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Mortes mantêm queda, mas Delta
requer cautela, segundo Fiocruz

Faturamento da indústria de
máquinas cresceu 7,1% em julho
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Percentual de famílias brasileiras
com dívidas chega a 72,9%
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Ministro da Saúde confirma
dose de reforço de vacina

para idosos

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,21
Venda:       5,21

Turismo
Compra:   5,12
Venda:       5,38

Compra:   6,13
Venda:       6,13

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

34º C

18º C

Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

FIA F-3: Caio Collet
quer “recomeço” em
Spa e volta ao pódio
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Nas temporadas 2019/20,
o brasileiro Caio Collet tor-
nou-se recordista na F-Re-
nault Eurocup, como o piloto
a marcar pontos no maior nú-
mero de corridas consecuti-
vas, ficando 34 vezes seguidas
entre os 10 primeiros. Por
isso, foi realmente incomum
o que aconteceu com o pau-
lista de 19 anos na última eta-
pa da FIA Fórmula 3, no mês
passado, na Hungria.

Pela primeira vez em
2021, Collet não marcou pon-
tos em nenhuma das três cor-
ridas da etapa.            Página 6

Kiko Porto volta a acelerar
neste final de semana

 em New Jersey
A USF2000, depois de mais

de um mês sem acelerar nas pis-
tas dos Estados Unidos, volta a ser
disputada neste final de semana no
New Jersey Motorsports Park, lo-
calizado em Millville, no estado
de Nova Jersey (EUA). Esta será
a sétima etapa do calendário e terá
o piloto pernambucano Kiko Por-
to acelerando nas três provas do
fim de semana.

Atualmente, o jovem piloto é
o líder do campeonato com 297
pontos, apresentando uma vanta-
gem de 19 pontos em relação ao
segundo colocado.       Página 6
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Três equipes levaram
a Mitsubishi ao pódio
em categorias diferentes

Vencedores na Production
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Deu Mitsubishi em primeiro
lugar em três categorias do Rally
dos Sertões 2021! Durante dez
dias de desafio, foram percorri-
dos 3.615 quilômetros por sete
estados do nordeste brasileiro.

Pilotos e navegadores levaram

a marca dos três diamantes ao lu-
gar mais alto do pódio nas cate-
gorias: Production, com a Mitsu-
bishi L200 Triton Sport
R, conduzida pelo piloto Luis Car-
queijo e o navegador Igor Quirren-
bach de Carvalho.         Página 6

Papa
Francisco
lamenta

hipocrisia
 na Igreja

O papa Francisco conside-
rou que a “hipocrisia da Igre-
ja” é “particularmente detestá-
vel” e lamentou que infeliz-
mente haja “muitos cristãos e
ministros hipócritas”.

O pontífice dedicou a ca-
tequese de quarta-feira (25),
durante a audiência-geral rea-
lizada na Sala Paulo VI, ao
“comportamento reprovável”
que é a hipocrisia e que se en-
contra tanto “no local de tra-
balho quanto em políticos que
vivem de uma forma em públi-
co e de outra na vida privada”.

Francisco falou a várias
centenas de fiéis que assisti-
ram à audiência com máscaras,
mas sem guardar distância de
segurança para prevenir o con-
tágio de covid-19.        Página 3

Países
ocidentais
aceleram

retirada afegã
ao ver prazo

chegar ao fim
Nações ocidentais se

apressavam para retirar pesso-
as do Afeganistão na quarta-fei-
ra devido à aproximação do pra-
zo final de 31 de agosto, e cres-
cem os temores de que muitos
poderiam ficar à mercê de um
destino incerto sob os novos
governantes do Talibã.

Em uma das maiores pon-
tes aéreas do tipo, os Estados
Unidos e seus aliados já reti-
raram mais de 70 mil pesso-
as, incluindo seus cidadãos,
funcionários da Organização
do Tratado do Atlântico Nor-
te (Otan) e afegãos em peri-
go, desde 14 de agosto, um
dia antes de o Talibã chegar à
capital Cabul para encerrar 20
anos de presença militar es-
trangeira.                     Página 3

Rip Curl WSL Finals vai
promover uma decisão

inédita dos títulos
Pela primeira vez em 45

anos de história, os títulos
mundiais serão disputados
pelos top-5 do ranking e qua-
tro surfistas da seleção bra-
sileira da WSL estão na bri-
ga. O inédito Rip Curl WSL
Finals será realizado no me-
lhor dia do mar no período de
9 e 17 de setembro, nas on-
das de alta performance de
Lower Trestles, em San Cle-

mente, na Califórnia. Gabri-
el Medina, Italo Ferreira e
Filipe Toledo, encabeçam o
ranking masculino e serão
os últimos a entrar no sis-
tema mata-mata da compe-
tição. Tatiana Weston-Webb
é a vice-líder e vai disputar
a bateria que definirá a ad-
versária da líder, Carissa
Moore, na decisão do títu-
lo feminino.             Página 6
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O percentual de famílias
brasileiras com dívidas conti-
nuou em alta no mês de agosto
e atingiu 72,9%, um novo re-
corde mensal. O dado faz parte
da Pesquisa de Endividamento
e Inadimplência do Consumidor
(Peic), divulgada  na quarta-fei-
ra (25) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

Os pesquisadores explicam
que endividamento é diferen-
te de inadimplência, quadro
que se configura quando as
dívidas estão em atraso. Em
agosto, um em cada quatro
brasileiros (25,6%) não esta-
va conseguindo quitar as dí-
vidas no prazo, percentual que

se mantém estável em relação
a julho e é 1,1% menor que
em agosto de 2020.

“Vale notar que o crédito
não é necessariamente um vi-
lão à economia, ele potencializa
o consumo das famílias, assim
como suporta iniciativas em-
preendedoras, tão importantes
para os informais, hoje em dia.
Entretanto, tendo em conta o
contexto do endividamento ele-
vado, especialmente pelas com-
pras no cartão de crédito, e com
a crise sanitária ainda promoven-
do incertezas no desempenho
econômico, são imperativos mais
rigor e planejamento das famíli-
as com as finanças”, diz um tre-
cho da pesquisa.        Página 3

A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo faz um novo
alerta na terça-feira (24) aos
1,27 milhão de faltosos que ain-
da não compareceram aos pos-
tos para tomar a segunda dose das
vacinas contra COVID-19 para
que concluam sua imunização.

O balanço de hoje contabili-

Saúde convoca 1,27 milhão
de faltosos de 2ª dose para

concluir vacinação
za 715 mil pessoas que ainda pre-
cisam completar o esquema va-
cinal com o imunizante do Bu-
tantan/Coronavac, outras 511 mil
da Fiocruz/Astrazeneca/Oxford
e 47,7 mil de Pfizer. Por isso, a
pasta reforça as orientações para
que as pessoas retornem aos pos-
tos.                                 Página 2

Brasil vive consolidação
 da energia nuclear,

diz Bento Albuquerque
O Brasil vive um momento

promissor para a consolidação da
energia nuclear no país. A conclu-
são é do ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque. Segundo
ele, o Ministério de Minas e Ener-
gia (MME) governo tem dado pas-
sos importantes, em coordenação
com demais áreas de governo,
para promover a expansão deste

tipo de energia na matriz energé-
tica brasileira e seus desdobra-
mentos em diversas aplicações
para benefício da sociedade.

Albuquerque lembrou que em ju-
lho o diretor-geral da Agência Inter-
nacional de Energia Atômica, embai-
xador argentino Rafael Grossi, este-
ve no Brasil e visitou diversas insta-
lações nucleares.               Página 3
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O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (25) a
ampliação da campanha contra a
COVID-19 com a terceira dose
da vacina para idosos com 60
anos ou mais a partir do dia 6 de
setembro. Inicialmente, a medi-
da deve atender 900 mil pesso-
as protegidas com a segunda
aplicação de qualquer imunizan-
te há pelo menos seis meses.

 “Desde a semana passada, o
Comitê Científico vem discutin-
do com a área da Saúde a prote-
ção das pessoas com mais ida-
de. Essa decisão foi finalizada
hoje pela manhã para aumentar
a proteção das pessoas com
mais de 60 anos”, disse o Go-
vernador. “É uma importante
decisão tomada pelo Governo
do Estado de São Paulo”,
acrescentou Doria.

A extensão da campanha foi
avalizada pelo Comitê Científi-

co de São Paulo. O objetivo
principal é garantir proteção
adicional à população mais vul-
nerável a variantes mais conta-
giosas do coronavírus, como a
delta. O Governo do Estado
também pediu mais vacinas ao
Ministério da Saúde para ante-
cipar a segunda dose dos públi-
cos restantes.

“Além de proteger a popu-
lação adulta com a cobertura de
segunda dose, é importante
também aumentar a proteção
dos grupos mais vulneráveis
que têm maior chance de, even-
tualmente, ter um quadro mais
grave, com uma dose adicional.
Após seis meses, há evidência
de uma possível queda de prote-
ção e isso se aplica a todos os
imunizantes”, afirmou Paulo
Menezes, Coordenador do Co-
mitê Científico.

De acordo com a Secretaria

de Estado da Saúde, até esta
quarta há 266 amostras positivas
da variante delta em todo o ter-
ritório paulista. A estratégia do
Governo de São Paulo é assegu-
rar que os índices epidemioló-
gicos e de ocupação hospitalar
continuem em queda e evitar a
propagação de novas variantes.

“O fato dela ter uma carac-
terística de disseminação muito
maior que as cepas anteriores faz
com que esse olhar de atenção e
antecipação se faça necessário”,
destacou o Secretário da Saúde
Jean Gorinchteyn.

A Secretaria da Saúde tam-
bém já preparou uma nova car-
teira de vacinação para os ido-
sos que vão receber a terceira
dose a partir de setembro. Não
haverá necessidade de novo ca-
dastro no Vacina Já
(www.vacinaja.sp.gov.br) para a
dose adicional, bastando compa-

recer a qualquer posto de vaci-
nação com o comprovante do
esquema de imunização com-
pleto há seis meses.

Vacinômetro
Até as 13h35 desta quarta-

feira, o Vacinômetro apontava
74,49% da população paulista
protegida com ao menos uma
dose contra a COVID-19, o equi-
valente a pouco mais de 33,34
milhões de pessoas. Em relação
à população adulta, São Paulo já
vacinou 97,53% dos habitantes
com 18 anos ou mais com pelo
menos uma aplicação.

O esquema vacinal comple-
to de duas doses ou aplicação
única da Janssen alcançou
34,08% da população. Desde o
último dia 18, a imunização em
São Paulo também passou a
atender jovens a partir de 12
anos de idade.

Uso da máscara faz casos de
sarampo caírem em São Paulo

As estratégias de imunização
contra o sarampo e o uso de
máscaras aliado a outras medi-
das sanitárias preventivas adota-
das durante a pandemia de covid-
19 contribuíram para a diminui-
ção do número de casos de sa-
rampo, que desde o ano passa-
do caiu 99,5% no estado de
São Paulo. Segundo dados do
governo estadual, em 2021, até
10 de agosto, foram regist ra-
dos cinco casos de sarampo nas
cidades de São Bernardo do
Campo, Campinas, Americana,
Altinópolis e São Paulo.

Todos os casos ocorreram
em crianças, sendo que dois fo-
ram na faixa de 6 a 11 meses,
quando a aplicação da vacina trí-
plice viral deve ocorrer. Os ou-
tros três ocorreram com crian-
ças na faixa de 1 a 9 anos, que
também podem receber as do-
ses, caso não tenham sido con-
templadas quando bebês. Ne-
nhum deles tinha esquema vaci-

nal completo e havia histórico de
comorbidades.

Os dados também indicam
que até 10 de agosto de 2020
foram 772 casos e 1 óbito. No
decorrer de todo o ano, houve
883 casos, em todas as regiões
do estado. Desse total, 354 ca-
sos  foram em crianças meno-
res de 9 anos (40%), e o único
óbito registrado foi também nes-
ta faixa etária. Entre o público
de 1 a 29 anos a prevalência da
doença era de 38% dos casos
registrados em 2020, enquan-
to em 2019, quando a circula-
ção chegou a o pico, era de
80% dos 17.976 contaminados
e 61% dos 18 óbitos registra-
dos no período. Foram vacina-
das 4,7 milhões de pessoas. Já
em 2020, foram 2 milhões.

Contaminação e evolução
Assim como a covid-10, o

sarampo é uma doença transmi-
tida pelas gotículas de saliva com

partículas do vírus dispersas em
aerossol, o que favorece a trans-
missibilidade - cada infectado
pode transmitir para até 18 pes-
soas. Além disso, o sarampo
pode evoluir para casos graves
e ocasionar complicações sé-
rias, como pneumonia, encefa-
lite e morte. A pessoa infecta-
da pode apresentar tosse, co-
riza, olhos inflamados, dor de
garganta, febre e manchas aver-
melhadas na pele.

“Deste modo, o uso de más-
caras de proteção facial, obriga-
tórias em todo o estado, o iso-
lamento social e o incentivo à hi-
gienização das mãos e ambien-
tes contribuiu para a redução
também do sarampo”, disse a
médica de Divisão de Imuniza-
ção, Helena Sato. A vacina con-
tra a doença está disponível no
Brasil desde a década de 1960.

Segundo ela, a cobertura va-
cinal tem ficado abaixo da meta
necessária entre crianças com

até um ano de idade: em 2020 a
cobertura foi de 85% e em
2019, foi de 91%. A meta é imu-
nizar 95% dessa população. “As-
sim como ocorre com outras
doenças, somente a conclusão do
esquema vacinal é capaz de ga-
rantir a devida proteção. Por este
motivo, pais ou responsáveis
devem continuar levando as cri-
anças aos postos de vacinação
para proteção contra as doenças
prevenidas pelas vacinas, e aque-
les que não tomaram todas as
doses necessárias na faixa etá-
ria adequada, também precisam
se vacinar”, explicou a médica.

A vacina tríplice viral (pri-
meira dose) previne contra sa-
rampo, caxumba e rubéola. Já a
tetra viral é aplicada em segui-
da, como uma segunda dose, e
também previne a varicela. Am-
bas fazem parte do calendário de
rotina e estão disponíveis nos
postos de vacinação durante o
ano todo. (Agência Brasil)

O Governador João Doria
acompanhou na manhã de quar-
ta-feira (25) a entrega de mais
4 milhões de doses da vacina
do Butantan ao Programa Na-
cional de Imunizações (PNI).
Com o novo lote, o Governo
de São Paulo e o Instituto Bu-
tantan chegam à marca de 82,8
milhões de imunizantes forne-
cidos ao Ministério da Saúde
para vacinação de brasileiros.

O total de liberações já fei-
tas representa mais de 80% das
100 milhões de doses contra-
tadas pelo Ministério da Saúde
para a vacinação de brasileiros
em todo o país.

A entrega de quarta-feira,

SP atinge 82,8 milhões de
doses da vacina do Butantan
entregues ao Ministério da Saúde

faz parte da leva de vacinas fa-
bricadas com o lote recorde de
Insumo Farmacêutico Ativo
(IFA) entregue pela farmacêu-
tica Sinovac ao Butantan no dia
13 de julho. Na ocasião, chegou
ao IB um total de 12 mil litros
da matéria-prima usada para a
fabricação dos imunizantes.

A matéria-prima foi envasa-
da no complexo fabril do Butan-
tan, na zona oeste da cidade de
São Paulo, e passou por etapas
como embalagem, rotulagem e
controle de qualidade das doses.

As vacinas liberadas fazem
parte do segundo contrato fir-
mado com o Ministério da Saú-
de, de 54 milhões de doses.

Saúde convoca 1,27 milhão de faltosos
de 2ª dose para concluir vacinação

A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo faz um novo
alerta na terça-feira (24) aos
1,27 milhão de faltosos que ain-
da não compareceram aos pos-
tos para tomar a segunda dose das
vacinas contra COVID-19 para
que concluam sua imunização.

O balanço de hoje contabili-
za 715 mil pessoas que ainda
precisam completar o esquema
vacinal com o imunizante do Bu-
tantan/Coronavac, outras 511
mil da Fiocruz/Astrazeneca/
Oxford e 47,7 mil de Pfizer. Por
isso, a pasta reforça as orienta-
ções para que as pessoas retor-
nem aos postos.

Segundo levantamento do
Centro de Vigilância Epidemio-
lógica (CVE), cerca metade des-
te quantitativo está concentrado
na Grande São Paulo, que reúne
também mais de 20 milhões de
habitantes do Estado.

O percentual de faltosos va-
ria de 4,7% a 16,4% entre as 17
regiões do Estado, observando-
se a proporção de doses envia-
das até a última semana para a
segunda aplicação e conclusão
dos esquemas vacinais (confira

abaixo a tabela por DRS – De-
partamento Regional de Saúde).

“Aqueles que tomaram a pri-
meira dose precisam retornar
aos postos de vacinação para to-
mar a segunda dose. A proteção
só acontece após completar o
esquema vacinal”, afirma a Co-
ordenadora do Programa Estadu-
al de Imunização (PEI), Regiane
de Paula.

Para completar o esquema
vacinal contra COVID-19, são
necessárias duas doses tanto da
vacina do Butantan (intervalo
de 28 dias) quanto da Fiocruz
e Pfizer (12 semanas) – para
esta última, o Governo de São
Paulo aguarda envio de doses
e oficialização do Ministério da
Saúde quanto à redução do pra-
zo para 21 dias.

Caso o prazo seja ultrapas-
sado, é fundamental que o cida-
dão procure um posto assim que
possível para orientações e para
completar a imunização. O es-
quema vacinal da Janssen prevê
apenas uma dose.

As Prefeituras são responsá-
veis pela busca ativa dos vacina-
dos, mas o Governo de SP apoia

a ação com o envio de mensa-
gem via SMS e por e-mail à po-
pulação para lembrar a data da
segunda dose conforme pré-ca-
dastro realizado no site Vacina
Já ou no momento da aplicação
da vacina.

Rotineiramente, com base
nas estatísticas populacionais
previstas pelo Ministério da Saú-
de para cada faixa etária ou pú-
blico específico, o Governo de
São Paulo define as remessas de
doses necessárias para as 645
cidades avançarem em cada eta-
pa da campanha.

Os quantitativos de primeira
e segunda dose são idênticos,
realizados em duas entregas di-
ferentes para que o município
realize a aplicação e conclua a
imunização das pessoas.

O calendário completo da va-
cinação no estado de São Paulo
está disponível no site https://
vacinaja.sp.gov.br/diadaesperanca/.

Lembretes virtuais
A carteira de vacinação digi-

tal disponível no aplicativo Pou-
patempo Digital, ganhou nova
funcionalidade neste mês, e pas-

sa a disponibilizar na tela de
abertura da Carteira de Vacina-
ção um alerta com a data para
retornar ao posto. A ferramenta
desenvolvida pela Prodesp –
empresa de Tecnologia do Go-
verno de São Paulo e pode ser
baixada gratuitamente em celu-
lares com sistema operacional
Android ou iOS.

Além disso, quem realiza o
pré-cadastro no site Vacina Já
(www.vacinaja.sp.gov.br) econo-
miza até 90% no tempo de aten-
dimento nos postos de vacinação
e também recebe lembretes por
e-mail para tomar a segunda
dose.

O formulário cadastral do
Vacina Já pode ser preenchido
tanto no site quanto por What-
sApp – basta adicionar o núme-
ro +55 11 95220-2923 à lista de
contatos e enviar um “oi” ou cli-
car no link wa.me/
5511952202923?text=oi.

O preenchimento antecipado
não é obrigatório, mas facilita o
trabalho dos profissionais de saú-
de e reduz as chances de aglome-
ração nos pontos de aplicação das
vacinas contra a COVID-19.

SP retoma atendimentos das ‘carretas da
mamografia’ para detecção do câncer de mama

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (25) a
retomada da circulação das “car-
retas da mamografia” para detec-
ção precoce do câncer de mama.
A partir do dia 8 de setembro, os
veículos do programa estadual
Mulheres de Peito voltam a cir-
cular pelo estado de São Paulo.

A iniciativa oferece mamo-
grafias gratuitas e sem necessi-
dade de pedido médico ou agen-
damento para mulheres de 50 a
69 anos. Basta apresentar RG e
cartão SUS para ser atendida. Os
dois primeiros destinos serão as
cidades de Osasco e Presidente
Prudente, ambas a partir do dia
8 do próximo mês. Os veículos
permanecerão por 15 dias em

cada município.
Caso sejam detectadas alte-

rações no exame ou suspeita de
câncer, a paciente será encami-
nhada a um serviço de referên-
cia do SUS para fazer exames
complementares, acompanha-
mento ou tratamento, conforme
as particularidades de cada caso.

