.07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007047-65.2015.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO
CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAO RODRIGUES DA SILVA, Brasileiro,
Solteiro, Comerciante, CPF 737.116.913-15, com endereço à Avenida Caititu, 03, Cidade Antonio Estevão de
Carvalho, CEP 08223-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta Execução de Título Extrajudicial por parte de
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, que apresentou o título executivo que embasa
a presente execução, objetivando a cobrança de R$ 72.480,36 (outubro/2019), oriunda do inadimplemento da
cédula de crédito bancário nº 411776362, em anexo aos autos. Encontrando-se o(s) executado(s) em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para pagar(em) a dívida, custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias,
a contar da citação. Nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, fica consignado que, em caso
de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. O(s)
executado(s) poderá(ão) também, oferecer de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos
com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do
Código de Processo Civil. No prazo para embargos, poderá o executado requerer seja admitido o parcelamento
do débito, nos termos do art. 745-A do CPC. Por fim, consigne-se que caso não cumpra(m) o mandado no prazo
e os embargos não forem opostos, o(s) executado(s) será(ão) considerado(s) revel(éis), caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1008510-80.2018.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Andrea Cristina Raymundo Chimello,
CPF 128.217.758-30, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e
Cultura Sinec Ltda, objetivando a cobrança de R$ 1.483,96 (agosto/2017), decorrente do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS . Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho  de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1009765-81.2019.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa
Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSELI PUHL ZIGMUNDO, Brasileira,
Separada judicialmente, Prendas do lar, RG 34.695.807-6, CPF 361.725.530-20, que Sociedade Educacional
Bricor Ltda, CNPJ 56.578.719/0001-69, ajuizou Ação Monitória para cobrança de R$ 5.300,67 (setembro/
2018), referente à prestação de serviços educacionais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do Código de Processo Civil), ou ofereça embargos, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS . Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS A DOUTORA CRISTIANE FARIAS RODRIGUES DOS
SANTOS, JUÍZA FEDERAL DA NONA VARA FEDERAL CÍVEL DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias,
virem ou dele conhecimento tiverem que, nos autos da USUCAPIÃO (49) Nº 5003580-63.2020.4.03.6100, em
que são partes a AUTOR: LUCINDA PINA MARQUES E REPRESENTANTE: FÁTIMA MARQUES
PEREIRA COELHO como autor e RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS como réu,
é expedido o presente EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para CITAR eventuais terceiros interessados
na lide, nos termos do artigo 259, I do Código de Processo Civil os quais se encontra em lugar incerto e não
sabido, para os atos e termos da ação proposta, ob jeto do processo acima mencionado, ficando ciente de que
poderá contestá-lo, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do vencimento do prazo deste
edital, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos constantes do mesmo, nos termos do art. 344 do
Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no art. 345, do mesmo diploma legal, tudo conforme determinado
no r. despacho proferido no Id. 52738688 dos autos supramencionados. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância ou erro, foi expedido o presente Edital, que será publicado na
forma da lei. Este Juízo está localizado na Av. Paulista, 1682, 7º andar, nesta Capital. EXPEDIDO nesta cidade
de São Paulo, 15 de julho de 2021. Eu, Norimar Leiko Oishi Oto – RF. 1099, Técnica Judiciária, digitei. E eu,
Bel. Sílvio Moacir Giatti – RF. 2136, Diretor de Secretaria, conferi. Cristiane Farias Ro drigues dos Santos
Juíza Federal. J - 27 e 28/07

Credisfera Serviços Financeiros S.A. - CNPJ/ME nº 22.752.418/0001-98 - NIRE 35300479165
Extrato da Assembleia Geral Ordinária em 20.01.2021

Data, Hora, Local: 20.01.2021, às 10hs, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 11.633, conjunto 82 e 3 vg, São Paulo/SP. Mesa: 
Presidenre: Marcelo Serfaty, Secretário: Eduardo Peixoto Ferreira Leite. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. 
Deliberações Aprovadas: (i) As contas dos administradores e os respectivos relatórios da administração referentes aos Exercícios So-
ciais, na forma do Artigo 8º do Estatuto Social. Em decorrência da aprovação sem ressalvas das contas da administração, a administração 
fi ca exonerada da responsabilidade pelos atos praticados durante os Exercícios Sociais, exceto em caso de erro, dolo, simulação ou fraude, 
nos termos da legislação aplicável; (ii) As demonstrações fi nanceiras relativas aos Exercícios Sociais, todas as quais foram previamente dis-
ponibilizadas aos acionistas e se encontram à disposição dos acionistas na sede social; e (iii) A destinação dos resultados dos Exercícios 
Sociais para conta de prejuízos acumulados. Encerramento: Nada mais. Mesa: Marcelo Serfaty - Presidente; Eduardo Peixoto Fer-
reira Leite - Secretário. Acionistas: Eduardo Ferreira Leite Peixoto; Wanderley Schmidt Campos; José Felipe Neis; Carlos 
Eduardo Carneiro Pinto de Magalhães; Sergio Murilo Bahdur Vieira; Leandro Reis Simões; Spinet Bank Participações - pp. 
Marcelo Serfaty e Leonardo Daniel Vieira Ribeiro. JUCESP nº 86.620/21-6 em 09.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Credisfera Serviços Financeiros S.A.
CNPJ 22.752.418/0001-98 - NIRE 35.300.479.165

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora, Local: 24.11.2015, às 10hs, na sede social, Rua Barão de Capanema, 343 – 1° andar - bairro Cerqueira 
César - São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Eduardo 
Peixoto Ferreira Leite e Secretário: Wanderley Schmidt Campos. Deliberações Aprovadas: Alteração da sede da so-
ciedade para Alameda Casa Branca nº 806 - Conjunto 22 - 2º andar - Jardim Paulista - CEP- 01408-000 - São Paulo/SP, 
com a respectiva alteração do Artigo 2º do Estatuto Social: “A companhia tem sua sede e foro na cidade de São Pau-
lo/SP, na Alameda Casa Branca, 806 - Conjunto 22 - 2º andar - Jardim Paulista - CEP 01408-000, local onde funcionará 
o seu escritório administrativo, podendo abrir fi liais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do 
exterior mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.11.2015. 
Mesa: Eduardo Peixoto Ferreira Leite - Presidente; Wanderley Schmidt Campos - Secretário. JUCESP nº 
45.082/16-9 em 29.01.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CNPJ nº 00.491.010/0001-77 - NIRE 35.300.141.377

Origem SPE Empreendimento  Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 09.067.052/0001-50 - NIRE n° 35.221.532.128

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 08 de Julho de 2021
Data: 05/07/21. Horário: 12h (início). Local: Rua Afonso Sardinha, 95, sala 104-B, Lapa. Presenças: Sócios representando a totalidade do
capital social. Mesa Diretora: Mauro Piccolotto Dottori - Presidente da mesa e Henrique Borenstein - Secretário. Ordem do dia: 1) Aprovação
da redução do capital social para o montante de R$6.860.000,00 (seis milhões e oitocentos e sessenta mil reais), posto que o valor subscrito 
e parcialmente integralizado de R$18.642.000,00 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e dois mil reais) se tornou momentaneamente
excessivo para a consecução dos objetivos sociais. Aberta a reunião, o Presidente da Mesa, Mauro Piccolotto Dottori, agradeceu a presença
de todos os participantes, explicou aos sócios que o capital social subscrito e parcialmente integralizado na sociedade é excessivo para a 
consecução do objeto social, razão pela qual, propôs seja reduzido para R$6.860.000,00 (seis milhões e oitocentos e sessenta mil reais)
devolvendo a diferença de R$11.782.000,00 (onze milhões, setecentos e oitenta e dois mil reais) aos sócios respeitando a participações de
cada um na sociedade. Deliberação: Feitos os esclarecimentos sobre a matéria em pauta, os sócios aprovaram por unanimidade:
1) Aprovaram a redução do capital social, para R$6.860.000,00 (seis milhões e oitocentos e sessenta mil reais) e o rateio de R$11.782.000,00
(onze milhões, setecentos e oitenta e dois mil reais) excedentes do capital, conforme a participação de cada sócio na sociedade. O montante
devido aos sócios em razão da redução das respectivas participações societárias será pago pela administração da Sociedade em moeda
corrente nacional, sendo que os sócios se comprometem neste ato a restituir ao patrimônio da Sociedade o valor total recebido, caso haja a 
oposição de algum credor, nos termos do artigo 1.084 e §§ do Código Civil. Encerramento: 12h50 (término). Lavrada e lida a presente
Ata, foi a mesma aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 05/07/21. Mesa: Mauro Piccolotto Dottori-Presidente e Sócio da MPD
Investimentos Imobiliários Ltda.; Henrique Borenstein-Secretário e Sócio da Helbor Empreendimentos S/A.
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Saúde recomenda Pfizer a gestantes
que tomaram 1ª dose da AstraZeneca