As pacientes fora da faixa
etária preconizada pelo Ministé-
rio da Saúde para rastreamento do
câncer de mama também podem
utilizar o serviço. Neste caso, é
preciso apresentar pedido médi-
co, além de RG e cartão SUS.

Os exames de mamografia
são realizados de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 18h, e aos sá-
bados, das 9h às 13h, exceto fe-

riados. As imagens captadas no
exame são encaminhadas para o
Serviço Estadual de Diagnósti-
co por Imagem, serviço da Se-
cretaria que emite laudos à dis-
tância, na capital.

Para contribuir com a agili-
dade e qualidade do diagnósti-
co, além do mamógrafo, cada
carreta possui conversor de
imagens analógicas em digi-
tais, impressoras, antenas de
satélfite, computadores, mo-
biliários e sanitários. Há equi-
pe multidisciplinar composta
por técnicos em radiologia,
profissionais de enfermagem,
funcionários administrativos e
médico ultrassonografista.

O serviço móvel funciona em

parceria com a Fundação Institu-
to de Pesquisa e Estudo de Diag-
nóstico por Imagem (Fidi), res-
ponsável por fornecer equipamen-
tos para auxílio de diagnóstico a
diversos hospitais estaduais.

O programa Mulheres de
Peito existe desde 2014 e as
carretas já percorreram mais de
300 locais, com itinerários pre-
ventivamente suspensos no iní-
cio da pandemia de COVID-19.
No total, foram realizadas cerca
de 230 mil mamografias, 7 mil
ultrassons, 700 biópsias e mais
de 2 mil mulheres encaminhadas
para exames complementares e/
ou início do tratamento oncoló-
gico em unidades estaduais es-
pecializadas.

CÂMARA (São Paulo)
Independentemente do julgamento do colega Faria de Sá (PP)

- que lembrou que em 1999-2000 o prefeito Pitta era chamado
de “preto de alma branca”, o Vereador Gilberto Jr. (líder PSC) e
corregedor vai propor melhorias no bem confuso texto que trata
das Éticas no Parlamento paulistano

.
PREFEITURA
O prefeito Ricardo Nunes (MDB) terá papel importante nas

composições a partir da maior cidade brasileira pras eleições à
Assembleia paulista e à Câmara dos Deputados 2022. São muito
boas suas relações com os presidentes dos partidos que estive-
ram com ele nas eleições 2020, especialmente ...

.
(São Paulo)
... alguns dos presidentes dos seguintes partidos na capital :

DEM - vereador Milton Leite, PP - delegado e deputado estadual
(ALESP) Olim, PSC - vereador Gilberto Nascimento Jr., Pode-
mos - Gabriel Melo, marido da deputada federal Renata Abreu e
PL - vereador Isac Felix, que agora é presidente

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Quem vai completar 6 meses na direção de Comunicação do

maior e mais importante Parlamento estadual brasileiro é Leo-
nardo Liebana. O jovem jornalista veio da prefeitura de Votupo-
ranga. Aos 34 de idade, ele trabalha pra concretizar o slogan da
ALESP na era digital : “mais que perto, juntos”

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB liberal de centro) anunciou pra 6 (setem-

bro) 2021 o início da 3ª dose das vacinas contra o mutante Coro-
na vírus (Covid 19) pra homens e mulheres com 60 ou acima de
60 anos de idade. Em tempo : pode ser qualquer delas, desde que
tenham se passado 6 meses da 2ª dose

.
CONGRESSO (Brasil)
O senador-presidente Pacheco (ainda no DEM - ex-PFL - mas

indo pro PSD do Kassab pra ser candidato à Presidência 2022)
fechou questão de não aceitar o pedido de Impeachment pedido
por Bolsonaro contra o ministro (Supremo) Alexandre de Mora-
es por não respeitar a Constituição (1988)

 .
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro sabe que os governadores que tão dizendo que-

rer se encontrar com ele pra selar uma trégua entre os Poderes
brasileiros só o fazem por medo de terem suas Polícias Milita-
res jogando contra eles nas eleições 2022. O Presidente come-
mora ter ao lado o governador mineiro Zema

.
PARTIDOS
Ex-ministro na Justiça Eleitoral (TSE), o advogado Admar

Gonzaga ‘abandonou’ os Bolsonaro em relação a ter o Patriota -
do afastado da direção Adilson Barroso - como partido pra cha-
mar de seu nas eleições 2022. Gonzaga substabeleceu pro cole-
ga Alexandro Carracena (foi Secretário de ...

.
(Brasil)
... Ordem Pública de Crivella na prefeitura do Rio) as ações

dos processos que estão em 2 Varas Cíveis do Tribunal de Justiça
do DF, nos quais o Barroso foi afastado da direção do Patriota
por convocar convenções sem respeitar o Estatuto e afastar ile-
galmente membros eleitos do diretório nacional

.
M Í D I A S
Cesar Neto  é jornalista e colunista de política. Publica sua

coluna na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet
desde 1996,  cesarneto.com  se tornou uma referência das liber-
dades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana)
e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)

.
Twitter  @cesarnetoreal
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Papa Francisco
lamenta hipocrisia

 na Igreja
O papa Francisco considerou que a “hipocrisia da Igreja” é

“particularmente detestável” e lamentou que infelizmente haja
“muitos cristãos e ministros hipócritas”.

O pontífice dedicou a catequese de quarta-feira (25), durante
a audiência-geral realizada na Sala Paulo VI, ao “comportamento
reprovável” que é a hipocrisia e que se encontra tanto “no local
de trabalho quanto em políticos que vivem de uma forma em pú-
blico e de outra na vida privada”.

Francisco falou a várias centenas de fiéis que assistiram à
audiência com máscaras, mas sem guardar distância de seguran-
ça para prevenir o contágio de covid-19.

De acordo com o papa, quando se age de outra forma que não
seja com a verdade põe-se em risco a unidade da Igreja”.

“Que o teu discurso seja sim ou não, porque de outra forma
vem do maligno”, acrescentou.

“Há muitas situações nas quais se pode verificar a hipocrisia.
Frequentemente esconde-se no local de trabalho, onde se trata
de aparentar amizade com os colegas, enquanto a competição
leva a golpeá-los pelas costas. Na política não é incomum en-
contrar hipócritas que vivem um desdobramento entre o público
e o privado”, explicou.

O papa definiu a hipocrisia como “o medo de dizer aberta-
mente a verdade, fingir ou aparentar fazer o bem aos olhos dos
outros”, e pediu ao “Senhor” ajuda para os seres humanos serem
coerentes, deixarem os confrontos e combaterem com coragem
tudo o que os afasta da verdade e da fé que professam. (Agencia
Brasil)

Países ocidentais
aceleram retirada

afegã ao ver prazo
chegar ao fim

Nações ocidentais se apressavam para retirar pessoas do Afe-
ganistão na quarta-feira devido à aproximação do prazo final de
31 de agosto, e crescem os temores de que muitos poderiam
ficar à mercê de um destino incerto sob os novos governantes do
Talibã.

Em uma das maiores pontes aéreas do tipo, os Estados Uni-
dos e seus aliados já retiraram mais de 70 mil pessoas, incluindo
seus cidadãos, funcionários da Organização do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan) e afegãos em perigo, desde 14 de agosto, um
dia antes de o Talibã chegar à capital Cabul para encerrar 20 anos
de presença militar estrangeira.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que as tropas norte-
americanas no Afeganistão enfrentam um perigo crescente, e
agências de auxílio alertaram para uma crise humanitária imi-
nente para a população que fica para trás.

Biden refuta apelos dos aliados para prorrogar o prazo, acer-
tado por meio de um acordo firmado pelo ex-presidente Donald
Trump com o grupo islâmico no ano passado, mas na terça-feira
(24) disse que o prazo pode ser cumprido.

“Quanto mais cedo conseguirmos finalizar, melhor”, disse
Biden na terça-feira. “Cada dia de operações traz riscos adicio-
nais para nossas tropas.”

Duas autoridades norte-americanas que falaram pedindo ano-
nimato disseram que é cada vez maior a preocupação com o ris-
co de homens-bomba do Estado Islâmico no aeroporto. A França
disse que seguirá com as retiradas enquanto for possível, mas
que provavelmente encerrará estas operações nas próximas ho-
ras ou dias.

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que a Alemanha ten-
tará ajudar os afegãos que trabalharam com soldados e organiza-
ções humanitárias e que desejam deixar o Afeganistão quando o
prazo terminar.

“O final da ponte aérea em alguns dias não deve significar o
fim dos esforços para proteger e ajudar aqueles afegãos que fo-
ram deixados em uma emergência maior com a tomada de po-
der”, disse ela ao parlamento alemão.

Dezenas de milhares de afegãos que temem perseguição se
aglomeram no aeroporto de Cabul desde que o Talibã tomou o
poder.

Muitas pessoas se reuniam diante do aeroporto – onde sol-
dados dos EUA, Reino Unido e outras nações estavam tentando
manter a ordem em meio à poeira e ao calor – nesta quarta-feira
na esperança de conseguir sair.

Elas carregavam sacolas e malas repletas de pertences e ace-
navam com documentos para soldados que poderiam lhes fran-
quear a passagem. Algumas seguravam crianças pequenas.

“Soube por um email de Londres que os americanos estão
retirando pessoas, é por isso que vim, para poder ir ao exterior”,
disse um homem chamado Aizaz Ullah.

Embora o foco sejam as pessoas que tentam fugir, o risco da
fome, de doenças e de perseguição aumentará para o resto da
população depois que o êxodo caótico do aeroporto de Cabul
terminar, dizem agências humanitárias.

“Existe uma tempestade perfeita chegando por causa de vári-
os anos de seca, conflito, deterioração econômica agravados pela
Covid”, disse David Beasley, diretor-executivo do Programa
Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA) à Reuters em
Doha.

A chefe de direitos humanos da Organização das Nações Uni-
das (ONU) disse que recebeu relatos plausíveis de violações gra-
ves cometidas pelo Talibã, incluindo execuções sumárias de ci-
vis e de forças de segurança afegãs que se renderam. O Talibã
disse que investigará os relatos.

O governo do Talibã entre 1996 e 2001 foi marcado pela lei
rígida da sharia, e muitos direitos políticos e liberdades básicas
foram restringidos, e as mulheres oprimidas gravemente.

O Afeganistão também foi um pólo de militantes anti-Oci-
dente, e Washington, Londres e outros temem que volte a ser.
(Agencia Brasil)

A indústria brasileira de má-
quinas e equipamentos faturou
R$ 17 bilhões em julho, um
crescimento de 7,1% em com-
paração com o mesmo mês do
ano passado. Em relação a junho,
a variação foi negativa, com que-
da de 4,3%. Os dados foram di-
vulgados  na quarta-feira (25)
pela Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos (Abimaq).

Segundo a entidade, era es-
perado que os dados de julho ti-
vessem menor crescimento na
relação interanual. Isso ocorre

porque julho de 2020 foi mar-
cado pelo início da recuperação
das vendas após o estabeleci-
mento das medidas sanitárias
para conter a pandemia da covid-
19. O balanço de junho, por
exemplo, mostrou crescimento
de mais de 45%.

“Como a base do ano passa-
do no segundo semestre é mais
alta do que a base do primeiro
semestre do ano passado, a ten-
dência de crescimento, que hoje
está em 27% em 12 meses, é
diminuir um pouco para 20%,
mas não que a gente venda me-

nos. A gente vai crescer menos”,
explicou José Velloso, presiden-
te da Abimaq. A alta em julho foi
puxada pelos setores ligados ao
agronegócio e bens de consumo.

Nos últimos 12 meses, as
vendas do setor acumulam R$
202,3 bilhões, alta de 27%. De
janeiro a julho, a receita teve
crescimento de 34,3% na com-
paração com igual período de
2020. O faturamento da indús-
tria de equipamentos nos pri-
meiros sete meses do ano alcan-
çou mais de R$ 118,5 bilhões. A
Abimaq segue com uma estima-

tiva de crescimento anual de
18% a 20%.

Em relação ao emprego, ju-
lho registrou o décimo terceiro
crescimento consecutivo no nú-
mero de pessoas ocupadas no
setor. Estão empregadas 363
mil pessoas diretamente. Na
comparação com julho do ano
passado, foram criados 62,5
mil postos. Houve mais con-
tratações nos setores de fabri-
cantes de máquinas e imple-
mentos agrícolas e de máqui-
nas para a indústria de transfor-
mação. (Agencia Brasil)

Fazenda Nacional abre parcelamento
de dívida ativa do FGTS

As pessoas físicas e empre-
sas que têm menos de R$ 1 mi-
lhão em débitos com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) inscritos na Dívida Ati-
va da União têm até 30 de no-
vembro para pedir novo parce-
lamento proposto pela Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN). O órgão publicou na
quarta-feira (25) edital com o
prazo de adesão e as condições
de renegociação na quarta-feira.

A adesão começou hoje e
pode ser feita na página da Cai-
xa Econômica Federal dedicada
ao FGTS, opção “Transação”,
para pessoas físicas, empresas
em atividade, micro e pequenas

empresas, Santas Casas e demais
organizações da sociedade civil.
As empresas inativas, com massa
falida, em recuperação extrajudi-
cial, liquidação judicial ou inter-
venção deverão pedir o parcela-
mento no site Regularize PGFN.

Os devedores deverão desis-
tir de quaisquer ações judiciais
e de parcelamentos anteriores
para aderirem à renegociação. As
parcelas mínimas serão de R$
445,57 para pessoas físicas e
empresas em geral e de R$
222,78 para microempresas e
empresas de pequeno porte. A
aprovação do parcelamento está
condicionada ao pagamento da
primeira parcela, ou da parcela

única, em até 30 dias após a ce-
lebração do acordo.

Os descontos variam con-
forme o tipo de empresa e o nú-
mero de parcelas pedidas. Pes-
soas jurídicas optantes por qual-
quer das modalidades de transa-
ção na dívida ativa da União te-
rão abatimento de 50% do valor
total do débito. O desconto cai
até chegar a 5% para quem es-
colher pagar entrada equivalen-
te à totalidade dos débitos de
FGTS rescisório e dividir o sal-
do restante em até 83 meses,
sendo 79 meses para liquidar o
montante devido aos trabalhado-
res e quatro meses para liquidar
os valores devidos exclusiva-

mente ao FGTS.
Para as pessoas físicas, mi-

cro e pequenas empresas, San-
tas Casas, cooperativas, institui-
ções de ensino e organizações
da sociedade civil, o desconto
começará em 70% para quem
quitar parcela única. Quem der
entrada equivalente à totalida-
de dos débitos de FGTS res-
cisório e dividir o restante em
até 144 meses, sendo 139 me-
ses para liquidar o montante
devido aos trabalhadores e
cinco meses para liquidar os
valores devidos exclusivamen-
te ao Fundo, aplicando-se redu-
ção de até 5% (cinco por cen-
to). (Agencia Brasil)

Brasil vive consolidação da energia
nuclear, diz Bento Albuquerque

O Brasil vive um momento
promissor para a consolidação
da energia nuclear no país. A
conclusão é do ministro de Mi-
nas e Energia, Bento Albuquer-
que. Segundo ele, o Ministério
de Minas e Energia (MME) go-
verno tem dado passos importan-
tes, em coordenação com de-
mais áreas de governo, para pro-
mover a expansão deste tipo de
energia na matriz energética bra-
sileira e seus desdobramentos
em diversas aplicações para be-
nefício da sociedade.

Albuquerque lembrou que
em julho o diretor-geral da
Agência Internacional de Ener-
gia Atômica, embaixador argen-
tino Rafael Grossi, esteve no
Brasil e visitou diversas instala-
ções nucleares. O destaque foi
a usina Angra 3 (foto), cuja re-
tomada da construção é priori-
tária para o governo. “Posso afir-
mar que a presença do embaixa-
dor Rafael Grossi foi a expres-
são de uma relação histórica e
profícua desenvolvida pelo Bra-
sil com a Argentina e Agência
Internacional [de energia atômi-
ca] e que tem sido ampliada e
fortalecida nos anos recentes”,
disse ao participar da abertura
online do XII Seminário Inter-
nacional de Energia Nuclear-
Sien 2021.

Segundo o ministro, o plane-
jamento energético de longo
prazo do governo, que é o Plano
Nacional de Energia 2050, pro-
jeta uma ampliação de geração

nuclear entre 8 e 10 gigawatts
(GW). “Para tal, o Conselho
Nacional de Política Energética,
em sua resolução número 2 de
2021, decidiu pela elaboração de
estudos para a definição de no-
vos sítios para instalação de fu-
turas centrais nucleares”.

Essas novas unidades pode-
rão ser compostas por reatores
clássicos ou pelos pequenos re-
atores modulares, que são uma
alternativa econômica para o for-
necimento de energia “como
parte da solução para uma eco-
nomia de baixo carbono, em sin-
tonia com os compromissos do
acordo de Paris sobre mudanças
no clima”, revelou.

Agenda
Albuquerque acrescentou

que o Brasil será membro do
grupo de Viena, a ser criado para
discutir a energia nuclear como
opção para as soluções climáti-
cas. O Brasil também participa-
rá da 65ª Conferência Geral da
Agência Internacional de Ener-
gia Atômica, em setembro, e da
26ª edição da Conferência das
Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas de 2021, a COP26,
programada para ocorrer de 1 a
12 de novembro, em Glasgow,
na Escócia, sob a presidência do
Reino Unido. Segundo o minis-
tro, a COP 26 vai ser uma opor-
tunidade de apresentar os esfor-
ços brasileiros na luta em prol
da descarbonização.

O ministro informou ainda

que junto ao Comitê de Desen-
volvimento do Programa Nucle-
ar Brasileiro, coordenado pelo
Gabinete de Segurança Instituci-
onal da Presidência da Repúbli-
ca (GSI), o MME participa da
implantação de um plano de co-
municação para divulgar e escla-
recer a população sobre a im-
portância da retomada do pro-
grama nuclear brasileiro.

“Além das ações já destaca-
das, temos participado de diver-
sos fóruns internacionais discu-
tindo a importância do desenvol-
vimento da energia nuclear para
o Brasil, buscando parcerias e
investimentos para o setor ,
como por exemplo o estudo de
vida útil de Angra I”, concluiu.

Autoridade regulatória
Para ele, internamente, as

ações avançam nos ajustes ne-
cessários para atualizar o marco
legal da atividade nuclear, com a
criação da Autoridade Regulató-
ria Nuclear prevista na Medida
Provisória 1.049, que já foi en-
viada ao Congresso Nacional
pelo presidente Jair Bolsonaro.

“A nova autarquia visa resta-
belecer as condições jurídicas
de independência para que a au-
toridade desempenhe suas ações
como disposto na convenção
sobre segurança nuclear. Toda
estruturação da autoridade está
voltada para atender os melho-
res padrões que almejamos do
ponto de vista técnico, regulató-
rio, de segurança e jurídico,

como também, os requisitos in-
ternacionais”, disse o ministro.

Angra 3
A previsão é de que a Usina

Angra 3 acrescente 1.405 mega-
watts (MW) ao sistema elétrico
brasileiro, com o funcionamen-
to em cerca de 82.000 m² de
área construída. Iniciada em
1984, a construção da unidade
foi interrompida duas vezes, sen-
do a última em 2015, quando
pouco mais de 60% do empre-
endimento estavam concluídos.
Angra 3 deve entrar em opera-
ção no fim de 2026.

Também presente no simpó-
sio, a diretora financeira da Ele-
trobras, Elvira Presta, disse que
o BNDES está fazendo a estru-
turação do financiamento da
obra de Angra 3 e, até o momen-
to, é a Eletrobras quem está fi-
nanciando integralmente a obra.

“Estamos falando de uma
obra que ainda requer algo em
torno de R$ 18 bilhões de inves-
timento. É de longe o maior pro-
jeto da Eletrobras. Representa
30% do projeto de todo investi-
mento da Eletrobras nos próxi-
mos cinco anos. É uma obra
complexa, o volume é de cerca
de 40 contratos envolvidos, são
muitos fornecedores. Teve um
histórico de problemas nessa
obra no passado e por tudo isso
é que houve a decisão de uma
estrutura de compliance inde-
pendente”, destacou. (Agencia
Brasil)

Percentual de famílias brasileiras
com dívidas chega a 72,9%

O percentual de famílias
brasileiras com dívidas conti-
nuou em alta no mês de agos-
to e atingiu 72,9%, um novo
recorde mensal. O dado faz
parte da Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), divulgada
na quarta-feira (25) pela Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC).

Os pesquisadores expli-
cam que endividamento é di-
ferente de inadimplência, qua-
dro que se configura quando
as dívidas estão em atraso. Em
agosto, um em cada quatro bra-
sileiros (25,6%) não estava
conseguindo quitar as dívidas
no prazo, percentual que se
mantém estável em relação a
julho e é 1,1% menor que em
agosto de 2020.

“Vale notar que o crédito
não é necessariamente um vi-
lão à economia, ele potenci-

aliza o consumo das famílias,
assim como suporta iniciati-
vas empreendedoras, tão im-
portantes para os informais,
hoje em dia. Entretanto, ten-
do em conta o contexto do en-
dividamento elevado, especi-
almente pelas compras no car-
tão de crédito, e com a crise
sanitária ainda promovendo
incertezas no desempenho
econômico, são imperativos
mais rigor e planejamento das
famílias com as finanças”, diz
um trecho da pesquisa.

Além do número de famíli-
as endividadas, também está au-
mentando o percentual de famí-
lias com mais de 50% da renda
mensal comprometida com suas
dívidas. Essa proporção chegou
a 21,1% do total de famílias
endividadas em agosto.

Na análise da CNC, a alta
contratação de dívidas é mo-
tivada, principalmente, por fa-
tores como a precariedade do

mercado de trabalho formal e
a inflação elevada. O presiden-
te da CNC, José Roberto Ta-
dros, explica que muitos bra-
sileiros têm recorrido à infor-
malidade e obtido crédito para
investir em pequenas ativida-
des que possam recompor sua
renda e garantir seu sustento.

“Mas há uma necessidade
grande de planejamento do or-
çamento familiar para que
esse alívio não vire um proble-
ma ainda maior do que o que
se tinha inicialmente, uma
bola de neve”, alerta.

A CNC destaca que o cré-
dito mais acessível, com taxas
de juros relativamente baixas,
contribuiu para um maior en-
dividamento no primeiro se-
mestre de 2021, quando a con-
cessão média de crédito aos
consumidores atingiu 19,2%,
a maior desde o início de
2013. Apesar disso, a alta da
inflação e o consequente au-

mento da taxa básica de juros
(Selic) já têm sido precifica-
dos pelo mercado, o que resul-
ta em juros mais altos.

Para a economista respon-
sável pela pesquisa, Izis Fer-
reira, mesmo que a inadim-
plência permaneça estável, a
elevação dos juros aumenta o
risco de esse indicador piorar
no futuro.

“O crédito mais caro e as
despesas elevadas restringem
a capacidade de consumo das
famílias. Enquanto faltarem
sinais mais robustos de recu-
peração no mercado de traba-
lho formal e na renda, com alí-
vio da inflação, as necessida-
des de recomposição dos ren-
dimentos pelos mais vulnerá-
veis seguirão elevadas. Com
isso, o endividamento no país
pode aumentar ainda mais”, diz
a especialista, em análise di-
vulgada pela CNC. (Agencia
Brasil)
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 Aplicação de recursos 
 (1.100) - - -

 Aplicação de recursos 
- -

-

- -
 

1.019.967 

- -

-

  acionistas minoritários - -  (18.511)

  

 

 

(em milhares de reais)

- -

-
- - -  (9.875) -  (9.875)  (8.189)  (18.064)

 -    -   -  -   -  -   
- - - -  (51.175)  (51.175)

- - -  (51.175)  51.175 - -  -   

- - - -
- - -  -   -  -   
- - - -
- -  15.706 -  (15.706) - - -
- - - -  (74.604)  (74.604)  (59.519)

    de retenção de lucros - - - - -  -   
 -   

(em milhares de reais)

(51.175)
- - - -

(51.175)

Acionistas controladores (51.175)
Acionistas não controladores

 -    -   

 -    -   
 -    -   
 -    -   

 -    -   
 (110)  (115.617)  (115.441)

 (1)

  patrimonial
 

(51.099)  -    -   

 

 (1)  (1)  (148.486)  (148.906)
 6 
- -  (590.605)

 -    -    (641.905)

Corrente  -    -    (85.995)
Diferido  (54.790)

 

Acionistas controladores  (51.175)
Acionistas não controladores

 7,61 

Circulante
1.868.757 

 -    -    100.849 
 Contas a receber de clientes  -    -   
 Estoques  -    -    456.796 
 Adiantamentos a fornecedores            - -

 -    -   
 898  -    -   

 -    -    68.017 
 -   

 Demais contas a receber
 74.907  1.176 

Não Circulante
 -    -    41.957 

  e em caução  -    -    41.160 
 -    -    46.147 

 Adiantamentos a fornecedores            -    -    51.068  48.681 

 Demais contas a receber  -    -   
178.470

  Em sociedades controladas - -
- -
- -
- -

 Direito de uso - -
4.849.659 

8.667.781 8.688.158 

Circulante
 Fornecedores  -    -    106.467  150.469 

 -    1.144.881 
 -    -   

 -    16.559 
 Salários e encargos sociais  -    -   
 Tributos a recolher  -    -    19.718 

 -   
 -   

 Demais contas a pagar   7  7  4.076 
 74.611  7 

Não Circulante
 -   

 -    -   
 -   

-
 -    -   
 -    -   

 -   
74.611 7

 Capital social  660.000  660.000  660.000  660.000 

 770.944  770.944 

-  1.054.889 

 e patrimônio liquido
 

8.667.781  8.688.158 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA INTIMAÇÃO
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): WILLIANS SALVADOR, CPF 112.727.358-26, s/m  FERNANDA BORGES
SALVADOR, CPF 285.826.148-29, eventual(ais) (a)(s)/herdeiro(a)(s)/sucessor(a)(es)/ocupante(s)
do(s) imóvel(is) e demais interessados, expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 0012853-
93.2018.8.26.0007, AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE DESPESAS
CONDOMINIAIS, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUAIANAZES, CNPJ 04.632.536/0001-
80. A MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera /SP, Dra. Sueli Juarez Alonso,
com fundamento nos artigos 879, II c/c o art. 882, § 2º do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/
09 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, e a Resolução nº 236/2016 do CNJ, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que o leiloeiro público: LUIZ CARLOS LEVOTO, JUCESP
Nº 942, GESTOR DO SISTEMA DE ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICO:
WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará a leilão o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s) em
condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL: APARTAMENTO N° 112, LOCALIZADO NO 11° PAVIMENTO
DO BLOCO NORTE DO “CONDOMINIO RESIDENCIAL GUAIANAZES”, SITUADO NA RUA OTELO
AUGUSTO RIBEIRO N° 707, NO DISTRITO DE GUAIANAZES, com a área privativa de 52,5600m²; área
comum de 42,2415m², área total de 94,8016m² e fração ideal do terreno de 0,606569788%. MATRÍCULA
Nº 117.320, 7° CRI/SP. Contribuinte nº 115.235.0393-8 (conf. pesquisa realizada no site da PMSP).DOS
ÔNUS: 1-) R. 02, em 05/10/2001. Pelo instrumento particular os adquirentes-executados, deram à CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL-CEF, em HIPOTECA, o IMÓVEL para garantia da dívida de R$ 42.400,00, cujo
débito atualizado em 18/12/209 era de R$ 291.563,62, tendo sido arrematado pela CEF, conforme noticiado
às fls. 224/225; 2-) AV. 03, em 03/05/2021, PENHORA Exequenda da metade ideal do imóvel; 3-) AV. 04, em
03/05/2021, PENHORA Exequenda da metade ideal do imóvel; 4-) O arrematante ficará responsável por
eventual diferença em caso de insuficiência do produto de arrematação.DA(S) OBSERVAÇÃO(ÕES): 1-)
Nos termos do respeitável despacho de folhas 232, sobre a informação da CEF às fls. 224/231, assim decidiu:
“... 2-No mais, nada a apreciar, por tratar-se de obrigação “propter rem...”; 2-) Não há débitos de IPTU
Exercício 2021. Contribuinte nº 115.235.0393-8 em situação regular (conf. pesquisas realizadas no sítio da
PMSP aos 25/06/2021). DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL: R$ 171.534,88, (junho de 2021),
pelo sítio DrCalc.net, tendo-se por base o valor homologado de fls. 350 no importe de R$ 157.994,00 (julho/
2020), a ser atualizado monetariamente à época do leilão; DO VALOR DO DÉBITO: R$ 163.625,38 (17/06/
2019) base os cálculos da credora as fls.152/170 dos autos), a ser atualizado monetariamente à época do
leilão. DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 06/09/2021 às 14h00min e terminará em
09/09/2021, às 14h00min. O 2º Leilão começará em 09/09/2021 às 14h01min e terminará em 06/10/2021,
às 14h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual
ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor
da avaliação, atualizado pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os
interessados deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem
do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO
PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o
início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo
menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que
deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses.
Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891,
Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º ambos do CPC). DA MULTA EM CASO DE ATRASO NO
PAGAMENTO PARCELADO: Ficam cientes da incidência da multa de 10% (sobre a parcela inadimplida
somada às parcelas vincendas) em caso de atraso no pagamento parcelado (artigo 895, § 4°, CPC/2015). E,
em caso de inadimplemento, deverá declarar sua ciência sobre a possibilidade de o exequente pedir a
resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (artigo 895, § 5°, CPC).
DO PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial,
via site: www.tjsp.jus.br (as guias de depósitos serão enviadas pelo leiloeiro, via correio eletrônico), no prazo
de até “24 horas, após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro” (Art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO
LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser
paga pelo arrematante, mediante DOC, TED, ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar
do encerramento do leilão, em conta à disposição do Juízo. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO: Caso o leilão
seja cancelado em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das
despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao
cancelamento no valor de R$2.500,00. DOS ÔNUS HIPOTECÁRIOS: A hipoteca extingue-se com a
arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor hipotecário (Art. 1499, VI do Código Civil).
DOS DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e
impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, desde que o produto da arrematação
comporte esses débitos e, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa, com
pedido de reserva de numerário e o pagamento (Art. 130, Par. Único do CTN). DO ESTADO DO BEM: O(s)
bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado de conservação em que se encontra(m), sem garantia(s), constituindo
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais
eletrônicas. DOS DOCUMENTOS: A verificação de documentos, de gravames, de credores e de área, é de
responsabilidade do arrematante inclusive por eventual regularização que se faça necessária. DO AUTO DE
ARREMATAÇÃO: Nos moldes do Art. 20 do Prov. CSM nº 1625/2009, o auto de arrematação somente será
assinado pelo Juiz de Direito, após a efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e
da comissão. Em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto no artigo 21 do Prov. CSM nº 1625/2009.
DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO: os atos necessários para a expedição da carta de
arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante
(Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 ambos do CPC). DA ATUALIZAÇÃO: Os valores de avaliação e débitos
serão atualizados até a data do leilão. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM.
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: O(a)(s)
executado(a)(s) pode(m), antes de alienado(s) o(s) bem(ns), pagar(em) ou remir a execução, consignando
a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826 do CPC).
No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação,
oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902 do CPC). DAS DÚVIDAS E
ESCLARECIMENTOS: no escritório do leiloeiro público na Av. Brigadeiro Luiz Antônio nº 388, Sobreloja S
1, Bela V ista, São Paulo, CEP:01318-000, fone.: (11) 315-2410 ou 3104-6646, correio eletrônico:
contato@leilaoinvestment.com.br.. Ficam o(s) executado(s) WILLIANS SALVADOR, RG 19.964.501-2
SSP/SP CPF 112.727.358-26; FERNANDA BORGES SALVADOR, CPF N.º 285.826.148-29; eventuais
cônjuges, se casados forem, eventuais herdeiros, sucessores e demais interessados, INTIMADOS
das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Não há recursos
pendestes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
22 de julho de 2021.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1019072-52.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro. Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei. etc. FAZ SABER 
a(o) JACQUELINE INGRID PAYOR. CPF 450.294.688-54. que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Robinson Carneiro de Cerqueira Leite, alegando em síntese: cobrança da quantia de R$ 31.460.89 (abril/2020). 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, 

metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em execução, incluindo custas 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2021.                                                     B 25 e 26/08

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. - MESA (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 09 de setembro de 2021, às 17:00 horas, de forma exclusivamente
digital, nos termos do artigo 124, parágrafo 2º-A, da Lei Federal nº 6.404/76 e da Instrução Normativa n° 81, de 10 de junho de 2020,
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI (“IN DREI Nº 81”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (i) alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia;
(ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir a deliberação constante do item (i) acima; (iii) eleição de novo membro
independente do Conselho de Administração da Companhia; (iv) eleição de novo membro titular do Conselho Fiscal da Companhia; e
(v) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens (i) a
(iv) acima. Instruções Gerais: Os documentos que suportarão as deliberações estão disponibilizados a todos os acionistas no
website www.santoantonioenergia.com.br/age-setembro2021-madeiraenergia/, onde também estão disponíveis os boletins de voto a
distância para esta Assembleia Geral. A Companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que assim solicitarem por
escrito, por meio do endereço eletrônico abaixo indicado. Instruções Gerais: Os acionistas poderão participar pessoalmente ou por
meio de representante no sistema eletrônico de participação e voto a distância disponibilizado pela Companhia. Os acionistas que
optarem pelo voto a distância por meio do uso do boletim de voto a distância deverão devolvê-lo à Companhia, por meio de e-mail 
encaminhado ao endereço eletrônico indicado abaixo, no mínimo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral. Em
caso de participação por meio de representante, os acionistas deverão enviar eletronicamente à Companhia os documentos
societários de comprovação de poderes de seu(s) representante(s) legal(is), acompanhados de documento de identidade com foto
deste(s), e, se desejarem ser representados por procurador, deverão enviar os respectivos instrumentos de mandato, validamente
outorgados, à Companhia. Em todos os casos, tais documentos deverão ser encaminhados por via eletrônica, sob a referência
“Assembleia Geral Extraordinária”, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral, sendo
admitido o protocolo por meio eletrônico, no endereço eletrônico lucianavasconcellos@santoantonioenergia.com.br, respeitada, em
qualquer caso, as disposições de que trata a Seção VIII da IN DREI Nº 81 a respeito das sociedades anônimas. São Paulo, 23 de
agosto de 2021. Madeira Energia S.A. - MESA - Solange Mendes Geraldo Ragazi David - Presidente do Conselho de Administração.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1045642-82.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Sandro Ferreira dos Reis, Brasileiro, Casado, Empresário Comercial, RG 48384368-4, CPF 228.939.988-44, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de JAS Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando o 
recebimento de R$ 1.113,05 (maio/2014), referente ao contrato de locação, da loja 42 da Rua Santa Ifigênia, n° 555/561 e 
565, firmado entre as partes em outubro/2013. 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 19 de agosto de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1037260-27.2019.8.26.0100 O MM. Juíz de Direito da 38ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Leonardo Santos e Silva, CPF 650.462.503-49, que JAS Empreendimentos Imobiliários Ltda. ajuizou-lhe Ação de Execução 
de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 2.212,63 (abril/19) das parcelas não pagas do Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida firmado entre as partes. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, expede-se EDITAL, para 
que em 3 dias pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que nesse prazo, 
reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o 
parcelamento em até 6 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluírem após os 20 dias supra, 
ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2021. 

Nexoos do Brasil Holding S.A. - CNPJ nº 30.965.375/0001-57 - NIRE 35.300.518.845
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 30.06.2021

Data, hora, local: 30.06.2021, 10hs, na sede social, São Paulo/SP, Rua Claudio Soares, 72, sala 1.309, Pinheiros, CEP 
05422-030. Convocação e Presença: Dispensada a convocação diante da presença de acionistas titulares de ações 
representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, Lei 6.404/76 (“Lei das 
S.A.”), como se verifi ca no livro de registro de presença de acionistas. Mesa: Presidente da Mesa, o Sr. Daniel Murrer 
Gomes. Secretário, o Sr. Murilo Frônio Bássora. Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre (i) o exame, discussão e apro-
vação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da Nexoos do Brasil Holding S.A., Segui-
da de Incorporação Reversa da Parcela Cindida pela Nexoos do Brasil Tecnologia e Serviços Ltda.” (“Protocolo”), cele-
brado pelos administradores da Companhia nesta data, o qual consubstancia os termos, cláusulas e condições da ci-
são parcial da Companhia com a incorporação reversa do acervo líquido a ser cindido pela Nexoos do Brasil Tec-
nologia e Serviços Ltda., sociedade empresária limitada com sede em São Paulo/SP, Rua Claudio Soares, 72, sala 
1.310, Pinheiros, CEP 05422-030, CNPJ 23.265.773/0001-03, com seus atos constitutivos devidamente registrados na 
JUCESP NIRE 35.300.455.185 (“Nexoos Tecnologia”); (ii) a ratifi cação da contratação da empresa especializada pre-
viamente contratada para proceder à avaliação do patrimônio líquido e do acervo líquido a ser cindido pela Compa-
nhia; (iii) o exame, discussão e aprovação do laudo de avaliação emitido pela empresa especializada nesta data (“Lau-
do de Avaliação”); (iv) a aprovação da proposta de cisão parcial da Companhia com incorporação reversa da parcela 
cindida pela Nexoos Tecnologia, nos termos do Protocolo (“Cisão”); e (v) a autorização para os administradores da 
Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação da Cisão. Deliberações: Após discutidas as matérias 
constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer reservas ou restrições, deliberaram: I) la-
vrar esta ata em forma de sumário das deliberações; II) aprovar a proposta contida no Protocolo, o qual estabelece os 
termos e condições para a Cisão, cujo instrumento, lido e aprovado por todos, passa a fazer parte integrante desta ata 
como Anexo I; III) ratifi car a contratação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., socie-
dade com sede no Rio de Janeiro/RJ, Rua do Passeio, 62, 6º andar, CNPJ 08.681.365/0001-30, CRC/RJ nº 005112/O-9 e, 
com seus atos constitutivos registrados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro nº 70218, 
para proceder à avaliação, a valores contábeis, do patrimônio líquido e do acervo líquido a ser cindido pela Companhia 
e a incorporação reversa pela Nexoos Tecnologia, nos termos dos artigos 8º e 229 da Lei das S.A.; IV) consignar que a 
cisão parcial será levada a efeito nesta data, tendo por base o Laudo de Avaliação, anexo ao Protocolo, elaborado pela 
empresa especializada nesta data, com base no balanço patrimonial da Companhia de 31.05.2021; V) consignar que, 
com base nos critérios acima adotados, o patrimônio líquido da Companhia foi estimado em R$ 349.327,23, sendo que 
o valor do acervo líquido a ser cindido é de R$ 1,00, conforme se constata do Laudo de Avaliação; VI) aprovar o Lau-
do de Avaliação, que constitui o Anexo 1 ao Protocolo, elaborado pela empresa especializada acima referida que pro-
cedeu à avaliação do patrimônio líquido e do acervo líquido a ser cindido pela Companhia e incorporado reversamen-
te pela Nexoos Tecnologia, tendo apurado o valor de R$ 349.327,23 para o patrimônio líquido e o valor de R$ 1,00 para 
o acervo líquido a ser cindido da Companhia, ambos com base no Balanço Patrimonial de 31.05.2021; VII) Aprovar a 
operação de cisão parcial da Companhia seguida de incorporação reversa do acervo líquido cindido pela Nexoos Tec-
nologia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e pelo valor apurado no Laudo de Avaliação, ambos acima 
referidos e aprovados; VIII) Registrar que a operação de cisão parcial da Companhia acarretará, conforme demonstra-
do no Protocolo, as seguintes movimentações contábeis na Companhia: (a) a baixa da conta do passivo “Provisão para 
Perda de Investimento”, no exato montante de R$ 10.908.194,11, uma vez que esses valores correspondem à partici-
pação na Nexoos Tecnologia detida pela Companhia, que compõe o Acervo Líquido cindido, contra a conta do patrimô-
nio líquido “Reserva de Capital”, e (b) a redução das contas de “Reserva de Capital”, no patrimônio líquido, e de “Cai-
xa”, no ativo, no valor de R$ 1,00 relativo à parcela cindida, sem qual modifi cação no capital social da Companhia; 
IX) Registrar que inexiste acionista dissidente das deliberações desta Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do 
artigo 137 da LSA; e X) Autorizar a Diretoria a praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implemen-
tação das deliberações acima, bem como ratifi car atos já praticados pela diretoria da Companhia relativos às matérias 
ora aprovadas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura desta ata, que, 
lida, foi assinada eletronicamente por todos os acionistas presentes, nos termos do artigo 10, § 2º, MP 2.200-
2/2001. Esta ata é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Esta ata confere com a ata lavrada em livro próprio. 
São Paulo, 30.06.2021. Assinaturas: Daniel Murrer Gomes - Presidente da mesa e acionista e Murilo Frônio 
Bássora - Secretário da mesa e acionista, LA Nube Holdings LLC - Acionista por: Nicolas Andres Arrellaga Beteret-
te, Eduardo Francisco Gomes - Acionista, José Roberto Schettino Mattos - Acionista, Francisco Carlos Gomes - Acio-
nista, Marcos Nogueira Muchon - Acionista, Priscilla do Rego Barros Washington - Acionista, Cora Mesquita Branco 
Ferreira - Acionista, André Branco Ferreira - Acionista, João Luiz Nogueira da Fonseca - Acionista, Elcio Cantreva - 
Acionista, Sylvio Alves de Barros Netto - Acionista, Carlos Eduardo Andreoni Ambrosio - Acionista, LV1 Participações 
Ltda. - Acionista Por: Marcos Shigueru Hatushikano, Adriana Fernandes da Costa Kheirallah - Acionista, Vinicius Mei-
relles Pereira Ferriani - Acionista, Marcio Augusto Castro - Acionista, João Otávio Pinheiro Olivério - Acionista, Fran-
çois Theo Georges Guerin - Acionista, Marcelo Pasinato Naufal- Acionista, James Igor Carvalho Goulart - Acionista, 
André Ciccone Krongold - Acionista, Felipe Kheirallah - Acionista, Francisco Martins de Lima Filho - Acionista, Kelly 
Coura Mazier - Acionista, Nathalia Andrade Castro - Acionista, Ana Luiza Abreu Tonetti - Acionista e Roberto Henri-
que Maciel Chaves. JUCESP nº 382.683/21-3 em 11.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO  
Nº 1059950-89.2015.8.26.0100 ( USUC 737 ) 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 Maria Vitalina de Almeida, Renilda ou Remilda Maria dos Santos de Santana, réus ausentes,  
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Flavio José dos Santos de Santana e Leandro Henrique Maximilian Gomes Ferreira ajuizou(ram) ação de  
USUCAPIÃO, visando a declaração do domínio do imóvel localizado na Rua Benedito Schunck, n. 1.332 e s/nº - Embura 
- Parelheiros - São Paulo - SP., gleba - A- encerra a área de 2.508,47ms2 e gleba - B- encerra a área de 2.005,97m².  