Nacional
Jornal O DIA SP
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POSIÇÕES
Ministros de seis países sul-americanos realizaram a última

reunião do Conselho Agropecuário do Sul (CAS) antes da Pré-
Cúpula de Sistemas Alimentares, que será realizada esta semana,
em Roma. Os representantes debateram posições comuns a se-
rem levadas ao encontro, promovido pela Organização das Na-
ções Unidas para para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Os
ministros do CAS enfatizaram a necessidade de promover o de-
senvolvimento sustentável do setor agrícola baseado na inovação
tecnológica e na ciência. 

REFORÇO
Gael e Hunter são os mais novos integrantes da equipe do

Centro Nacional de Cães de Detecção (CeNCD) do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os novos cães,
da raça pastor belga malinois, se juntarão a Léo, Frida, Meg e
Vamp para reforçar a fiscalização agropecuária brasileira em por-
tos, aeroportos e postos de fronteira. Utilizados pela Vigilância
Agropecuária Internacional (Vigiagro), os animais são uma fer-
ramenta ágil e versátil nas buscas de produtos de interesse agro-
pecuário de ingresso proibido no Brasil ou controlados. 

ABRAFRUTAS
O diretor do Centro de Engenharia e Automação do Instituto

Agronômico (CEA-IAC), Hamilton Ramos, recebeu esta semana
a visita do presidente da Abrafrutas – Associação Brasileira dos
Produtores de Frutas e Derivados -, Guilherme Coelho. Coelho
percorreu as dependências e os laboratórios do centro de pes-
quisas, localizado em Jundiaí (SP). Ramos estava acompanhado
da diretora do Centro de Frutas do IAC, que também funciona no
município, Maria Fernandes Moura. 

GRANDE
A tecnologia do carro flex deve ser exportada para os demais

países emergentes e representa um grande potencial de cresci-
mento para a produção de etanol no Brasil. Foi o que disseram os
participantes de mais um “Conversa Rural”, webinar promovido
semanalmente pela Sociedade Rural Brasileira. Entre os convi-
dados estavam o presidente da Volkswagen na América Latina,
Pablo Di Si e o presidente da Datagro, Plínio Nastari, que troca-
ram ideias e fizeram projeções para o setor, sob o comando da
presidente da SRB, Teresa Vendramini.

PRODUÇÃO
O Índice de Produção Agroindustrial Brasileira (PIMAgro)

calculado pelo Centro de Estudos em Agronegócios da Fundação
Getúlio Vargas (FGV Agro) registrou mais um avanço expressivo
em maio e voltou ao patamar de fevereiro do ano passado, antes
de a pandemia do novo Coronavírus começar a prejudicar diver-
sos segmentos ligados ao campo. Segundo o FGV Agro, o indi-
cador subiu 10,90% em relação ao mesmo mês de 2020, impul-
sionado por uma alta de 27,90% no grupo de produtos não-ali-
mentícios. 

TRIBUTOS
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

reuniu, o Grupo de Trabalho (GT) Econômico para debater temas
tributários e os impactos sobre o setor agropecuário. Um dos
pontos debatidos foi a contribuição, ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra), incidente sobre a folha
de salários, que foi apresentada pela Secretaria de Política Eco-
nômica do Ministério da Economia (SPE).

PARCERIA
Garantir acesso público e facilitado ao conhecimento dispo-

nível sobre alimentos, e sensibilizar e estimular consumidores a
tomarem decisões cada vez mais sustentáveis. Esses são os prin-
cipais motivos que levaram a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) e o WWF-Brasil a lançarem, no final de
2016, a campanha #SemDesperdício com o apoio da Organiza-
ção das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO Bra-
sil).

COREIA
A República da Coreia e o Instituto Interamericano de Coo-

peração para a Agricultura (IICA) exploram sinergias para impul-
sionar a inovação tecnológica na agricultura das Américas, bus-
cando fortalecer a segurança alimentar e mitigar o impacto da
mudança do clima. Para tanto, uma delegação de alto nível do
país asiático, chefiada pelo Diretor Geral do Escritório de Coo-
peração Tecnológica da Administração de Desenvolvimento Ru-
ral da Coreia (ADR), Kwon Taek-Ruoun, reuniu-se na Costa Rica
com o Diretor Geral do IICA, Manuel Otero.

GEADAS
A massa polar que provocou geadas na Região Sul a partir de

domingo (18) não deve comprometer o desenvolvimento da maior
parte das lavouras de trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul,
segundo produtores e técnicos agrícolas. Na avaliação deles, o
impacto das geadas sobre a produtividade do trigo paranaense
tende a ser pontual, já que uma área ainda pequena está em flora-
ção, fase em que o fenômeno pode ser prejudicial. 

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 64 anos, é paulis-

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

O Ministério da Saúde anun-
ciou na segunda-feira (26) uma
nova recomendação para a vaci-
nação de gestantes e puérperas
contra a covid-19. Aquelas que
receberam a primeira dose da
AstraZeneca poderão tomar a
segunda dose de outro tipo de
imunizante para completar o ci-
clo vacinal. A preferência é que
essa nova aplicação seja da va-
cina da Pfizer/BioNTech.

A recomendação, até agora,
era que mulheres nesse grupo
esperassem o fim do puerpério
para a tomar a segunda dose.
Essa orientação foi dada após a
morte de uma gestante no Rio de
Janeiro, cujo falecimento teria
relação com o fato de ter sido
tomada a primeira dose da vaci-
na AstraZeneca.

“O Ministério da Saúde re-
comendou a interrupção. E,

como sabemos, com o aumento
da morbidade neste grupo, reto-
mamos a vacinação e, hoje,
apresentaremos a modificação”,
explicou a secretária Extraordi-
nária de Enfrentamento à Covid-
19, Rosana Leite.

Ela destacou, contudo, que
essa situação é excepcional. Nos
demais casos, a aplicação de
doses diferentes em uma pessoa
(chamada tecnicamente de inter-
cambialidade) deve ser tratada
como erro.

“Não é permitida a intercam-
bialidade nos casos normais. Ain-
da é considerado erro de vaci-
nação. E, quando isso ocorrer,
deve ser tratado como erro va-
cinal e registrado no e-SUS, sis-
tema de dados do Sistema Úni-
co de Saúde”, disse a secretária.

Para as grávidas e puérperas
que ainda não se vacinaram, se-

gue a orientação para que tenham
a aplicação de doses sem o ve-
tor viral, como CoronaVac ou
Pfizer.

Terceira dose
Na entrevista coletiva onde

foi apresentada a nova orienta-
ção, a secretária responsável
pelo enfrentamento à covid-19
afirmou que a pasta não reco-
menda a aplicação de uma ter-
ceira dose, mas que o assunto
está sendo discutido.

“Essas tratativas são motivos
de estudos e análises nas câma-
ras técnicas. Estamos planejan-
do a vacinação do próximo ano.
Isso será motivo de um fórum
para que possamos debater quais
serão os esquemas para o próxi-
mo ano”, informou.

Perguntada sobre o cresci-
mento de casos da variante delta

do coronavírus, Rosane Leite
classificou esta como “a maior
preocupação do ministério no
momento”. Ela lembrou que o
Programa Nacional de Imuniza-
ções reforçou a vacinação em
faixas e linhas de fronteira, como
forma de tentar evitar que novos
casos entrem por países vizinhos.

A secretária reforçou que a
vacinação com a primeira dose é
uma estratégia fundamental para
combater a disseminação do ví-
rus e para evitar que as pessoas
tenham quadros evoluindo para
situações graves ou para mortes.