 
20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1008530-12.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, 
Faz saber a(o) Narcizo Marcelino de Rocha, CPF 676.337.308-20, que lhe foi proposta uma ação regressiva de Procedimento 
Comum por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando a restituição do valor de R$ 12.060,87 (março/2019) 
referente a colisão em 07/02/2018, entre os veículos do requerido, Renault Clio, placas DVB-6833 e do segurado Chevrolet 
Prisma, placas EVM -8612 assegurado pela apólice nº 3127515. 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, 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 23 de Agosto de 2021.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059996-76.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Pei-
xoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MPA COLETA DE RESÍDUOS LTDA EPP, CNPJ 
03.208.869/0001-14, com endereço à Rua Vicente Navarro, 05, Jardim Umarizal, CEP 05756-000, São Paulo - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO DO BRASIL S/A, ale-
gando em síntese: que pague a quantia de R$ 235.681,62 oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 
356.903.068, devidamente atualizada. 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 con-
siderado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2021. 

FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ - 2ª VARA CÍVEL - Av.  Cor ifeu de Azevedo
Marques,  148/150 -  Butanta -  CEP 05582-000 -  Fone:  (11)  3721-6399 -  São
Paulo-SP - E-mail: butantacivel@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias -  Processo nº 1002594-94.2020.8.26.0704.  A MMª Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. MONICA
LIMA PEREIRA,  na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEXANDRE DE MENEZES
LENCIONI, RG 13.597.243, CPF 226.519.518-97, que lhe foi proposta uma ação
de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  por par te de WILLIAN KAZUHISSA KOH,
v isando à rescisão dos contratos de mútuos f i rmados entre as partes, com a
condenação dos réus na devo lução dos va lores  e fe t ivamente  emprestados,
devidamente atualizados, e à condenação no pagamento das custas processu-
ais reembolsáveis e honorários advocatícios, alegando ainda ter sido vít ima do
esquema criminoso de pirâmide financeira perpetrado pelos réus. Encontrando-
se o réu em lugar incer to e não sabido, foi  determinada a sua CITAÇÃO por
EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE
o feito, ciente de que não havendo manifestação, lhe será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2021.

24  e  25/08

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1061989-25.2016.8.26.0100. 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) João de Deus Marques, Nelson Borges do Couto, Espólio de Said Rachid 
Samara, Julieta Berbari Samara, Espólio de João Gabriel Comprido, Samia Sâmara Gabriel, Yoshiko Yahegashi, Olga 
Gonçalves do Couto, Conceição de Souza Marques, Tadassi Suyama, Antonio de Jesus Serra, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Caroline Cristine Nogueira e Fabio 
Nogueira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Comendador Angelo 
Rinaldi, nº 110/112, Bairro Jardim Campo Limpo, CEP 05785-080,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. 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.         [26,27] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1001604-09.2019.8.26. 
0100 (U-19) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza,MM.Juiza de Direito da 1ªVara 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 Helbor Empreendimentos 
S/A,na pessoa de seu representante legal,Vila Solo Empreendimentos Ltda., na pessoa de seu representante legal,Elthon Mário 
Akinaga, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros 
e/ou sucessores, que Gianfranco Medeiros Severi, Kriscia Karyna Braga Severi e Rodrigo Medeiros Severi ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Travessa Comendador Salvador Messina, 11, Vila 
Gertrudez, Ibirapuera, São Paulo-SP, com área de 420,00 m², contribuinte nº 085.038.0075-6,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.    [26,27] 

Arrecadação federal chega
a R$ 171,27 bilhões em julho

A União arrecadou R$ 171,270
bilhões no mês passado, de acor-
do com dados divulgados na quar-
ta-feira (25) pela Receita Federal.
Na comparação com julho do ano
passado, houve um crescimento
real de 35,47%, ou seja, desconta-
da a inflação, em valores corrigi-
dos pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O valor é o maior para o mês de
julho desde o início da série histó-
rica da Receita Federal, em 1995,
com correção pela inflação.

Nos sete primeiros meses de
2021, a arrecadação federal soma
R$ 1,053 trilhão, com alta de 26,11%

acima da inflação pelo IPCA, tam-
bém recorde para o período acu-
mulado. Segundo a Receita, todos
os indicadores macroeconômicos
que influenciam na arrecadação
federal, como a produção industri-
al, a venda de bens e até mesmo o
setor de serviços apresentaram
variação positiva.

O ministro da Economia Paulo
Guedes comentou os resultados e
disse que as altas expressivas na
arrecadação mostram o forte impul-
so da economia e a previsão de um
crescimento vigoroso esse ano, o
que, para ele, reforça a necessidade
de aprovação da reforma tributária.

Os projetos estão em tramitação no
Congresso Nacional.

De acordo com a Receita Fede-
ral, o resultado da arrecadação fe-
deral pode ser explicado, principal-
mente, pelos fatores não recorren-
tes (que não se repetirão em outros
anos), como recolhimentos extraor-
dinários de aproximadamente R$ 24
bilhões em Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica (IRPJ) e em Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), de janeiro a julho de 2021.

No mesmo período do ano pas-
sado, os recolhimentos extraordiná-
rios foram de R$ 2,8 bilhões. No mês,
essa arrecadação foi de R$ 4 bi-

lhões. Nos últimos meses, esses re-
colhimentos fora de época têm im-
pulsionado a arrecadação, por cau-
sa de empresas que registraram lu-
cros maiores que o previsto e tive-
ram de pagar a diferença.

Os valores contrabalançaram a
elevação de R$ 5,402 bilhões (em
valores corrigidos pelo IPCA) nas
compensações tributárias entre ju-
lho de 2020 e de 2021. O aumento
foi de 26% na comparação intera-
nual e o crescimento foi de 45% no
período acumulado.

Por meio da compensação tri-
butária, uma empresa que previu
lucros maiores do que o realizado

e pagou IRPJ e CSLL por estimati-
va em um exercício pode pedir aba-
timento nas parcelas seguintes,
caso tenha prejuízo ou lucro me-
nor que o esperado. Por causa da
pandemia da covid-19, que impac-
tou o resultado das empresas, o
volume de compensações aumen-
tou de R$ 20,860 bilhões, em julho
de 2020, para R$ 26,262 bilhões, em
junho de 2021. No acumulado do
ano, o montante já chega a R$
37,948 bilhões.

O total do IRPJ e CSLL no mês
passado foi de R$ 41,103 bilhões.
Além deles, os destaques do mês
foram as altas registradas na arre-

cadação do Programa de Integra-
ção Social (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Segurida-
de Social (Cofins), 33,21% em valo-
res reais – corrigidos pela inflação,
chegando a R$ 31,641 bilhões.

A arrecadação da Previdência
Social aumentou 16,64% acima da
inflação, e ficou em R$ 38,957 bi-
lhões. O resultado pode ser explica-
do pelo adiamento do recolhimen-
to das contribuições patronais e do
Simples Nacional, concedidos em
2020, e pelo aumento das compen-
sações tributárias com débitos de
receita previdenciária. (Agencia
Brasil)
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Edital de Leilões Eletrônicos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015)

07ª Vara e Ofício Civel do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca
de São Paulo/SP. Edital de Leilões Eletrônicos de Bem Imóvel e para
Intimação do(s) executado(s) Sebastião Carvalho da Silva Silvia
Pettinatto Carvalho da Silva; Espólio de Maria Eunice Borges

Carvalho, na pessoa do herdeiro conhecido Vagner Borges Carvalho; Vagner Borges Carvalho;
Maria da Gloria Camillo (RG 10.541.143 e CPF 575.467.038-91) Prefeitura do Município de São Paulo/
SP, além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, do(s) exequente(s) Maria Salome Martins
Gonçalves, expedido nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação Monitória promovida por Maria
Salome Martins Gonçalves , processo nº 0125002-33.2007.8.26.0002. O(a) Dr(a). ADRIANA BORGES
DE CARVALHO, MM Juiz(a) de Direito da 07ª Vara Civel do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei e etc., faz saber que por meio do sistema gestor de leilões
eletrônicos Casa Reis Leilões, de titularidade do leiloeiro oficial Eduardo dos Reis (Jucesp nº 748), levará
às hastas públicas o Bem ao final descrito. Os leilões judiciais estão hospedados em
www.casareisleiloesonline.com.br. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 31 (trinta e um) de Agosto de
2021, 13:00:00 horas e término dia 2 (dois) de Setembro de 2021, 13:00:00 horas, oportunidade em que
o Bem será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo) Leilão,
caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 2 (dois) de Setembro de 2021, 12:01:00
horas e término dia 23 (vinte e três) de Setembro de 2021, 12:00:00 horas, ocasião em que o Bem será
entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento)
do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único
do art. 891 do CPC/2015).  Das Condições de Oferta. O Bem será ofertado para arrematação em lote
único (art. 893 do CPC/2015), no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo
que as áreas mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes dos registros
imobiliários, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de
preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a
realidade existente. O Pagamento do Preço da Arrematação será realizado à vista ou parcelado em até 30
(trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) à vista, cf. art. 892 do CPC/2015, por meio de
depósito judicial e sob pena de desfazimento da arrematação. As propostas para pagamento parcelado devem
ser encaminhadas ao leiloeiro oficial e respeitar os termos e parâmetros do art. 895 do CPC/2015. A Comissão
Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e correrá
por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação,
sob pena de desfazimento, por meio de depósito endereçado para conta corrente em instituição bancária a ser
indicada pelo sistema gestor na ocasião a aquisição judicial. Bem Ofertado: 100% (cem por cento) dos
Direitos Aquisitivos e de Posse sobre 01 (um) Prédio situado a Rua Diogo Martins, nº 141, antiga Rua 6, e
seu terreno constante do lote 21 da quadra 11, do Jardim Anna Maria, no Bairro do Campo Limpo, no 29º
Subdistrito - Santo Amaro, medindo 10 metros de frente, por 25 metros da frente aos fundos de ambos os lados,
e tendo nos fundos a mesma largura da frente, com área total de 250 metros quadrados, confinando de ambos
os lados e nos fundos com Miquelina Saporito; dista 62 metros da confluência da Rua Diogo Martins com a
Rua 8, e localiza-se do lado direito da citada Rua Diogo Martins de quem da Rua 8 se dirige àquela via pública..
Matrícula nº 22.416 do 11º CRI/SP . Inscrição Municipal nº: 169.103.0021-0. A Matrícula do Imóvel indica
que figura como detentora do domínio e propriedade do imóvel Maria da Gloria Camillo (RG 10.541.143 e CPF
575.467.038-91), enquanto solteira; que o imóvel foi compromissado em caráter irrevogável e irretratável a
Sebastião Carvalho da Silva, enquanto casado com Maria Eunice Borges Carvalho (RG e CPF ali não
identificados) - (R. 01); e a penhora executada (Av. 02). Vagner Borges Carvalho, alegado possuidor direto
e herdeiro de titular dos demais 50% dos direitos de compromissário comprador do imóvel em voga (Maria
Eunice Borges Carvalho, conforme escritura lavrada em 04/02/77 pelo Tabelião do Cartório de Notas de
Taboão da Serra/SP - livro 150, fls. 329 - R.1 da matrícula - doc. 03 anexo), nos autos dos Embargos de
Terceiro nº 0023361-89.2013.8.26.0002 trouxe decisão final transitada em julgado no sentido de que “a
meação da qual o embargante alega ser herdeiro não foi atingida pela constrição efetuada nos autos do
processo principal. A possibilidade ou não de divisão do imóvel não representa óbice à penhora de sua parte
ideal. A alegação de bem de família não encontra respaldo em qualquer prova existente nos autos. Pelo
contrário, há notícias de que o imóvel é utilizado em parte para residência e em parte para comércio, fato que
por si só já retira a indivisibilidade alegada, bem como a utilização exclusiva para fins residenciais. Considerando
as provas existentes nos autos,a ação é improcedente” - V. Acórdão fls. 648/650. Posse. Vagner Borges
Carvalho, herdeiro de titular dos demais 50% dos direitos de compromissário comprador do imóvel em voga
(Maria Eunice Borges Carvalho) afirmou exercer a posse direta nos autos dos Embargos de Terceiro nº
0023361-89.2013.8.26.0002. Débitos Tributários. Conforme a pesquisa realizada em 21 de julho de 2021,
sobre o imóvel não pesam débitos de IPTU. Débitos de Condomínio. Não se trata de unidade condominial
e não há, pois, pendências desta espécie. Avaliação Original: R$ 775.000,00 em jul/2019. Avaliação
Atualizada: R$ 866.333,27 em jul/2021. Crédito Executado. Trata-sede execução de título judicial constituído
em sede de ação monitória. A credora apresentou demonstrativo analítico de crédito no valor de R$ 59.305,51
para 24 de agosto de 2011 (fls. 192). Houve bloqueio judicial, penhora e posterior levantamento da cifra
original de R$ 3.591,45 para setembro de 2001. A execução prossegue para recebimento do saldo.
Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais acima citados, serão aplicados na alienação
em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, para fins de sub-rogação dos débitos
tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se o caso; os artigos 1499 a 1501 do
Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além de quaisquer outras normas e dispositivos
legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis. Da Remição da Execução. Se após a
publicação do edital de leilões o devedor remir a execução na forma do artigo 826 do CPC/2015, deverá este
pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre
o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços de organização e divulgação das hastas
públicas até então executados, conforme já decidido pelo E. STJ em caso análogo (Resp 185656-DF, 3ª. T,
Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Do Acordo. Por analogia, sendo entabulado acordo
entre as partes após a publicação do edital de leilões, o pagador deverá arcar com a quitação em favor do
sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração
aos serviços até então executados. Recursos. Dos autos não se verifica recurso pendente de julgamento.
Informações Finais. Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para
a transmissão da propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de certidões
e demais documentos; bem como as despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva
imissão na posse. Intimações. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra,
na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Sebastião Carvalho da Silva, Silvia Pettinatto
Carvalho da Silva; Espólio de Maria Eunice Borges Carvalho, na pessoa do herdeiro conhecido Vagner
Borges Carvalho; Vagner Borges Carvalho; Maria  da Gloria Camillo (RG 10.541.143 e CPF 575.467.038-
91) a Prefeitura do Município de São Paulo/SP além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, o(s)
exequente(s) Maria Salome Martins Gonçalves. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente
edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de Julho de 2021. Eu, , Escrevente, digitei. Eu, ,
Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi. Adriana Borges de Carvalho - Juíza de Direito

(Em milhares de 
reais, exceto quando indicado de outra forma)

C.N.P.J. 36.328.479/0001-37

Contador CRC 1SP109.847/O-8

-

-
dade preponderante a geração e exploração de energia 

 
-
-

administração na sua gestão. A emissão das demonstra-

Companhia em 24 de agosto de 2021. 

contábeis e legislação brasileira. 
-

ras são apresentadas em Real (“R$”), que é a moeda fun-

apresentadas em real foram arredondadas para o milhar 

Na preparação des-

-

 As 
-

 a) 
Capital social 

-
ferenciais. -

O resultado 

Companhia pelo número médio de ações em circulação 

social A base de cálculo do imposto de renda e da con-

-
tribuição social sobre a receita bruta, sobre as quais se 

-

-
posto de renda e contribuição social diferidos sobre de-
terminadas diferenças temporárias que não impactam 
a base de cálculo do lucro presumido. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social compreende as 
parcelas correntes. O imposto corrente é reconhecido 

-

-
tes. Despesas de imposto de renda e contribuição social 

Nota 

8  1.783  1 
 Impostos a recuperar  1.422  - 
 Outros créditos  2.711  - 

 Impostos a recuperar  393  - 

10  - 
11  230  - 

Nota

 Fornecedores  1.206  - 
 Salários e encargos sociais  21  - 
 Tributos a recolher  33  - 

 Capital social 13.a  22.001  1 
 (37)  - 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de 
outra forma)

Nota

 (111)  -   
 Outras receitas operacionais, 

 2  -   

 (2)  -   
 91  -   

14  89  -   

 Imposto de renda 12  (11)  -   
 Contribuição social 12  (6)  -   

 
(Em milhares de reais)

Nota Capital
social Total

 1  -  -  -  1 

 Aporte de capital social 13.a  22.000  -  -  - 22.000 
 -  -  -  (37)  (37)
 -  -  (37)  37  - 

(Em milhares de reais)

Outros componentes do 
 -  - 

(Em 
milhares de reais)

 (37)  - 

  Impostos a recuperar - 
   circulante e não circulante  - 

   circulante e não circulante  (2.711)  - 

  Fornecedores  1.206  - 
  Tributos a recolher  33  - 

   circulante e não circulante  21  - 

 - 
 (230)  - 

 

 -  1 
  Entrada de caixa por aumento 
   de capital  22.000  - 

corrente O imposto corrente é o imposto a pagar ou a 

-

forem atendidos. 
Não se espera que as seguintes normas 

a) 

-

 1º 01 2022 
para contratos existentes na data em que as alterações 

lucros acumulados ou outros componentes do patrimô-
b) 

As alterações tratam 
-

de caixa contratuais ou relações de hedge decorrentes 

-

hedge. 
 

-

-
ções ao CPC 11). 
 

 3  1 
 1.780  - 
 1.783  1 

representadas substancialmente por Operações Com-

 
 A controladora 

Lincoln Junqueira.  

Custo Total
Em 30/04/2020  -  -  - 
Aquisições  16.620 

 -  -  - 
 -  -  - 

Em 30/04/2021  16.620 

Total
Em 30/04/2020  -  -  - 
Adição  -  -  - 

 -  -  - 
Em 30/04/2021  -  -  - 

 -  - 

Taxas médias anuais de 
depreciação

Custo  Total
Em 30/04/2020  -  -  - 
Aquisições  230  -  230 

 -  -  - 
 -  -  - 

Em 30/04/2021  230  -  230 

 Total
Em 30/04/2020  -  -  - 
Adições  -  -  - 

 -  -  - 
Em 30/04/2021  -  -  - 

30/04/2020  -     -     - 

30/04/2021 230  - 230
Taxa média anual de 
depreciação  

  Conciliação 
do imposto de renda e da contribuição social com o re-

 

 social social
 73  -  - 

   lucro presumido  73  73  -  - 

  (18)  (6)  -  - 
Tributos sobre 
 adições/exclusões 
  permanentes  7  -  -  - 
Tributos no resul-

  representado por  (11)  (6)  -  - 
Efeito corrente  (11)  (6)  -  - 
Efeito diferido  -  -  -  - 

  a) Capital social Em 30/04/2021 
 

. Em 
22/09/2020, mediante 1ª Assembleia Geral Extraordi-

capital da Companhia em R$ 22.000, passando o mesmo 
a ser de R$ 22.001. 