Rosana Leite disse que a pre-
visão da pasta para agosto é re-
ceber 63 milhões de doses. Di-
ante da chegada de mais remes-
sas, o ministério também avalia
a possibilidade de redução do
intervalo entre a primeira e se-
gunda dose. (Agencia Brasil)

Saúde distribui mais 10 milhões
 de vacinas para todo o país

O Ministério da Saúde infor-
mou que vai distribuir mais 10,2
milhões de vacinas contra a co-
vid-19 aos estados. As remessas
começaram a chegar a partir da

segunda-feira (26). A entrega de
todos os lotes deve ser finaliza-
da na quarta-feira (28).

De acordo com a pasta, serão
distribuídas 4,8 milhões de doses da

AstraZeneca, 3,3 milhões da Coro-
navac e 2,1 milhões da Pfizer.

Desde o início da vacinação,
foram distribuídas 174 milhões
de doses para todo o país, por

meio do Programa Nacional de
Imunização. Mais de 131 mi-
lhões de doses foram aplicadas
(D1 - 94.5 milhões e D2 - 37
milhões). (Agencia Brasil)

USP, Unesp e Unicamp iniciarão
semestre com aulas remotas

Mesmo com a liberação do
governo paulista para o retorno
das aulas presencias no ensino
superior a partir da próxima se-
mana, as três grandes universi-
dades públicas estaduais de São
Paulo decidiram iniciar o segun-
do semestre deste ano ainda
com aulas remotas.

Apesar da atual melhora no
cenário da pandemia do novo
coronavírus, os indicadores de
óbitos, internações e casos de
covid-19 ainda são muito eleva-
dos. Por isso, as universidades
decidiram se manter cautelosas
e manter o ensino online, pelo
menos por enquanto. Essa deter-
minação será alterada, segundo
as universidades, de acordo com
a evolução da pandemia.

Ensino remoto
Na Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp), as aulas
remotas teóricas vão permane-
cer em funcionamento até uma
nova avaliação. Uma resolução
prevê a volta presencial às aulas,

mas de forma parcial e gradual.
Neste caso, docentes, técnicos
administrativos e alunos de gra-
duação do ensino superior e
pós-graduandos só deverão re-
tornar às atividades presenciais
14 dias após o recebimento da
segunda dose da vacina contra a
covid-19. O percentual máximo
permitido de alunos vai obede-
cer o que for estabelecido no
Plano São Paulo, plano de reto-
mada econômica elaborado pelo
governo paulista no ano passado
e que orienta sobre a abertura e
fechamento de todas as ativida-
des no estado paulista. Já as ges-
tantes, por orientação desta re-
solução, devem permanecer em
atividade remota.

Na Universidade Estadual
Paulista (Unesp), um comunica-
do do dia 13 de julho informa
sobre a continuidade do ensino
remoto. “Acreditamos ser im-
portante enfatizar que a retoma-
da das atividades presenciais es-
tará associada a fatores tais
como a vacinação de nossa co-

munidade, situação epidemioló-
gica da pandemia e condições de
biossegurança de nossas unida-
des”, informa o comunicado.
Essa situação vai permanecer até
que seja feita uma nova avalia-
ção do cenário epidemiológico.

Na Universidade de São Pau-
lo (USP), as aulas teóricas da
graduação e pós-graduação tam-
bém serão iniciadas com o en-
sino remoto. Essa situação per-
manecerá até que seja reavalia-
da a situação da pandemia, se-
gundo informou um comunica-
do publicado no dia 7 de julho.
Na USP, os servidores docentes
e técnico-administrativos que já
foram imunizados poderão re-
tornar às atividades presenciais
14 dias após terem recebido a
segunda dose ou a dose única.

Suspensão das aulas
As aulas presenciais nas uni-

versidades paulistas estão sus-
pensas desde março do ano pas-
sado. Somente no curso de me-
dicina elas estavam autorizadas

a ocorrer presencialmente. Em
junho deste ano, o governo pau-
lista permitiu também que os
cursos de saúde pública, saúde
coletiva e de medicina veteriná-
ria voltassem de forma totalmen-
te presencial.