-

-

 

 
      

 Rendimentos sobre 
 91  - 

 -  - 
 91  - 

 (2)  - 
 (2)  - 
 89  - 

A tabela a 

 
.

 (37)  - 
Número de ações durante 

22.001  - 

0,00  - 
-
-

-
monstrado anteriormente.  

-

b) 

(Em milhares de reais)

2021 2020 

 Caixa e equivalentes de caixa 8  8.566  4.511 
 Contas a receber de clientes 9  160  2.772 
 Impostos a recuperar  -  3 

 8.726  7.286 

11 149.884 142.308 
149.884 142.308 
158.610 149.594 

(Em milhares de reais)
2021 2020 

 Tributos a recolher  191  136 
 Dividendos propostos a pagar 14.d  2.315  2.376 
 Adiantamentos de clientes  284  - 
 Outras contas a pagar 12  1.550  243 

 4.340  2.755 

 Imposto de renda e contribuição social diferidos 13  6.049  6.049 
 6.049  6.049 

 10.389  8.804 

 Capital social 122.383  122.383 
 Ajuste de avaliação patrimonial   10.420  10.420 
 Reservas de lucros  15.418  7.987 

148.221  140.790 
158.610  149.594 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2021 2020 

15  10.081  9.937 
 10.081  9.937 

 (300)  (164)
 Outras receitas operacionais, líquidas 16  287  - 

 10.068  9.773 
 (2)  (29)

 109  1.037 
17  107  1.008 

 10.175  10.781 
 Imposto de renda 13.a  (282)  (536)
 Contribuição social 13.a  (147)  (240)

 9.746  10.005 

18  1,44  1,48 

(Em milhares de reais)

 122.383  10.420  23  335  133.161 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  10.005  10.005 

 -  -  500  -  (500)  - 
 Dividendos mínimos obrigatórios 14.d  -  -  -  -  (2.376)  (2.376)

 -  -  -  7.129  (7.129)  - 
 122.383  10.420  523  7.464  140.790 

Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  9.746  9.746 

 -  -  487  -  (487)  - 
 Dividendos mínimos obrigatórios 14.d  -  -  -  -  (2.315)  (2.315)

 -  -  -  6.944  (6.944)  - 
 122.383  10.420  1.010  14.408  148.221 

(Em milhares de reais)
2021 2020 

 Lucro líquido do exercício  9.746  10.005 

  Contas a receber de clientes  2.612  (2.506)
  Impostos a recuperar - circulante e não circulante  3  (1)
  Resultado de alienação ou baixa de bens  (193)  - 

  Fornecedores  -  (2)
  Tributos a recolher  455  828 
  Adiantamentos de clientes  284  - 
  Outros passivos a pagar - circulante e não circulante  1.307  (22)

 14.214  8.302 
  Imposto de renda e contribuição social pagos  (400)  (704)

 7.598 

 13.500  - 
 Aplicação de recursos em propriedades 

 (20.883)  (26.815)

  Dividendos pagos  (2.376)  (112)

 4.055 
 4.511  23.840 
 8.566  4.511 

C.N.P.J. 31.937.012/0001-70 – NIRE 35.300.527.585

 

(Em milhares de reais)
2021 2020 

 9.746  10.005 
 -  - 

 9.746  10.005 

 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

  Exami-

-

-

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 

 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-

-

-

-
-

-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 

erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 

-

-

e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-

-

entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

-

-

-

-
-

-

Ribeirão Preto, 24 de agosto de 2021

-
-

tratos de parceria agrícola. 2  

-

 3 
-

legislação brasileira. 4 
-

mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 5 
-

-
-

-
tado pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação. 

-
gação, foi baseado na abordagem de mercado e nas abordagens de custos por meio de 

-
níveis, e custo de reposição quando apropriado. 6  

em estatuto social, são reconhecidos como passivo.  

-
da da cota parte do produto fruto da parceria agrícola. 

-
nhecida na demonstração do resultado no período da baixa. c. Quando 
a Companhia atua como parceiro outorgante, determina, no início da parceria agrícola, 

-

-

contratos nos quais atua como parceiro 
outorgante.  -
do dividindo-se o resultado do exercício atribuível aos detentores de capital próprio da 

 

. . 

compreende as parcelas correntes e diferidas. O imposto corrente e o imposto diferido 
são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negó-

abrangentes. Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente O imposto 

exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. É 

 
-

a. 

com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data em que as 

-

 
-

hedge decorrentes 

-
tabilidade de hedge. c. 

CPC 11). 8 
 2021 2020

 1  5 
 8.565  4.506 
 8.566  4.511 

-

-
9 

2021 2020
 160  2.772 

  160  2.772 
O saldo de contas a receber, em 30/04/2021 e 2020, possuí vencimento inferior a 90 dias 

10  
 

Lincoln Junqueira.  Os valores registrados no contas a receber, re-

c. 

-
-

encerrado em 30/04/2021, a Companhia negociou com partes relacionadas, a venda 
 

11 

Em 30 de abril de 2019 (Não auditado)  115.493 
 26.815 

Em 30 de abril de 2020  142.308 
 20.883 

 (13.307)
Em 30 de abril de 2021  149.884 

-

-

 As baixas no 

 
12 

2021 2020
 1.550  243 

  1.550  243 
13 Os tributos diferidos referem-se 

Ajuste de avaliação patrimonial 16.469 
 (6.049)
10.420 

a. Conciliação do imposto de renda e da contribuição social com o resultado da aplicação 

 2021 2020

 
Receita bruta de vendas 10.289 10.289 10.162 10.162

 -  - (21) (21)
Receita operacional bruta 10.289 10.289 10.141 10.141

823 1.235 811 1.217 
 209  209  1.445  1.445 

  Ganho de Capital  192  192  -  - 

   presumido  1.224  1.636  2.256  2.662 
Alíquota
  (306)  (147)  (564)  (240)

 24   -   28   -  
Tributos no resultado do 
 exercício representado por  (282)  (147)  (536)  (240)
Efeito corrente  (282)  (147)  (536)  (240)
Efeito diferido  -  -  -  - 
14  a. -
vidido em 6.782.871 .  

c. Refere-se a reavaliação 

-

 2021 2020
Lucro líquido do exercício  9.746  10.005 

 9.746  10.005 
 (487)  (500)
 9.259  9.505 

 2.315  2.376 

-

Reserva Legal e, por conseguinte os Dividendos mínimos obrigatórios propostos no valor 
 

-
 15 

2021 2020
 10.289  10.162 

Receita bruta  10.289  10.162 
Impostos  (208)  (225)
Receita líquida  10.081  9.937 

 2021 2020
 193  - 

 94  - 
  287  - 

2021 2020
 109  1.031 

 -  6 
 109  1.037 

 (2)  (29)
 (2)  (29)

 107  1.008 

A tabela a seguir reconcilia o lucro líquido 

lucro diluído por ação.
2021 2020

Lucro líquido do exercício 9.746 10.005
6.783 6.783

1,44 1,48

A Companhia opera com diversos 

 

c. 

 10.420 

de ve 1

cional 1

2020
5

 4.5
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2020
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-

1
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122.383 
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-
-
-

122.383 

-

12

e avaliação patrimon
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.566

20

10.1
(21(

0.141

17 
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na, no iníc
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10.289 10.1
 (2(

10.289 10.141
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445
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 - 
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Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0013542-50.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabricio Stendard, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Edy Wilson Perez, CPF. 078.679.528-02, que Stefan Krieger, move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada 
a Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpram voluntariamente a sentença, 
efetuando o pagamento da quantia de R$ 156.452,52, corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 
2º, IV, do CPC, e ciente de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, 
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 
523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extra to, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2021. 
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Esporte
Jornal O DIA SP

FIA F-3: Caio Collet quer
“recomeço” em Spa e volta ao pódio

PÁGINA 6 QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021

(11) 99653-7522

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

Brasileiro espera superar problemas das últimas etapas para seguir entre os primeiros colocados em sua temporada de
estreia na categoria

Nas temporadas 2019/20, o
brasileiro Caio Collet tornou-se
recordista na F-Renault Euro-
cup, como o piloto a marcar
pontos no maior número de cor-
ridas consecutivas, ficando 34
vezes seguidas entre os 10 pri-
meiros. Por isso, foi realmente
incomum o que aconteceu com
o paulista de 19 anos na última
etapa da FIA Fórmula 3, no mês
passado, na Hungria.

Pela primeira vez em 2021,
Collet não marcou pontos em
nenhuma das três corridas da
etapa. A meta agora é “come-
çar tudo novamente do zero”
na quinta etapa da competição,
que será realizada este final de
semana (27, 28 e 29), em Spa-
Francorchamps, na Bélgica.

O lendário circuito de 7 km
de extensão já é conhecido do
brasileiro, que em 2018 fez sua
primeira prova lá pela F-4 Fran-
cesa e foi ao pódio, com um
segundo lugar. No ano seguin-
te, pela F-Renault Eurocup,

também foi segundo no geral e
venceu entre os rookies.

“A etapa em Budapeste foi
realmente muito difícil, para
mim e toda a equipe. Vínha-
mos evoluindo nos classifica-
tórios, na Áustria perdi a pole
por conta dos track limits, mas
estávamos largando mais à
frente. Infelizmente, adotamos
uma estratégia errada com re-
lação aos pneus na Hungria e

isso nos custou muito caro”,
avaliou o brasileiro, que corre
pela equipe holandesa MP
Motorsport.

“Ficamos sem pontuar nas
três corridas da etapa, pela pri-
meira vez no ano. E, para
mim, também foi muito estra-
nho, porque não é algo comum.
Nos últimos campeonatos, até
bati recorde de corridas segui-
das pontuando”, lembrou.

“Estamos trabalhando mui-
to para que em Spa possamos
‘resetar’ e começar tudo do
zero novamente. Estou enca-
rando como se fosse a primeira
etapa do ano e vamos em bus-
ca do melhor resultado possí-
vel nas três provas, para voltar
a brigar pelo pódio”, comple-
tou o brasileiro, que está em
décimo no campeonato, entre
os 30 pilotos da categoria.

Integrante do programa da
Alpine Academy, Collet foi ao
pódio em duas das 12 provas
até aqui da FIA F-3 e marcou
pontos em cinco corridas.

As atividades em Spa terão
início na sexta-feira, com um
treino livre e o classificatório,
a partir das 8h55*. No sába-
do, a corrida 1 terá sua largada
às 5h05* e a segunda prova às
12h55*. A prova final no do-
mingo será às 5h40*. *Horári-
os de Brasília. O Bandsports
transmite todas as atividades ao
vivo para o Brasil.
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Kiko Porto volta a acelerar neste
 final de semana em New Jersey

A USF2000, depois de mais
de um mês sem acelerar nas
pistas dos Estados Unidos, volta
a ser disputada neste final de
semana no New Jersey Mo-
torsports Park, localizado em

Millville, no estado de Nova
Jersey (EUA). Esta será a séti-
ma etapa do calendário e terá
o piloto pernambucano Kiko
Porto acelerando nas três pro-
vas do fim de semana.

Atualmente, o jovem pilo-
to é o líder do campeonato com
297 pontos, apresentando uma
vantagem de 19 pontos em re-
lação ao segundo colocado.

“Testei o carro da USF2000
no começo de julho no circui-
to de New Jersey e foi um tes-
te positivo, deu para ter uma
noção no que se refere à pres-
são dos pneus e emborracha-
mento da pista. Para a rodada
tripla deste sábado e domingo,
o objetivo é não só manter, mas
também ampliar a liderança em
relação aos outros pilotos”, diz
Kiko, que é patrocinado pelo
Banco Daycoval.

De um total de 18 corridas
previstas para o calendário de
2021 da USF2000, faltam ape-

nas 5 para o fim da tempora-
da. O piloto pernambucano,
que corre pela equipe DEFor-
ce Racing, já triunfou neste ano
em três provas, é recordista de
pole positions com seis no to-
tal e também subiu ao pódio
seis vezes.

As atividades de pista têm
início nesta sexta-feira (27)
com os treinos, no sábado
acontece a classificação às
9h15 (horários de Brasília) e a
corrida 1 às 13h30. No domin-
go, na parte da manhã, a cate-
goria terá o segundo treino clas-
sificatório às 8h00 e a corrida
2 será às 10h30. A terceira e
última prova da rodada tripla
está prevista para o mesmo dia,
a partir das 13h30.
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Rally dos Sertões

Três equipes levaram a Mitsubishi
ao pódio em categorias diferentes

Deu Mitsubishi em primei-
ro lugar em três categorias do
Rally dos Sertões 2021! Duran-
te dez dias de desafio, foram
percorridos 3.615 quilômetros
por sete estados do nordeste
brasileiro.

Pilotos e navegadores leva-
ram a marca dos três diaman-
tes ao lugar mais alto do pódio
nas categorias: Production,
com a Mitsubishi L200 Triton
Sport R, conduzida pelo piloto
Luis Carqueijo e o navegador
Igor Quirrenbach de Carvalho.
Já na categoria Super Produc-
tion, os vencedores foram We-
llington Costa e Rodrigo Men-
donça, que superaram os diver-
sos obstáculos com a Mitsu-
bishi L200 Triton ER movida a
etanol. Na Pró-Brasil, a vitória
ficou com a dupla Felippe Ron-
con e Joseane Koerich, a bor-
do da L200 Triton Sport RS.

O desempenho de Carquei-
jo e Quirrenbach com a Mitsu-

bishi L200 Triton Sport R foi
muito além do esperado, já que
a dupla completou a prova em
17º lugar na classificação ge-
ral. A equipe participou com o
projeto Sertões de Zero a
$100k. A ideia era inspirar os
amantes do rali cross-country
a vivenciarem essa experiência
off-road com um custo mais
acessível.

Carqueijo ressaltou que,
dentro da modalidade “carros”,
a Mitsubishi L200 Triton Sport
R estava praticamente original,
ou seja, foi como se tivesse sa-
ído das ruas para o rally mais
difícil das Américas, tendo
como diferenciais apenas os
itens de segurança para a com-
petição (gaiolas, bancos, cin-
tos, sistema de extinção de in-
cêndio) e leves modificações,
como o uso de dois amortece-
dores por roda. Isso demonstra
a robustez e tecnologia embar-
cada no modelo Mitsubishi.

Vencedores da Super-Production

Como resultado, a dupla ficou
à frente de outras categorias
muito mais preparadas e modi-
ficadas.

 Ao vender mais do que au-
tomóveis de qualidade, mas sim
todo um estilo de vida ao ar li-
vre, a Mitsubishi Motors cons-
tantemente marca sua presença

em grandes eventos esportivos
como o Rally dos Sertões, o
L’Étape, a SIVI e a Copa Mitsu-
bishi de Vela, além de rallies e
passeios promovidos para os
clientes da marca, seus famili-
ares e amigos, sempre pensados
para oferecer uma experiência
inesquecível.
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Pela primeira vez em 45
anos de história, os títulos
mundiais serão disputados pe-
los top-5 do ranking e quatro
surfistas da seleção brasilei-
ra da WSL estão na briga. O
inédito Rip Curl WSL Finals
será realizado no melhor dia
do mar no período de 9 e 17
de setembro, nas ondas de
alta performance de Lower
Trestles, em San Clemente, na
Califórnia. Gabriel Medina,
Italo Ferreira e Filipe Toledo,
encabeçam o ranking mascu-
lino e serão os últimos a en-
trar no sistema mata-mata da
competição. Tatiana Weston-
Webb é a vice-líder e vai dis-
putar a bateria que definirá a
adversária da líder, Carissa
Moore, na decisão do título
feminino.

Diferente dos outros anos,
desde o primeiro Circuito
Mundial de Surfe Profissio-
nal em 1976, os campeões da
temporada não serão os que
terminaram em primeiro lugar
no ranking. A World Surf Le-
ague está inaugurando esse
ano uma nova era para o es-
porte, com os cinco melho-
res tendo a chance de dispu-
tar o título mundial em um
evento especial. Os top-5 e as
top-5 do World Surf League
Championship Tour 2021,
foram definidos na sétima eta-
pa do ano, o Corona Open
Mexico apresentado pela Qui-
ksilver, encerrado no último
dia 13 no México. Os rankin-
gs computaram os cinco me-
lhores resultados de cada
atleta nas sete etapas.

Os líderes dos rankings,
Gabriel Medina  e Carissa
Moore , possuem as maiores
chances de conquistar os tí-
tulos, pois terão o privilégio
de disputar uma melhor de
três baterias, contra quem
passar pelos outros confron-
tos mata-mata do Rip Curl
WSL Finals. A primeira me-
dalhista de ouro da história do
surfe nas Olimpíadas vai ten-
tar seu quinto título e Gabri-
el Medina  pode se tornar o
sexto surfista a ser campeão
três vezes nos 45 anos do Cir-
cuito Mundial. 

Se conseguir, será um tri-
campeonato consecutivo do
Brasil. O próprio Medina ga-
nhou o primeiro em 2014 e
Adriano de Souza já venceu o
segundo no ano seguinte. O
bicampeonato se repetiu com
Gabriel em 2018 e o meda-
lhista de ouro Italo Ferrei-
ra em 2019. Neste ano, ainda
tem Filipe Toledo buscando
seu primeiro título. Ele mora
em San Clemente, na Califór-
nia e conhece muito bem as
ondas de Trestles. Filipe che-

Rip Curl WSL Finals vai
promover uma decisão

inédita dos títulos
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Gabriel Medina

gou nas semifinais das três
últimas etapas do CT nessa
praia, ficando em terceiro
lugar nas duas primeiras e ga-
nhando a última em 2017,
numa dobradinha brasileira
no alto do pódio com Silva-
na Lima.

DECISÃO DOS TÍTU-
LOS – A batalha pelo título
mundial de 2021 no Rip Curl
WSL Finals, vai começar com
um duelo entre o quarto e
quinto colocados no ranking,
o norte-americano Conner
Coffin e o australiano Mor-
gan Cibilic, respectivamen-
te. Quem passar, enfrenta Fi-
lipe Toledo e o vencedor vai
disputar com Italo Ferreira ,
a vaga para a decisão do títu-
lo com Gabriel Medina em
uma melhor de três baterias. 

Em 2019, o campeão foi
definido na última bateria do
ano também, com Italo  ga-
nhando o título decidido na
final contra Medina  no Bi-
llabong Pipe Masters. Nes-
se evento, foi registrada a
maior audiência mundial de
fãs acompanhando o último
dia da competição. A expec-
tativa é que isso se repita no
dia que acontecer o Rip Curl
WSL Finals, no período de 9
a 17 de setembro.

Entre as mulheres, Tatia-
na Weston-Webb  pela pri-
meira vez terminou uma tem-
porada em segundo lugar no
ranking e tentará um inédito
título feminino para o Brasil.
A batalha será duríssima, não
só para ela, mas para qualquer
surfista, conseguir ganhar
uma melhor de três baterias
com a tetracampeã mundial e
medalhista olímpica, Caris-
sa Moore.

Para chegar na decisão do
título com a havaiana, Tatia-
na terá que derrotar a vence-
dora do duelo da terceira do
ranking, Sally Fitzgibbons ,
com quem passar pelo primei-
ro confronto feminino, da
também australiana e hepta-
campeã mundial, Stephanie
Gilmore, com a francesa Jo-
hanne Defay. A brasileira terá
que se superar, pois todas as
quatro finalistas têm vanta-
gem em baterias disputadas
com ela em etapas do CT. 

ASSISTA AO VIVO - A
janela de realização do Rip
Curl WSL Finals vai de 9 a 17
de setembro e a decisão dos tí-
tulos acontecerá no melhor dia
de ondas deste período. O even-
to será transmitido AO VIVO
no WorldSurfLeague.com e
YouTube, pelo aplicativo grátis
da WSL e também pela ESPN
Brasil. Mais informações
disponíveis em
WorldSurfLeague.com.
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Senhores Acionistas: -
A Diretoria.