No início deste mês de ju-
lho, o governo de São Paulo in-
formou que as aulas nas escolas
de ensino técnico e superior
poderiam ser retomadas no es-
tado a partir do dia 2 de agos-
to. No caso das instituições de
ensino superior e nas faculda-
des de nível técnico (como as
Fatecs), o limite de capacida-
de permitido é de até 60% do
total de alunos. No caso das
instituições de ensino técnico
de nível médio, como as Etecs,
não haverá limite de ocupação.
Além disso, o governo permi-
tiu que as atividades práticas,
laboratoriais e estágios de cur-
sos superiores em todas as áre-
as ocorram presencialmente,
sem limite de ocupação. (Agen-
cia Brasil)

Dólar cai para R$ 5,17 com dados
sobre economia americana

Em um dia com poucas notí-
cias econômicas no mercado
interno, o dólar abriu a semana
em queda com a divulgação de
dados sobre a economia norte-
americana. A bolsa de valores
subiu quase 1%, ajudada pela alta
do preço de minérios.

O dólar comercial encerrou
a segunda-feira (26) vendido a R$
5,174, com recuo de R$ 0,036
(-0,7%). A cotação iniciou o dia
em alta, chegando a R$ 5,23 pou-
co antes das 10h, mas inverteu o

movimento após a abertura dos
mercados norte-americanos.

Apesar da segunda baixa se-
guida, a divisa acumula alta de
4,04% em julho. No ano, o dó-
lar registra queda de 0,29%.

No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela recu-
peração. O índice Ibovespa, da
B3, fechou aos 126.004 pontos,
com alta de 0,76%. O indicador
começou próximo da estabilida-
de, mas ganhou força ainda du-
rante a manhã, impulsionado

pelo cenário externo e pela va-
lorização de diversas commodi-
ties (bens primários com cota-
ção internacional).

Nos Estados Unidos, a divul-
gação de que as vendas de novas
moradias vieram abaixo do espe-
rado reduziu a expectativa de que o
Federal Reserve (Fed, Banco Cen-
tral norte-americano) retire os es-
tímulos concedidos durante a pan-
demia de covid-19 antes do fim de
2022. Nesta semana, o Fed se reu-
nirá para definir os juros básicos

da maior economia do planeta.
Atualmente, os juros básicos

nos Estados Unidos estão no
menor nível da história, entre
0% e 0,25% ao ano. Taxas bai-
xas por mais tempo beneficiam
países emergentes, como o Bra-
sil. Paralelamente, a recupera-
ção do preço do minério de fer-
ro na China estimulou a bolsa
brasileira, principalmente as
ações ligadas aos setores de mi-
neração e de siderurgia. (Agen-
cia Brasil)