Balanços patrimoniais em 30 de abril de 2021 e 2020 

30 de abril de 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado em outra forma)

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Diretoria

1 Contexto operacional 

-

-
 -

-

-

a) -
-
-

b) c) postergação do 
-

d)

-

-
-

-
. -

-

-

-

 -

 

-

 -
-

 -

 · Nota 17 - Pas-
· Nota 21 ão · Nota 27 - 

-

 · Nota 10 -
· Nota 14 · Nota 15 Nota 17

· Nota 22
-
-

-

-

 · 
· inputs

-
· inputs -

inputs . 
-
-
-

Contas a receber de clientes 

apresentação. Imobilizado 

-

-

-

-

 

Emprés-
-

-
ras.

-

 

 

-

-
das no resultado. b. Capital social 

c. Imobilizado (i) 

-

-

-

-
-

no resultado. (ii) Custos subsequentes 

(iii)De-

-

-

uso de -

(leasing) No in cio de um contrato, a 
 ou cont m um arrendamento. , ou con-

t
odo de tempo em troca de contraprestaçã

çã  ábil, o impacto 

arrendamentos e parcerias agr colas. Os contratos de arrendamento e parcerias agr colas 
á -

ção de cana-
-de-a ções dos preços sã

cola a pagar. rio No 
in çã m um componente de arrendamento, a 

ção no contrato a cada componente de arrendamento 
com base em seus preç  

cio do arrendamento. O 

mensuraçã
arrendamento ou parceria agr  a da data de in cio. 
uso cio at

 cola  mensurado 

não sã cita no arrenda-
mento/parceria agr ão puder ser determinada imediatamente, pela 

 -
á  Os pagamentos de arrenda-

mento inclu dos na mensuraçã ã
ção do preço do Consecana-SP. 

optou por nã -
-

çã
-

damento. 

da 

data do corte. 
-
-

-

h. 
 (i) -

-
(a) -

zado 
-

20 -

 -
-
-

 
 Contas a re-

ceber de clientes

-
-

-
trimonial. (b) Incluem 

-
goria. 

 (iii) -

 (a) 
resultado -

-
(b) 

-

-

contas a pagar.  -

-

-
ceiras. hedge estão 

 -
-
-

cios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação. 

-
-

-
-
-

-

-
-

prazo a empregados -
-
-

-

-

-

monetárias incorridas. 

m. Reconhecimento da receita 
-

-
-

-

-
-

-
te. 

-
-

(i) Açúcar e etanol 

. 
-

-
-

 (ii) Energia elétrica -

-
-

-

-

o. Imposto de 
-

-

-
-

-

-

-

tes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária 

O resulta-
-
-

-

-
 

 
a. -

-

apropriado. b. 
-
-

hedge decorrentes 

con-
tabilidade de hedge. c. 

Contratos de Seguros (alterações 

-

-

·

·

-
·

· 

-

· -

-
-

-
-
-

 
 2021 2020

 22.901 

-

-
-

-

-
às

  10 Contas a receber de clientes
2021 2020

  180.035 

2021 2020

 1 
 100  - 

 2.182 

 180.525 
-

-

-

 2021 2020
Saldo inicial

 131 

 
2021 2020

  Etanol
 50.008 

 10.289 
Outros
Circulante

Circulante
Não circulante

Valor

 64.405 

-
lanço -

-
tado 

-

 
2021 2020

 351 
Imposto de Renda e Contribuição Social - 

 103  50 
  50.910 
Circulante

 8.923 

 
-

-

·

-

· -
-

· -

-

-

Em 30 de abril de 2020
Em 30 de abril de 2020
   Saldo a custo

Em 30 de abril de 2021
Em 30 de abril de 2021
   Saldo a custo

-

-

-
-

Riscos regulatórios e ambientais 

-

Riscos de oferta e demanda 
-
-

Riscos 

-

-

-

-

15 Imobilizado

Nota 2021 2020 

9
9.a  3.115 

 Contas a receber de clientes 10  180.035 
11
11

 Impostos a recuperar 13  38.909 

 1.520.321 

21  5.958 
11

 Impostos a recuperar 13  8.923 
 2.550  2.590 

 222  212 

15 1.109.988 

 1.522.043 
 3.042.364 

 Nota 2021 2020 

18
19

 Salários e encargos sociais  25.883  28.082 
 15.313  11.089 

20  2.922 

23.d  - 
 Outras contas a pagar 

19

21  28.228 
 153.220 

 Capital social  380.000  380.000 
23.c  8.821 

 3.042.364 

(Em milhares de reais)

Capital social Total
 10.420  -  55.725  - 

 -  -  -  -  - 
 -  -  -  1.599  -  - 
 -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  19.909  - 
Saldos em 30 de abril de 2020  -  55.725  - 

 -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  - 

Saldos em 30 de abril de 2021  -  460.141  - 

Nota 2021 2020 

 22.103 
25

Despesas operacionais
25
25
25

 311.304 
 Imposto de renda e contribuição social
 Corrente 22

22

28

(Em milhares de reais)
2021 2020 

 -  - 
 - 

(Em milhares de reais)
2021 2020 

 191.339 

 - 
 220 

 - 

 120.159 

 744.624 

  Contas a receber de clientes

  Impostos a recuperar - circulante e não circulante

 580 

  Salários e encargos sociais  233 

 589 

 477.365 
  Imposto de renda e contribuição social pagos

 3.000 

 262.521 

Terras

-
pamentos e insta- cana-de-

açúcar
-

tos
implemen-

Total
Em 30 de abril de 2019

 3.090 
 - 
 -  -  -  105 

Em 30 de abril de 2020
 208  9.329  23.019 

 - 
 -  -  -  -  -  25  - 

Em 30 de abril de 2021  10.125 

Terras

-
pamentos e insta- cana-de-

açúcar
-

tos
implemen-

Total
Em 30 de abril de 2019  - 

 - 
 -  98  1.213  8.038  1.101 

Em 30 de abril de 2020  - 
 - 
 -  1.022 

Em 30 de abril de 2021  - 

 10.125  129.012  8.281  1.109.988 

 
-

-

para cobertura dos mesmos. 

-
 

 Marcas e patentes Total
Em 30 de abril de 2019     33 

 - 
 - 
 - 

Em 30 de abril de 2020  33 
 - 
 - 

 -  -  - 
Em 30 de abril de 2021  33  9.011 

 Marcas e patentes Total
Em 30 de abril de 2019     -    

 - 
 - 

Em 30 de abril de 2020  - 
 - 

 13  -  13 
Em 30 de abril de 2021  - 

 33 
33

 

Adiantamentos
presente Total

Em 30 de abril de 2020

 - 
   Remensuração anual  - 

   Compensação de 
    adiantamentos  -  - 

 -  - 
 - 

Em 30 de abril de 2021
1 a 12

Saldo dos Adiantamentos
compromissos presente Total

Em 30 de abril de 2020  - 

 - 
   Remensuração anual  - 

 -  - 
 - 

 - 
 -  - 

Em 30 de abril de 2021  - 

 13.091 

 356.373 

-

  2021 2020
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Modalidade 2021 2020
  
  
  

 38.985 

mar/25

 2.005 

 301.135 

Moderfrota-
-
-

-

-

-

 2021 2020
 - 501.838
 - 

2022
2023 233.020

2025

 
20 Adiantamentos de clientes Os adiantamentos de clientes correspondem a recebimen-

-

-

2021 2020

 10.295 

 1.083  1.083 

  28.228 
 -

ditos. No 

 nº
-

-

-

-

-

-

 -

2021 2020 

-

Em 30 de abril de 2019

Juros e multas

Em 30 de abril de 2020  28.228 
 - 

Juros e multas  220 
 - 

Em 30 de abril de 2021

2021 contas patrimoniais  2020 contas patrimoniais
-
 

 Imposto de renda sobre:      
 -  - 
 -  -  - 

 -  -  -  -  - 

 3.021  -  3.030  - 
 -  95.105  - 

   
 -  -  990 

 15.553  -  -  - 
 -  -  -  -  - 

 33  -  -  38 
  20.208  -  - 

 -  128.182  - 
   

 Imposto de renda sobre:    
 5.330  -  - 

 -  -  -  -  - 
 -  - 

 -  -  -  -  - 
 -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 
 -  -  -  - 

 -  - 
   

 1.919  -  2.155  - 
 -  -  -  -  - 

 -  - 
 -  -  -  -  - 

 -  95  -  1.989 
 -  -  -  -  -  -  - 
 -  -  -  - 

 -  59.382  -  95.221 
 -  - 

diferidos  153.220  -  - 

-
liação do imposto de renda e da contribuição social com o resultado da aplicação direta da 

 2021 2020

 
Imposto de 

renda social
Imposto de 

renda social

 dos tributos

  3.028 

-
. 

. 

 2021 2020

 - 

 - 

-

-
ções. 

2021 2020

 - 
 Etanol mercado interno  319.808  525.553 

 Outros
Receita bruta
Impostos

 1.519.838 
-

 2021 2020

 22.103 

 2021 2020
  

 22.103 

 2021 2020
 - 
 - 

 - 
 8.525  2.329 

 

 2021 2020
      

 195.128 
 3.188 

-

e de 

-

-

-

-

 19 e representam 

-

 2021 2020
         

    20 
 33.395    

    
   
   

e de opções de -

commodi-
-

 2021 2020
  

 Comissões e corretagens
 Variação cambial
 

 23.131 

 195.128 

Hedge Financeiro -
Put 

e opções de compra – Call -

1. 

Contratos em 30/04/2021

-
Valor de 

Valor 
Efeito 

receber 

    

  mentos entre maio de 2021 
   e outubro de 2022

  mentos entre maio de 2021 
   e outubro de 2022

 

 Posição comprada com 

   e setembro de 2021 35.191 38.850

  mentos entre maio e 
520.020

    
Contratos em 30/04/2020

-
Valor de 

Valor 
Efeito 

receber 

    

   e maio de 2022 13,1818 322.129

   e março de 2022  13.821 

  mentos entre maio de 2020 
   e agosto de 2020 5.590 5.159

  mentos entre maio de 2020 

   
-

mentos para setembro de 2020 151.511
-

mentos para setembro de 2020

  mento para março de 2021 1.000 5

  mentos entre maio de 2020 
   e março de 2021 310.011

    
 

Contratos em 30/04/2021
Valor de 

-
cia 

(Nocion-
Valor 

Efeito 

receber 

    
    

   de 2022  21.852 

   de 2022 0,2021 12.599
 

   de 2022 338.395 0,0853

   de 2022 1.012 2.398

  mentos entre maio e 
15.581

  tos entre maio de 2021 e maio 
   de 2022 151.000 93.329  30.218 

  tos entre maio de 2021 e maio 
   de 2022 0,1029

 

Contratos em 30/04/2020
Valor de 

-
cia 

(Nocion-
Valor 

Efeito 

receber 

    
    

   de 2021 1.295

   de 2021

   de 2021

1.283

   setembro de 2020 119.250  380 

   de 2020 31.800

   setembro de 2020

   de 2020 159.000 113,0220  11.183 

  to para maio de 2020 0,1123

entre maio de 2020 e abril de 2021 180.000 0,1833 32.998

  mentos entre maio de 2020 
   e abril de 2021 133.000 21.088 301

   de 2020 35.000 0,0959 3.358

taxa de juros: 

Valor de 

Impactos em Impactos em Impactos em 

remoto
 10% -10% 25% -25% 50% -50%

       
 353 

 591.590 3.919 
Impacto no resultado operacional

-

-
· hedge

· hedge · Índices de comparação 

cambial: 

Valor de 
-

cia 10% -10% 25% -25% 50% -50%

 em moeda        
 estrangeira 191.929 383.858

 em moeda
 estrangeira 12.885 32.212

 em moeda
 estrangeira    

Impacto no resultado 
 operacional  123.355 

   

-

· -

· 
·

·

Valor de 
-

cia 10% -10% 25% -25% 50% -50%
Instrumentos 

       
       

 Posição 
  Comprada
 Posição 
  Vendida

 

 Posição 
  Comprada 35.191 3.519 
Impacto no resultado 
 operacional

-

· NYBOT Sugar Number · -
·

-

-

-

· · ·
· ·

-
-

Estrutura de gerenciamento de risco 

-

-

 Nota 2021 2020
     
9  

9.a 3.115
Contas a receber de clientes 10  180.035

11
  

21 5.958
   11.932

    

-
-

Risco 

-
-

 2021

 caixa
6 meses  6 - 12 

meses
 1 - 2 
anos

 2 - 5 
anos

Mais 

anos
      

 -  -  -  - 
3.115 3.115  -  -  -  - 

Instrumentos 
 -  -  -  - 

Contas a receber 
 de clientes  -  -  -  - 

 - 
 -  -  -  - 

 -  -  -  - 
  - 

 -  -  -  - 

331.281
 -  -  -  - 

 -  -  -  - 
Outras contas a pagar  -  -  -  - 

85.128
 2020

 caixa
6 meses  6 - 12 

meses
 1 - 2 
anos

 2 - 5 
anos

Mais 

anos
      

 -  -  -  - 
 -  -  -  - 
 -  -  -  - 

Contas a receber de 
clientes 180.035 180.035  -  -  -  - 

 - 
5.958  -  -  - 5.958  - 

11.932 11.932  -  -  -  - 
  - 

 -  -  -  - 

502.108 29.281
 52.825  50.083 

 -  -  -  - 
Outras contas a pagar  -  -  -  - 

-
tes. Risco de mercado 

Risco de taxas 
de câmbio -

moeda estrangeira. Risco de taxas de juros 

-
, bem 

-
dorias e insumos 

-

de preços. Risco operacional 
-
-

aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações 

Risco de 

-

mercado.

Nota 2021 2020
   
   
9

9.a  3.115 
   Contas a receber de clientes 10  180.035 

11
 5.958 

 11.932 

Total  1.201.214 
Nota 2021 2020

18
19

23.d  - 
   Outras contas a pagar

Total

-

2021 2020

529.283

1.305.191 1.333.325
30

-

· 
· - São 

· 

   2021   2020
     

                                 
  Instrumentos 

 -  -  -        - 
      

  Instrumentos 
 -  -  -        - 

-

-

-

 
básico 

2021 2020

 13,55 

-

-

-

de etanol. -

Riscos cobertos

 e instalações industriais

2021 2020

-
lante

-
lante

Total da 
Caixa e 

-
lentes 

-
ras

 -  -  - 

 -  -  - 
   Outros  -  -  - 

   Variações mone-
 -  - 

    para o circulante  229.830  -  -  -  - 
   Juros e encargos  159  -  - 

 -  -  - 
Total em 30/04/2020

 -  -  - 

 -  328.302  -  - 
   Outros  -  -  - 

   Variações mone-
 -  - 

    para o circulante  518.220  -  -  -  - 
   Juros e encargos  -  - 

 -  3.000  3.000  -  -  3.000 
Total em 30/04/2021 1.063.120 
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-
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Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
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Contador
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As Notas Explicativas encontram-se à Disposição na sede da Companhia

Balanços Patrimoniais 2020 2019
Ativo/Circulante 7.045 10.700
 Caixa e equivalentes de caixa 3.955 6.248
 Contas a receber 3.064 3.865
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar – 477
 Adiantamento a fornecedores – 110
 Outros ativos 26 –
Não circulante 10.622 10.920
Realizável a longo prazo 75 75
 Depósitos judiciais 75 75
 Imobilizado 10.547 10.809
 Intangível – 36
Total do ativo 17.667 21.620

Balanços Patrimoniais 2020 2019
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 5.116 9.870
 Fornecedores 439 645
 Salários e encargos a pagar 6 5
 Imposto de renda e contribuição social 826 928
 Impostos e contribuições 194 167
 Aluguéis a pagar 2.707 7.707
 Outros passivos 945 418
Não circulante 352.561 523
Provisão para contingências 35 523
Outros passivos 2.526 –
Patrimônio líquido 9.964 11.227
Capital social 20 20
 Reserva de lucro 9.944 11.207
Total do passivo e do patrimônio líquido 17.667 21.620

Demonstrações de Resultados 2020 2019
Receita operacional líquida 19.795 40.344
 Custos de locação e de outros serviços (17.247) (14.734)
Lucro operacional bruto 2.548 25.610
 Despesas gerais e administrativas (1.791) (2.211)
 Outras receitas 115 384
Resultado antes das receitas e (Despesas) 
 financeiras e impostos 872 23.783
 Receitas financeiras 204 1.977
 Despesas financeiras (18) (5)
Resultado financeiro, líquido 186 1.972
Lucro antes do IR e da CS 1.058 25.755
 IR e CS correntes (2.321) (5.339)
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (1.263) 20.416

Demonstrações de Resultados Abrangentes 2020 2019
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (1.263) 20.416
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente (1.263) 20.416

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Reserva 
de lucros

Lucros 
acumulados

Patrimônio 
líquido total

Saldos em 1º/01/2019 20 29.791 – 29.811
Lucro líquido do exercício – – 20.416 20.416
Distribuição de dividendos – – (20.416) (20.416)
Distribuição - Dividendos
 adicionais – (18.584) – (18.584)
Saldos em 31/12/2019 20 11.207 – 11.227
Prejuízo líquido do exercício – – (1.263) (1.263)
Diluição de prejuízo com
 a reserva de lucros – (1.263) 1.263 –
Saldos em 31/12/2020 20 9.944 – 9.964

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 2019
Atividades operacionais (1.128) 21.327
 (Prejuízo) lucro líquido do exercício (1.263) 20.416
 Depreciação e amortização 608 619
 Amortização 15 48
 Baixa líquida do ativo imobilizado e do intangível – (279)
 Provisão para contingências (488) 523
Aumento (Redução) em ativos 1.362 (231)
 Contas a receber 801 (443)
 Adiantamento a Fornecedores 110 95
 Tributos compensáveis 477 –
 Outros ativos (26) 117
Redução em passivos (2.202) (891)
 Fornecedores (206) (432)
 Salários e encargos a pagar 1 (4)
 Aluguéis a pagar (5.000) –
 Impostos e contribuições 27 (6)
 Imposto de renda e contribuição social 826 928

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 2019
 Imposto de renda e contribuição social pago (928) (1.036)
 Outros passivos 3.078 (341)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (1.968) 20.205
Atividades de investimento: Aquisição de imobilizado (325) (2.926)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (325) (2.926)
Atividades de financiamento
 Dividendos pagos – (39.000)
Caixa líquido (Aplicado) gerados nas atividades
 de financiamento – (39.000)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa (2.293) (21.721)
Caixa e equivalentes de caixa
 Saldo Inicial de caixa e equivalentes de caixa 6.248 27.969
 Saldo Final de caixa e equivalentes de caixa 3.955 6.248
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa (2.293) (21.721)

Balanços Patrimoniais Nota 2020 2019
Ativo/Circulante 45 53
Caixas e equivalentes de caixa 3 8 15
Empréstimos a partes relacionadas 4 37 38
Não Circulante 60.406 55.865
Investimentos 60.199 55.783
Participações em sociedade controlada 5 60.199 55.783
Imobilizado 207 82
Total do Ativo 60.451 55.918
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 3.569 2.769
Fornecedores 32 -
Empréstimos de coligadas estrangeiras 6 3.424 2.656
Juros sobre o capital próprio a pagar 113 113
Não Circulante 209 2.620
Exigível a longo prazo 209 2.620
Empréstimos de controladas 7 209 2.620
Patrimônio Líquido 56.673 50.529
Capital social 8 5.475 5.475
Reservas de capital 634 634
Reservas de ágio na emissão de ações 18.963 18.963
Reservas de lucros 31.601 25.457
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 60.451 55.918