��������������
�����'+^&XX+��!Q!*#@�U�������|����������������������@#XX&���XX�U*+��	+U!*�'!#���+U*'#*+X�_#U^�'!+X���&}�&'&U*&�
�*#���U![#U^+��������&}�&'!%+���&+%+'+����'!X*!#U+��]~'&!*&!'#�%&�	Y+�%&��['#��*%#���+]&�K#U*#X!#��������]~'&!*&!'#��&�+�*'+�
��������������
��������������������������������������|��������������������������		����!"�#��%&��!'&!*+�%#�;<�=#'#
�>?&@H�%+�K+'+��&Q!+U#@�W����!U�&!'+XH��X*#%+�%&��Y+���#�@+H��'�#���=#U&XX#�_#UU!*"�_#^^#@#�%#��+^�#H�U#�\+']#�%#��&!H�&*̂ ��K��
��_���#����������������̀ ����������=�H���K�����;|���y��;H�}�&�@�&�\+!�~'+~+X*#H�*#][�]�&]�\#^&�%&��&+%+'+����'!X*!#U+
�]~'&!*&!'#�%&�	Y+�%&��['#��*%#���+]&�K#U*#X!#��������]~'&!*&!'#�H���Y+�	+U!*�'!#�~+'�~#'*&�%&��*#���U![#U^+�����H�~#'#�^+['#U�#
%#�}�#U*!#�%&������;����H���#*�#@!"#%#�#*���|{��{�������U^+U*'#U%+X&�+�'���&]� @�Q#'� !U^&'*+�&�UY+�X#[!%+H� \+!�%&*&']!U#%#
#�X�#�����
��H�~+'�������H�~#'#�+X�#*+X�&�*&']+X�%#�#�Y+�~'+~+X*#�&�~#'#�}�&H�U+�~'#"+�%&��|�%!#XH�#�\@�!'�%+X����%!#X�X�~'#H
~#Q�&�+�%�[!*+��\!̂ #U%+�!X&U*+�%&�^�X*#X�~'+^&XX�#!X�H�#^'&X !̂%+�%&��+U+'�'!+X�#%?+^#*>̂ !+X�&}�!?#@&U*&X�#�|��%+�?#@+'�%+�%�[!*+
�#'*!Q+�y���%+���%!Q+�%&��'+^&XX+��!?!@�H�+��+\&'&�#�&][#'Q+XH�X+[�~&U#�%&�^+U?&'*&'X&�+�]#U%#%+�!U!̂ !#@�&]�]#U%#%+�&�&^�*!?+�
�&^+''!%+X�+X�~'#"+X�X�~'#H�U+�X!@�U !̂+H�X&'��U+]&#%+�^�'#%+'�&X~& !̂#@�&�%#%+�'&Q�@#'�~'+XX&Q�!]&U*+�#+�\&!*+���&'��+�~'&X&U*&
&%!*#@H�~+'�&�*'#*+H�#\!�#%+�&�~�[@!̂ #%+�U#�\+']#�%#�@&!�������	������Y+��#�@+H����%&�%&"&]['+�%&����������������;�&��y�{��y�{�����

���������� ����	�
�������	���	��������������
����'+^&XX+��!Q!*#@� U��� ����y;�y�������������������@#XX&�
�XX�U*+����]~'!]&U*+�%&�X&U*&U�#� ��+U*'#*+X�_#U^�'!+X����&}�&U*&�� �*#���U![#U^+��������&^�*#%+�� ��&}�&'!%+���#U!&@
�&%'+X+�%&�	+'#&X����������������	�
��������������������������������������y;�y�����������������������		�
��!"�#��%&��!'&!*+�%#���<�=#'#��>?&@H�%+�K+'+��&U*'#@��>?&@H��X*#%+�%&��Y+��#�@+H��'�#���K&@!~&��+�#'&X�	!'#U%#H�U#�\+']#
%#��&!H�&*^��K�����_���������������������	���������K���y��y���|���;���}�&�_#U^+��*#����U![#U^+��{��@�&X�#��!"+�
#�Y+�%&���]~'!]&U*+�%&��&U*&U�#���U^+U*'#U%+X&�+� '���&]� @�Q#'� !U^&'*+�&�UY+�X#[!%+H�U+X� *&']+X�%+�#'*!Q+��|;�����
%+����H� \+!�%&*&']!U#%#�#�X�#�����	�
���~+'�������H�~#'#�}�&H�U+�~'#"+�%&��|��^!U^+��%!#X��*&!XH�X&�]#U!\&X*&�#^&'^#
%+�?#@+'�[@+}�&#%+�U#�}�#U*!#�%&�����;|H;���K!^#�^!&U*&H�#!U%#H�}�&�U+X� *&']+X�%+�#'*!Q+��|;�%+���%!Q+�%&��'+^&XX+
�!?!@H� *'#UX^+''!%+�+�~&'>+%+�#^!]#� !U%!^#%+H� !U%&~&U%&U*&]&U*&�%&�~&U�+'#�+��U+?#� !U*!]#�Y+H�#~'&X&U*&H�U+X�~'�~'!+X
#�*+XH�X�#� !]~�QU#�Y+���&'��+�~'&X&U*&H�#\!�#%+�&�~�[@!^#%+�U#� \+']#�%#� @&!�������	������#%+�&�~#XX#%+�U&X*#�^!%#%&
%&��Y+��#�@+H�#+X����%&���@�+�%&�������������������������������������������������������������������������������������������������������;�&��y�{��y�{�����

��������������
�����������������������������������������������y�����������������		����!"�#��%&��!'&!*+
%#�;<�=#'#��>?&@H�%+�K+'+��&Q!+U#@�����#U*#U#H��X*#%+�%&��Y+��#�@+H��'�#���K&'U#U%#�%&��#'?#@�+���&!'+"H�U#�\+']#
%#��&!H�K�����_���#�+����K����������������H���K��;����|�����|H�}�&�_#U^+�_'#%&X^+��{�� @�&�#��!"+��#�Y+
%&� ��&^��Y+H� +[�&*!?#U%+� #� }�#U*!#� %&� ��� �|y��;|H��� �+�*�['+{�����H� '&~'&X&U*#%#� ~&@#� ��%�@#� %&� �'�%!*+
_#U^�'!+� U��� ���������y��� �X*#U%+� +� &�&^�*#%+� &]� @�Q#'� !QU+'#%+H� &�~&%&X&� &%!*#@H� ~#'#� }�&� &]� ��� %!#XH� #� \@�!'
%+X� ��� %!#X� X�~'#H� ~#Q�&� +� %�[!*+� #*�#@!"#%+H� +^#X!Y+� &]� }�&� #� ?&'[#� �+U+'�'!#� X&'�� '&%�"!%#� ~&@#� ]&*#%&H� +�� &]
�|� %!#XH� &][#'Q�&� +�� '&^+U�&�#� +� ^'�%!*+� %+� &�&}�&U*&H� ^+]~'+?#U%+� +� %&~�X!*+� %&� ���� %+� ?#@+'� %#� &�&^��Y+H
!U^@�X!?&� ^�X*#X� &� �+U+'�'!+XH� ~+%&U%+� '&}�&'&'� }�&� +� ~#Q#]&U*+� '&X*#U*&� X&�#� \&!*+� &]� �� ~#'^&@#X� ]&UX#!XH
#^'&X^!%#X� %&� ^+''&�Y+� ]+U&*�'!#� &� ��'+X� %&� ��� ��]� ~+'� ^&U*+�� #+� ]�XH� X+[� ~&U#� %&� ~&U�+'#� %&� [&UX� &� X�#
#?#@!#�Y+�� �&^+''!%+X� +X� ~'#"+X� X�~'#H� U+� X!@�U^!+H� X&'�� U+]&#%+� ^�'#%+'� &X~&^!#@� &� %#%+� '&Q�@#'� ~'+XX&Q�!]&U*+
#+� \&!*+�� �&'�� +� ~'&X&U*&� &%!*#@H� ~+'� &�*'#*+H� #\!�#%+� &� ~�[@!^#%+� U#� \+']#� %#� @&!�� ����� 	����� �;� &� �y� {� �y� {� ����

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1114510-78.2015.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TAIS CABRAL CARDOSO, 
Brasileira, CPF 265.176.668-26, que por este Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, movida por Condomínio Times Square Cosmopolitan Mix. Encontrando-se o  
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a intimação por edital de que procedeu-se 
os bloqueios online efetuados em suas contas bancárias via sistema Bacen-Jud, nos valores  
de R$ 848,57, R$ 10,72, R$ 586,66 e R$ 15.833,97. Estando a executada em lugar ignorado,  

 
20 dias supra, oferecer impugnação, sob pena de prosseguir a ação. Será o presente edital,  

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 28 de junho de 2021.                 B 27 e 28/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019950-54.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NAM GYU PARK, Coreano, Casado, Comerciante, RG V616856, CPF 233.904.298-40, 
São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO 
edital, pague a quantia de R$ 449.968,21 (junho/21), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 

 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de julho de 2021.                      B 27 e 28/07

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1084274-46.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Amalia Figueiredo Senise, Amalia Hilario Senise Martella, Guido Cesar Martella, Vicente Senise, 
Amalia F. Senise, Maria Aparecida de Figueiredo Senise, Maria Angelina Senise Lisboa, Luiz Garcia Lisboa, Maria Angelina S. Lisboa, 
Getur - Grupo de Empreendimentos em Transportes Urbanos Rodoviários Ltda., Abrahao Miranda da Silva, Maria de Lourdes Guidone 

incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Blitz Empreendimentos Ltda ajuizou(ram) 
 

citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 dias úteis

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2021.       B 27 e 28/07
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