Nota Explicativa
1. Contexto Operacional: A Companhia tem como objeto social a participa-
ção em outras sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, 
como sócia acionista ou quotista, a prestação de serviços de consultoria e 
administração, importação, exportação e a comercialização de produtos em 
geral. Devido aos eventos extraordinários que aconteceram mundialmente, 
dentre eles a Pandemia do COVID-19, a empresa controlada, Santaconstan-
cia Tecelagem Ltda, entrou com pedido de Recuperação Judicial, sendo este 
deferido em maio/2020. Consequentemente a Siena Comércio e Participa-
ções com controle acionário sobre a Santaconstancia também foi listada nes-
te Processo de recuperação judicial. Recuperação Judicial: A controlada da 
Companhia enfrenta uma crise econômico-financeira como reflexo do acirra-
mento competitivo em seu mercado de atuação decorrente da participação de 
produtos importados e acesso de seus concorrentes, de outros estados, a 
incentivos fiscais. Adicionalmente, o Estado de São Paulo implementou polí-
tica de incentivos fiscais referente ao ICMS sobre operações vendas de tece-
lagens e malharias dentro do estado, na qual a Empresa é credora de aproxi-
madamente R$24 milhões. Entretanto, o referido incentivo não produziu 
efeitos sobre os fluxos de caixa da Empresa, visto que estão pendentes de 
reconhecimento e apropriação. Além disso, o fechamento compulsório do 
comércio em decorrência de crise pandêmica de COVID-19 afetou direta-
mente a receita líquida da Controlada, representando em 2020 uma queda de 
18,5% em relação a 2019. Diante desse cenário de acirramento da competiti-
vidade, créditos fiscais pendentes e queda de receita em decorrência da CO-
VID-19, em 19/05/2020, a Companhia e sua controlada impetraram pedido 
Recuperação Judicial (RJ) na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 
da Comarca de São Paulo nos temos da Lei 11.1101/05. O referido pedido de 
RJ foi deferido em 22/05/2021, sendo nomeada como Administradora Judicial 
a KPMG Corporate Finance Ltda. Em 19/05/2021, foi aprovado em Assem-
bleia Geral de Credores o plano de recuperação judicial, que prevê pagamen-
tos com carência a partir de 12 meses da data de sua homologação. Até a 
data da aprovação das demonstrações contábeis o plano não havia sido ho-
mologado pela justiça. Conforme comentado na Nota 23 - Eventos Subse-
quentes, a Empresa vem adotando uma série de ações objetivando a conti-
nuidade de suas operações. 2. Base de Elaboração e Principais Práticas 
Contábeis: A autorização para conclusão das demonstrações contábeis pela 
administração ocorreu em 03/02/2021. As demonstrações contábeis foram 
elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, com base nas disposições da Lei das S.A. e nos pronuncia-
mentos técnicos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Declaração de conformidade: A Administração afirma 
que todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, 
e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utiliza-

Siena Comércio e Participações S.A.
CNPJ nº 51.594.877/0001-99 - Em Recuperação Judicial

Dmonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em Milhares de Reais)
Demonstração das Mutações

do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos
Reservas Reserva de Reserva de lucros Total do

Capital de ágio na emissão Reserva Reserva Lucros patrimônio
Eventos social capital de ações legal retenção acumulados líquido
Saldos em 31 dezembro de 2018 5.475 634 18.963 1.334 20.885 - 47.291
Lucro líquido do exercício - - - - - 3.238 3.238
Destinações: Transferência para reservas de lucros - - - 162 3.076 (3.238) -
Saldos em 31 dezembro de 2019 5.475 634 18.963 1.496 23.961 - 50.529
Lucro líquido do exercício - - - - - 6.144 6.144
Destinações: Transferência para reservas de lucros - - - 307 5.837 (6.144) -
Saldos em 31 dezembro de 2020 5.475 634 18.963 1.803 29.798 - 56.673

das pela Administração na sua gestão. As principais práticas contábeis ado-
tadas pela Companhia são as seguintes: a) O resultado é apurado de acordo 
com o regime de competência. b) O investimento em empresa controlada é 
avaliado pelo método de equivalência patrimonial. c) Os demais ativos são 
apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos ou atualizações até a data do balanço. d) Os demais passivos 
são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos financeiros e variações monetá-
rias incorridos até a data do balanço. e) As provisões para o IR e CS foram 
constituídas as alíquotas de 15% e 9%, respectivamente, sobre o lucro líquido 
ajustado na parte A do LALUR, de acordo com legislação tributária vigente. 
Não foi apurado resultado tributável nos exercícios de 2020 e 2019.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2020 2019
Bancos conta movimento 8 15

8 15
4. Empréstimos a Partes Relacionadas: Refere-se a empréstimos efetua-
dos para a empresa controladora Nanix Ltda. e a controladora indireta Zagora
Ltda. 5. Participações em Sociedade Controlada: Santaconstancia 

Tecelagem Ltda.
2020 2019

Capital social (em milhares de reais) 47.460 47.460
Quantidade total de ações 36.160 36.160
Quantidade de ações possuídas 36.158 36.158
Patrimônio líquido ajustado 60.203 55.786
Percentual de participação 99,9945% 99,9945%
Resultado do exercício 4.417 3.601
Saldos iniciais 55.783 52.182
Resultado da equivalência patrimonial (DRE) 4.417 3.601
Saldos finais 60.199 55.783
6. Empréstimos de Coligadas Estrangeiras: Refere-se a empréstimos 
para capital de giro, em moeda estrangeira, com vencimento final para 2021, 
com incidência da variação cambial, como demonstrado no quadro abaixo:

2020 2019
MAZZARI TEXTILES INC. 2.568 1.992
VENUS OVERSEAS HOLDING CORP. 856 664

3.424 2.656
7. Empréstimos de Controladas:
Controlada Empréstimos concedidos
Santaconstancia Tecelagem Ltda. 2020 2019

209 2.620
As operações realizadas com a controlada estão apresentadas pelo valores 

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Das Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 6.144 3.238
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício:
Resultado de equivalência patrimonial (4.417) (3.601)
Depreciação 63 70
Ganho cambial 768 100
Lucro líquido do exercício ajustado 2.558 (193)
Aumento (diminuição) nos ativos e passivos 34 -
Fornecedores 34 -
Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais 2.592 (193)
Das Atividades de Investimento: Imobilizado (188) -
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos (188) -
Das Atividades de Financiamento
Empréstimos de coligadas estrangeiras 881 2
Empréstimos de controladas (3.292) 196
Fluxo de caixa líquido (aplcado nas) gerado pelas atividades
 de financiamentos (2.411) 198
(Diminuição) Aumento Líquido
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (7) 5
Demonstração da Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício 15 10
No fim do exercício 8 15
(Diminuição) Aumento Líquido
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (7) 5

Demonstração dos Resultados 2020 2019
Resultado da equivalência patrimonial 4.417 3.601
(Despesas) Receitas operacionais 354 257
Gerais e administrativas (205) (257)
Outras receitas operacionais 559 -
Lucro operacional antes do resultado financeiro 4.771 3.344
Resultado financeiro 1.373 (106)
Despesas financeiras (1.330) (604)
Receitas financeiras 2.703 498
Lucro líquido do exercício 6.144 3.238
Lucro líquido por quota do capital social (Em Reais 1,00) 3,20 1,68

Demonstração dos Resultados Abrangentes 2020 2019
Lucro líquido do exercício 6.144 3.238
Resultado abrangente total do exercício 6.144 3.238

originais, acrescidos dos encargos até a data do balanço, de acordo com as
prerrogativas contratais estabelecidas entre as partes. 8. Capital Social:
O capital social de R$5.475.035,71, totalmente subscrito e integralizado,
é  representado por 1.922.641 ações ordinárias nominativas sem valor nomi-
nal. 9. Potenciais Efeitos da Covid-19: Os possíveis efeitos da crise econô-
mica decorrente da pandemia COVID-19 nos saldos das demonstrações
contábeis da empresa estão sendo continuamente avaliados pela administra-
ção com base nas melhores informações disponíveis, relacionados aos even-
tos subsequentes ocorridos até a data de aprovação destas demonstrações
contábeis. Diante do cenário de incertezas a administração da Empresa ava-
liou os impactos nas suas operações com objetivo de revisar suas projeções
de receitas, custos e despesas e, consequentemente, as projeções dos flu-
xos de caixa. Avaliou ainda, possíveis variáveis que impliquem em alterações
de premissas, estimativas e julgamentos capazes de afetar o valor de recupe-
ração e de realização de seus ativos. O impacto significativo sobre as ativida-
des e negócios da Empresa foi a redução de 18,5% da receita líquida de 2020
em relação ao exercício de 2019 e o consequente efeito sobre o fluxo de caixa
da empresa. Adicionalmente, ocorreu aumento da inadimplência forçando a
Empresa a aumentar 360% a provisão para crédito de liquidação duvidosa.
10. Eventos Subsequentes: A empresa e sua controlada, Santaconstancia
Tecelagem Ltda. - Em Recuperação Judicial, estão promovendo ações para
controle e redução de custos, reorganizando sua estrutura industrial e admi-
nistrativa, buscando melhor aproveitamento dos recursos. A melhor gestão
garantirá o cumprimento da liquidação das dívidas com seus credores.

Diretoria
Alessandro Pascolato - Diretor Presidente

Heleandra Lima Pereira
Contador CRC 1SP 289.969/O-2 - CPF 125.996.218-01

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas e Administradores Siena Comércio e Participações S.A. - 
Em Recuperação Judicial. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as de-
monstrações contábeis da Siena Comércio e Participações S.A. - Em Recu-
peração Judicial (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Siena 
Comércio e Participações S.A. - Em Recuperação Judicial em 31/12/2020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. So-
mos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante em relação à 
continuidade operacional da Companhia: Conforme descrito na Nota Ex-
plicativa nº 1, a Siena Comércio e Participações S.A. - Em Recuperação Judi-
cial e sua controlada Santaconstancia Tecelagem Ltda. - Em Recuperação 
Judicial, impetraram em 19/05/2020 pedido de recuperação judicial na 1ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São 
Paulo, deferido em 22/05/2020. A Empresa elaborou e apresentou seu primei-
ro plano de recuperação judicial em 14/08/2020 e após discussão e negocia-
ções com credores gerou uma nova versão do plano de recuperação apre-
sentado em 09/04/2021 a ser submetido à aprovação da assembleia de 
credores. Em 19/05/2021, os credores da Santa Constância Tecelagem Ltda. 
Em Recuperação Judicial e sua controladora Siena Comércio e Participações 
S.A. - Em Recuperação Judicial, reunidos em Assembleia Geral de Credores, 
deliberaram pela aprovação do plano de recuperação judicial proposto. Até o 
presente momento, não houve a homologação judicial. A continuidade opera-
cional das atividades da Empresa dependerá de implementação de ações 
previstas no plano de recuperação para garantir sua viabilidade econômico-

financeira, bem como da realização dos créditos fiscais e dos efeitos econô-
micos da crise pandêmica da COVID-19, cujos impactos ainda não podem ser 
confiavelmente estimados. Nossa opinião não está ressalvada com relação a 
esse assunto. Outros assuntos: As demonstrações contábeis do exercício 
findo em 31/12/2019, apresentadas para fins de comparação, foram por nós 
examinadas e o correspondente relatório de auditoria, datado de 03/02/2020, 
conteve ressalva em função da controlada Santaconstancia Tecelagem Ltda. 
adotar de critério da legislação fiscal para avaliação de estoques de produtos 
em processo e acabados. No exercício de 2020, a controlada implantou sis-
tema de apuração de custo de produção e adotou critério de avaliação dos 
estoques de acordo com legislação societária. Responsabilidades da admi-
nistração e da governança pelas demonstrações contábeis: A adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança ra-
zoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas, não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria reali-
zada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 

-
ção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropria-
da e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,

-
tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles inter-

-
das e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações

-
ministração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacio-

-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-

auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião
sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção,
 supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente,
pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos. São Paulo, 30/06/2021. Boucinhas, Campos & Conti
 Auditores Independentes S/S - CRC-2-SP 5.528/O-2, João Paulo Antonio
Pompeo Conti - Contador - CRC 1SP 057611/O-0.

Baumgart Participações S.A.
CNPJ nº 07.019.752/0001-43

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

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante 153.391 143.260 429.516 393.828
Caixa e equivalentes de caixa 6 145.889 135.591 226.528 231.219
Contas a receber 7 – – 134.593 86.232
Adiantamento a fornecedores 9 9 2.910 6.817
Estoques 10 – – 41.573 30.378
Tributos a recuperar 9 403 – 9.114 25.783
IR e CS a recuperar 8 403 141 7.441 10.695
Dividendos a receber 26 3.720 4.550 – –
Outros ativos 11 2.967 2.969 7.357 2.704

Não circulante 727.335 693.928 1.039.016 979.909
Realizável a longo prazo – – 234.496 189.723
Tributos a recuperar 9 – – 88.542 13.900
IR e CS a recuperar 8 – – 5.841 8.057
Depósitos judiciais 25 – – 3.752 3.537
Outros ativos 11 – – 3.519 –
IR e CS diferidos 12 – – 132.842 164.229
 Investimentos 13 634.602 599.318 210 –
 Outros investimentos – – 1.535 753
 Propriedade para 
  investimentos 14 – – 503.481 500.249
 Direito de uso 20.a – – 5.514 3.381
 Imobilizado 15 92.733 94.610 284.752 284.327
 Intangível 16 – – 9.028 1.476

Total do ativo 880.726 837.188 1.468.532 1.373.737

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante 14.671 3.824 286.949 258.645
 Fornecedores 17 84 – 159.236 118.037
 Salários e encargos a pagar 18 – – 19.089 17.702
 Empréstimos e financiamentos 19 – – 17.322 14.010
 Arrendamento mercantil 20.b – – 1.800 908
 IR e CS 21 – 1.644 2.025 39.048
 Impostos e contribuições 22 75 54 12.119 15.369
 Dividendos a pagar 26 3.981 – 2.349 1.648
 Outros passivos 23 10.531 2.126 22.739 14.159
 Receita diferida 24 – – 50.270 37.764
Não circulante 19.380 19.989 173.448 153.773
 Empréstimos e financiamentos 19 – – 13.667 21.850
 Arrendamento mercantil 20.b – – 4.007 2.693
 Impostos e contribuições 22 – – 10.363 639
 Provisão para contingências 25 – – 54.131 36.941
 IR e CS diferidos 12 19.380 19.989 – –
Outros passivos 23 – – 91.280 91.650
Patrimônio líquido 846.675 813.375 1.008.135 961.319
  Capital social 420.000 420.000 420.000 420.000
  Reserva de incentivo fiscal 6.960 3.961 6.960 3.961
  Reserva legal 34.540 29.788 34.540 29.788
  Reserva especial 8.846 – 8.846 –
  Ajuste de avaliação patrimonial 47.088 48.269 47.088 48.269
  Reserva de lucros 329.241 311.357 329.241 311.357

27 846.675 813.375 846.675 813.375
 Participação dos não controladores – – 161.460 147.944
Total do passivo e do 
 patrimônio líquido 880.726 837.188 1.468.532 1.373.737

Demonstrações dos resultados Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida 28 6.168 6.133 636.929 713.008
Custos com vendas de mercadorias, 
locações e outros serviços 29 – – (296.775) (264.066)

Lucro operacional bruto 6.168 6.133 340.154 448.942
Despesas gerais 
e administrativas 30 (2.682) (1.872) (168.227) (171.999)

Despesas de vendas 30 – – (85.197) (75.137)
Reversão (provisão) de perda 
estimada com ativos financeiros
 - Contas a receber 7 – – (8.055) (5.646)

Outras receitas (despesas) 31 351 194 52.208 18.883
Resultado de equivalência 
patrimonial 13 88.440 134.536 65 18.661

Resultado antes das receitas 
e despesas financeiras e 
 dos impostos 92.277 138.991 130.948 233.694
Receitas financeiras 3.771 1.858 61.730 40.591
Despesas financeiras (125) (128) (30.253) (28.521)

Despesas financeiras, líquidas 32 3.646 1.730 31.477 12.070
Lucro antes do IR e da CS 95.923 140.721 162.425 245.764
IR e CS correntes 33 (1.500) (2.671) (21.816) (72.058)

Demonstrações dos  
fluxos de caixa

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 95.031 138.662 109.222 173.351
Ajustes para conciliação do resultado
 Depreciação - Ativo imobilizado 1.877 1.884 10.984 13.246
 Depreciação - Direito de uso – – 1.870 1.239
 Depreciação - Propriedade 
  para investimentos – – 8.347 8.636
 Amortização - Intangível – – 3.439 1.092
 Provisão para perdas em ativos 
  financeiros - Contas a receber – – 8.055 5.656
 Provisão para perda nos estoques – – (1.779) (316)
 Provisão para contingências – – 17.190 4.048
 IR e CS diferidos (608) (612) 31.387 355
 Resultado de equivalência 
  patrimonial (88.440) (134.536) (65) –
 Baixas líquidas propriedades 
  para investimento – – 3.711 614
 Baixas líquidas do ativo imobilizado – 98 4.569 3.710
 Baixas líquidas do ativo intangível – 3 544 256
 Arrendamento mercantil - 
  Juros apropriados – – 420 398
 Empréstimos e financiamentos - 
  Juros apropriados – – 2.721 2.881
 Mútuos - Juros apropriados – – 5.442 –
 Linearização dos descontos COVID-19 – – (48.645) –
 Receita diferida – – 12.506 7.822

7.860 5.499 169.918 222.988
Redução (aumento) em ativos (665) (113) (74.170) (20.586)
Contas a receber – – (7.771) 3.258
Tributos a recuperar (403) – (57.973) (19.183)
IR e CS a recuperar (262) (141) 5.470 (1.515)
Adiantamento a fornecedores – 29 3.907 2.182
Estoques – – (9.416) (6.411)
Depósitos judiciais – – (215) (1.239)
Outros ativos – (1) (8.172) 2.322
Aumento (redução) em passivos (1.040) 2.394 70.537 77.972
Fornecedores 84 – 41.199 45.248
Salários e encargos a pagar – – 1.387 5.458
IR e CS 981 2.409 16.085 30.355
Impostos e contribuições 21 (1) 6.474 (3.567)
Outros passivos (2.126) (14) 5.392 478
Caixa gerado pelas 
 atividades operacionais 6.155 7.780 166.285 280.374
Juros pagos sobre empréstimos 
 e financiamentos – – (1.723) (2.498)
Juros pagos sobre mútuo – – (2.624) –
Impostos pagos sobre o lucro (2.625) (1.749) (53.108) (26.407)
Fluxo de caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais 3.530 6.031 108.830 251.469
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebidos e a receber 64.518 173.289 – –
Outros investimentos – (90) (782) (753)
Aquisição de controlada, líquido do caixa – – (145) –
Ágio em investimentos - intangível – – (3.359) –
Propriedade para investimento - Adições – – (15.290) (30.121)
Imobilizado - Adições – (17) (22.011) (21.111)
Intangível - Adições – – (2.143) (385)
Caixa líquido proveniente das (utilizado 
 nas) atividades de investimento 64.518 173.182 (43.730) (52.370)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre capital 
 próprio pagos e a pagar (57.750) (80.895) (61.030) (79.247)
Empréstimos e financiamentos - 
 Captações – – 5.030 5.390
Empréstimos e financiamentos - 
 Principal pago – – (10.899) (10.767)
Arrendamento mercantil - Pagamentos – – (2.217) (1.417)
Participação de não controladores – – (675) (51.001)
Caixa líquido (aplicado) nas 
 atividades de financiamento (57.750) (80.895) (69.791) (137.042)
Aumento (redução) de caixa 
 e equivalentes 10.298 98.318 (4.691) 62.057
Saldo inicial de caixa e 
 equivalentes de caixa 135.591 37.273 231.219 169.162
Saldo final de caixa e 
 equivalentes de caixa 145.889 135.591 226.528 231.219

Demonstrações das mutações 
no patrimônio líquido Capital  

social

Reserva de  
incentivo  

fiscal
Reserva  
especial

Re- 
serva  
legal

Reserva  
de  

lucros

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial

Lucros  
acumu- 

lados Total

Participação  
dos não  

controladores

Patrimônio  
líquido  

total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 420.000 2.003 – 22.855 261.300 49.450 – 755.608 164.256 919.864
Ajuste de avaliação patrimonial - realização – – – – – (1.181) 1.181 – – –
Incentivo fiscal ICMS – 1.958 – – – – (1.958) – – –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 138.662 138.662 34.689 173.351
Constituição de reserva legal – – – 6.933 – – (6.933) – – –
Dividendos obrigatórios – – – – – – (6.548) (6.548) – (6.548)
Dividendos adicionais pagos – – – – (74.347) – – (74.347) – (74.347)
Transferência entre reservas – – – – 124.404 – (124.404) – – –
Participação não controladores nos dividendos 
adicionais de controlada proposto – – – – – – – – (51.001) (51.001)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 420.000 3.961 – 29.788 311.357 48.269 – 813.375 147.944 961.319
Ajuste de avaliação patrimonial - realização – – – – – (1.180) 1.180 – – –
Incentivo fiscal ICMS – 2.999 – – – – (2.999) – – –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 95.031 95.031 14.191 109.222
Constituição de reserva legal – – – 4.752 – – (4.752) – – –
Constituição de reserva especial – – 8.846 – – – (8.846) – –
Dividendos obrigatórios – – – – – – (3.981) (3.981) – (3.981)
Dividendos adicionais pagos – – – – (57.750) – – (57.750) – (57.750)
Transferência entre reservas – – – – 75.634 – (75.634) – – –
Participação não controladores nos dividendos 
adicionais de controlada proposto – – – – – – – – (675) (675)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 420.000 6.960 8.846 34.540 329.241 47.088 – 846.675 161.460 1.008.135

As Notas Explicativas encontram-se à Disposição na sede da Companhia
Marcos Baumgart Stroczynski

Diretor
Luiz Claudio Maia Vieira

Diretor Executivo Financeiro
Cleuber Lopes Mantana

Contador - CRC 1SP235555/O-9

Demonstrações dos resultados Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

 IR e CS diferidos 33 608 612 (31.387) (355)
Lucro líquido do exercício 95.031 138.662 109.222 173.351
Atribuível aos acionistas:
Controladores 95.031 138.662
Não controladores 14.191 34.689
Lucro líquido do exercício 
 após controladores 109.222 173.351
Lote de mil ações 2.970.000 2.970.000
Lucro líquido por ação do 
 capital social 0,0368 0,0584

Demonstrações de 
resultados abrangentes

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro do exercício 95.031 138.662 109.222 173.351
Total do resultado abrangente 
 do exercício 95.031 138.662 109.222 173.351

Center Norte S.A. Construção, Empreendimentos, Administração e Participação
CNPJ nº 45.246.402/0001-09

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Balanços patrimoniais 2020 2019
Ativo/Circulante 140.664 95.672

 Caixa e equivalentes de caixa 45.504 47.191

 Contas a receber 74.360 41.917
 Adiantamento a fornecedores 719 2.121
 Tributos a recuperar 4.366 175
 Estoques 2.308 2.301
 Outros ativos 13.407 1.967
Não circulante 637.980 647.451
 Realizável a longo prazo 99.966 111.619
 Depósitos judiciais 1.409 1.572
 IR e CS diferidos 98.557 110.047
  Investimentos 996 1.123
  Outros investimentos 3 3
  Propriedades para investimento 503.481 500.249
  Imobilizado 31.735 34.202
  Intangível 1.799 255
Total do ativo 778.644 743.123

Balanços patrimoniais 2020 2019
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 88.882 121.609
 Fornecedores 6.076 16.995
 Salários e encargos a pagar 6.265 7.014
 Empréstimos e financiamentos 1.823 1.804
 Impostos e contribuições 9.691 10.461
 Imposto de renda e contribuição social – 35.266
 Dividendos a pagar – 5.635
 Outros passivos 14.757 6.670
 Receitas diferidas 50.270 37.764
Não circulante 137.572 115.551
 Empréstimos e financiamentos 5.126 6.928
 Impostos e contribuições 10.363 639
 Provisão para contingências 38.233 24.134
 Outros passivos 83.850 83.850
Patrimônio líquido 552.190 505.963
 Capital social 312.000 312.000
 Reserva legal 31.134 28.707
 Reserva especial 4.380 –
 Reservas de lucros 204.676 165.256
Total do passivo 226.454 237.160
Total do passivo e do patrimônio líquido 778.644 743.123

Demonstração dos resultados
2020 2019

 Receita operacional líquida 200.674 304.754
 Custos de locação e de outros serviços (21.135) (24.645)
Lucro operacional bruto 179.539 280.109
 Despesas gerais e administrativas (91.652) (108.303)
 Despesas de vendas (1.456) (1.818)
 Provisão para perdas em ativos financeiros 
  - contas a receber (7.907) (3.945)
 Outras receitas (despesas), líquidas 2.034 2.395
 Resultado de equivalência patrimonial (127) 2.042
Resultado antes das receitas e 
 (despesas) financeiras e impostos 80.431 170.480
 Receitas financeiras 16.952 29.117
 Despesas financeiras (23.662) (22.455)
Resultado financeiro líquido (6.710) 6.662

2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e 
 da contribuição social 73.721 177.142
 Imposto de renda e contribuição social correntes (13.699) (63.777)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos (11.490) 5.271
Lucro líquido do exercício 48.532 118.636
Quantidade de ações do capital social 
 integralizado - Nota 22 - lote de mil ações 54.695 54.695
Lucro básico e diluído por lote de mil ações 
 ordinárias (em Reais) 0.89 2,17

Demonstração dos resultados abrangentes 2020 2019
Lucro líquido do exercício 48.532 118.636
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 48.532 118.636

Demonstração das mutações no patrimônio líquido Capital  
social

Reserva  
legal

Reserva  
especial

Reserva 
de lucros

Lucros 
acumulados

Dividendo  
adicional proposto

Patrimônio  
líquido total

Saldos em 1º de janeiro de 2019 312.000 22.775 – 58.187 – 168.788 561.750
Lucro líquido do exercício – – – – 118.636 – 118.636
Constituição de reserva legal – 5.932 – – (5.932) – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (5.635) – (5.635)
Dividendos adicionais pagos – – – – – (168.788) (168.788)
Constituição de reserva de lucros – – – 107.069 (107.069) – –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 312.000 28.707 – 165.256 – – 505.963
Lucro líquido do exercício – – – – 48.532 – 48.532
Constituição de reserva legal – 2.427 – – (2.427) – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (2.305) – (2.305)
Constituição de reserva especial – – 4.380 – (4.380) – –
Distribuição - Dividendos propostos – – – (12.578) – 12.578 –
Constituição de reserva de lucros – – – 39.420 (39.420) – –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 312.000 31.134 4.380 192.098 – 12.578 552.190

Demonstração dos fluxos de caixa 2020 2019
Atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 48.532 118.636
  Depreciação 11.826 12.658
  Amortização 493 108
  Equivalência patrimonial 127 (2.042)
  Provisão para perda estimada de créditos 
   em ativos financeiros - contas a receber 7.907 3.945
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 11.490 (5.271)
  Baixa/ajuste líquido do ativo imobilizado 4.389 752
  Juros sobre empréstimos, financiamento e mútuos 5.901 570
  Receita diferida 12.506 7.822
 Provisão para contingências 14.099 6.998
 Linearização dos descontos COVID-19 (48.645) –

68.625 144.176
Aumento (redução) em ativos 6.801 (506)
 Contas a receber 8.295 (1.379)
 Adiantamento a fornecedores 1.402 (259)
 Tributos a recuperar (4.191) (148)
 Estoques (7) (615)
 Depósitos judiciais 163 (273)
 Outros ativos 1.138 2.168
(Redução) aumento em passivos (35.793) 3.923
 Fornecedores (10.919) 879
 Salários e encargos a pagar (749) 1.182
 Impostos e contribuições 8.954 867
 Imposto de renda e contribuição social 11.277 27.302
 Outros passivos 5.269 (1.216)
 Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (458) (617)
 Juros pagos sobre mútuo (2.624) –
 Impostos pagos sobre o lucro (46.543) (24.474)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 39.633 147.593
Atividades de investimento
 Investimentos – 3.900
 Outros investimentos – (3)
 Aquisição de imobilizado e propriedade 
  para investimento (16.980) (31.399)
 Aquisição de ativos intangíveis (2.037) (266)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (19.017) (27.768)
Atividades de financiamento
 Pagamentos de empréstimos e financiamentos (1.784) (1.743)
 Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (20.518) (168.788)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento (22.302) (170.531)
Redução de caixa e equivalentes de caixa (1.687) (50.706)
Caixa e equivalentes de caixa
 Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 47.191 97.897
 Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 45.504 47.191
Redução de caixa e equivalentes de caixa (1.687) (50.706)
As Notas Explicativas encontram-se à Disposição na sede da Companhia

Diretor-Presidente
Waldir Chao

Gerente Financeira
Juliana Liria Zaninoto

Contador: Erwin Herbert Kaufmman - CRC 1SP044833/O-1

Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.
CNPJ nº 60.642.774/0001-48

Demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços patrimoniais Controladora Consolidado

Ativo Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante 121.862 144.134 149.263 163.401
 Caixa e equivalentes de caixa 6 18.908 33.481 31.179 42.188
 Contas a receber 7 56.519 49.105 59.876 48.158
 Adiantamento a fornecedores 2.086 4.490 2.182 4.577
 Estoques 10 30.297 22.861 39.265 28.077
 Tributos a recuperar 8 2.837 23.203 4.345 25.608
 IR e CS a recuperar 9 5.933 6.331 7.038 10.076
 Outros ativos 11 5.282 4.663 5.378 4.717
Não circulante 339.176 282.156 352.123 286.039
 Realizável a longo prazo 126.894 92.968 153.834 98.018
  Outros ativos 11 3.519 – 3.519 –
  Tributos a recuperar 8 72.298 13.047 88.541 13.901
  IR e CS a recuperar 9 – 5.965 5.841 8.057
  IR e CS diferidos 13 49.639 73.100 53.666 74.171
  Depósitos judiciais 22 1.438 856 2.267 1.889
 Investimentos 14 39.336 23.175 210 –
 Outros investimentos 1.532 750 1.532 750
 Direito de uso de ativos 20.1 38.332 41.151 39.581 41.382
 Imobilizado 15 125.853 122.928 149.737 144.705
 Intangível 16 7.229 1.184 7.229 1.184
Total do ativo 461.038 426.290 501.386 449.440

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante 174.777 130.455 203.557 145.006
 Fornecedores 17 125.874 89.505 152.636 100.397
 Salários e encargos a pagar 18 11.201 9.360 12.818 10.682
 Empréstimos e financiamentos 19 15.498 12.205 15.498 12.205
 Arrendamento mercantil 20.2 3.959 3.198 4.553 3.367
 Impostos e contribuições 21 1.342 3.903 2.159 4.687
 IR e CS 878 878 1.199 1.210
 Dividendos a pagar 2.088 563 2.088 563
 Outros passivos 23 13.937 10.843 12.606 11.895
Não circulante 56.293 66.344 67.861 74.943
 Empréstimos e financiamentos 19 8.542 14.922 8.542 14.922
 Arrendamento mercantil 20.2 37.868 39.869 38.551 39.938
 Provisão para contingências 22 5.155 4.001 15.864 12.283
 Outros passivos 23 4.728 7.552 4.904 7.800
Patrimônio líquido 24 229.968 229.491 229.968 229.491
 Capital social 150.000 150.000 150.000 150.000
 Reserva de incentivos fiscais 6.960 3.961 6.960 3.961
 Reserva legal 14.414 11.814 14.414 11.814
 Reserva especial 4.640 – 4.640 –
 Ajuste de avaliação patrimonial 9.451 9.451 9.451 9.451
 Reserva de lucros 44.503 54.265 44.503 54.265
Total do passivo e do 
 patrimônio líquido 461.038 426.290 501.386 449.440

Demonstrações de resultados Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida 25 356.220 320.773 431.854 380.936
Custos com vendas 
 de mercadorias 26 (226.242) (203.450) (278.390) (241.333)
Lucro bruto 129.978 117.323 153.464 139.603
Despesas gerais e 
 administrativas 27 (61.900) (51.436) (72.504) (59.219)
Despesas de vendas 27 (72.424) (63.407) (83.740) (73.320)
Provisão para perdas em
 ativos financeiros - 
  contas a receber 7 (135) (1.033) (147) (1.711)
Outras receitas (despesas) 28 40.492 16.637 49.705 15.909
Resultado de equivalência
 patrimonial 14 16.015 2.845 65 –
Resultado antes das receitas e 
 despesas financeiras e impostos 52.026 20.929 46.843 21.262
Receitas financeiras 33.238 7.404 40.804 7.640
Despesas financeiras (9.801) (10.300) (10.844) (10.542)
Receitas (despesas) 
 financeiras líquidas 29 23.437 (2.896) 29.960 (2.902)

Demonstrações dos fluxos de caixa Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 52.002 11.851 52.002 11.851
Ajustes para reconciliação do resultado
 Depreciação - ativo imobilizado 4.668 5.796 5.020 6.721
 Depreciação - direito de uso 5.347 5.005 5.804 5.188
 Amortização - Intangível 2.931 934 2.931 934
 Provisão para perdas em ativos 
  financeiros - contas a receber 135 1.033 147 1.711
 Provisão para perda nos estoques (1.646) (81) (1.779) (316)
 Provisão para contingências 1.154 (3.158) 3.581 (3.473)
 IR e CS diferidos 23.461 6.182 20.505 6.238
 Resultado de equivalência 
  patrimonial (16.015) (2.845) (65) –
 Baixas líquidas do ativo imobilizado 2.080 2.676 3.911 3.753
 Baixas líquidas do ativo intangível 522 253 522 253
 Arrendamento mercantil - 
  juros apropriados 4.697 4.990 4.750 5.007
 Empréstimos e financiamentos - 
  juros apropriados 2.262 2.311 2.262 2.311

81.598 34.947 99.591 40.178
Redução em ativos (48.177) (18.664) (71.560) (20.079)
 Contas a receber (7.549) 3.266 (11.865) 5.078
 IR e CS a recuperar 6.363 (1.313) 5.254 (1.373)
 Adiantamento a fornecedores 2.404 2.293 2.395 2.317
 Tributos a recuperar (38.885) (17.821) (53.377) (19.036)
 Estoques (5.790) (5.855) (9.409) (5.796)
 Depósitos judiciais (582) (408) (378) (965)
 Outros ativos (4.138) 1.174 (4.180) (304)
Aumento em passivos 34.654 38.274 53.591 47.798
 Fornecedores 36.369 37.690 52.239 44.801
 Salários e encargos a pagar 1.841 4.217 2.136 4.279
 Impostos e contribuições (2.561) (3.994) (2.528) (4.427)
 IR e CS – 236 3.929 753
 Outros passivos 270 2.007 (2.185) 2.392
Caixa gerado pelas 
 atividades operacionais 69.340 56.439 81.622 67.897
 Impostos pagos sobre o lucro – – (3.940) (185)
 Juros pagos sobre empréstimos 
  e financiamentos (1.265) (1.882) (1.265) (1.882)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais 68.075 54.557 76.417 65.830
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Outros investimentos (782) (750) (782) (750)
 Aquisição de controlada, líquido 
  do caixa (145) – (145) –
Ágio em investimentos - intangível (3.359) – (3.359) –
 Aquisição de intangível (106) (119) (106) (119)
 Aquisição de imobilizado (15.706) (13.535) (19.996) (16.889)
Caixa líquido utilizado nas 
 atividades de investimentos (20.098) (14.404) (24.388) (17.758)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos, líquido do caixa (50.000) – (50.000) –
Empréstimos e financiamentos - 
 captações 5.030 5.390 5.030 5.390
Empréstimos e financiamentos - 
 principal pago (9.114) (9.024) (9.114) (9.024)
Arrendamento mercantil - pagamentos (8.466) (8.079) (8.954) (8.273)
Caixa líquido utilizado nas 
 atividades de financiamentos (62.550) (11.713) (63.038) (11.907)
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa (14.573) 28.440 (11.009) 36.165
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 33.481 5.041 42.188 6.023
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do exercício 18.908 33.481 31.179 42.188

Demonstrações das mutações  
no patrimônio líquido

Capital  
social

Reserva  
legal

Reserva  
especial

Reserva de 
incentivos fiscais

Reserva  
de lucros

Ajuste de avaliação  
patrimonial

Lucros  
acumulados

Patrimônio  
líquido total

Saldos em 1º de janeiro de 2019 150.000 11.221 – 2.003 45.528 9.451 – 218.203
Incentivo fiscal ICMS Desenvolve – – – 1.958 – – (1.958) –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 11.851 11.851
Constituição de reserva legal – 593 – – – – (593) –
Dividendos obrigatórios – – – – – – (563) (563)
Constituição de reserva de lucros – – – – 8.737 – (8.737) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 150.000 11.814 – 3.961 54.265 9.451 – 229.491
Incentivo fiscal ICMS Desenvolve – – – 2.999 – – (2.999) –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 52.002 52.002
Constituição de reserva legal – 2.600 – – – – (2.600) –
Constituição de reserva especial – – 4.640 – – – (4.640) –
Dividendos obrigatórios – – – – – – (2.088) (2.088)
Constituição de reserva de lucros – – – – 39.675 – (39.675) –
Dividendos adicionais pagos – – – – (49.437) – – (49.437)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 150.000 14.414 4.640 6.960 44.503 9.451 – 229.968

As Notas Explicativas encontram-se à Disposição na sede da Companhia

Marcos Campos Bicudo 
Diretor-Presidente

Rogério Ribeiro Soares 
Gerente-Executivo-Financeiro

Cleuber Lopes Mantana
Contador - CRC 1SP235555/O-9

Demonstrações de resultados Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Lucro antes do IR e da CS 75.463 18.033 76.803 18.360
IR e CS correntes 30 – – (4.297) (271)
IR e CS diferidos 13 (23.461) (6.182) (20.504) (6.238)
Lucro líquido do exercício 52.002 11.851 52.002 11.851
Lote de mil ações 24.243 24.243 24.243 24.243
Lucro líquido por ação 
 do capital social 2,15 0,49 2,15 0,49

Demonstrações de  
resultados abrangentes

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro líquido do exercício 52.002 11.851 52.002 11.851
Total do resultado abrangente 
 do exercício 52.002 11.851 52.002 11.851
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CIRANDA II HOLDING 2 S.A.
CNPJ Nº 41.643.306/0001-43

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2021.
Data, Hora e Local: 12/03/2021, 10h30, São Paulo/SP. Convocação: Todos os subscritores. Presença: Totalidade: a) Canadian Solar Brasil I Fundo de Investimento em Participações Multriestratégia, CNPJ nº 
38.026.165/0001-05, representado por Paraty Capital Ltda., CNPJ nº 18.313.996/0001-50, representado pelos  administradores: Sr. Fernando Taminato, RG nº 17.351.522-8 SSP/SP, CPF nº 176.179.558-98 e o Sr. Christiano Jo-
nasson de Conti Medeiros, RG nº 27.145.028-9 SSP/SP, CPF nº 344.370.278-33; e b) Canadian Solar Desenvolvimento de Usinas Solares Ltda., CNPJ nº 26.215.280/0001-49, representada por seu procurador, Sr. Gustavo dos 
Reis Vajda RG nº 28.796.493-0 SSP-SP, CPF nº 223.519.538- 51. Mesa: Sr. Gustavo dos Reis Vajda: Presidente e Sr. Igor Meyer Montenegro: Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: I. Boletins de Subscrição a) Canadian Solar 
Brasil I Fundo de Investimento em Participações Multriestratégia subscreveu o montante de R$ 99,00, em moeda corrente nacional, representado por 99 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integrali-
zado neste ato; b) Canadian Solar Desenvolvimento de Usinas Solares Ltda. subscreveu o montante de R$ 1,00, em moeda corrente nacional, representado por 1 ação ordinária nominativa, sem valor nominal, totalmente inte -
gralizado. II. Leitura e discussão do Estatuto Social. III. Constituída Ciranda II Holding 2 S.A.. IV. Eleição dos membros da Diretoria, a) Gustavo dos Reis Vajda, RG nº 28.796.493-0 SSP-SP, e CPF nº 223.519.538-51; e b) Igor Meyer 
Montenegro, RG nº 93008000646 SSP/CE, CPF nº 017.501.013-78. i) conhecem plenamente a legislação e não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades empresárias, ou a admi-
nistração de companhias empresárias nem por lei especial, nem condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; ii) preenchem os requisitos 
previstos na regulamentação iii) renunciam ao recebimento de remuneração. Eleitos para um mandato de 3 anos. V. Formalidades remanescentes, necessárias à sua constituição e registro perante os órgãos competentes, bem como a 
realização das publicações. Encerramento: Formalidades legais. São Paulo, 12/03/2021. Anexo II. Estatuto Social da Canadian Solar Usinas Holding S.A. Capítulo I. Denominação Social, Sede Social, Objeto Social e Du-
ração. Artigo 1º A Companhia operará sob a denominação de Ciranda II Holding 2 S.A. e será regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º A Companhia tem sede e foro no Muni-
cípio de São Paulo/SP, Avenida Roque Petroni Júnior, 999, sala 57, CEP 04707-000, podendo abrir e encerrar filiais e escritórios, em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria. Artigo 3º A Companhia 
tem por objeto social a participação no capital social de outras sociedades. Artigo 4º O termo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II. Capital Social e Ações. Artigo 5º O capital social é de R$ 100, representado por 
100 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. §1º Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 01 voto nas Assembleias Gerais de Acionistas. §2º O acionista que deixar de efetuar a integralização do capital subscrito 
nas datas aprazadas ficará de pleno direito constituído em mora sujeitando-se ao pagamento dos juros de 1% ao mês e multa de 10% do valor da prestação em atraso. §3º Tão logo verificado que o acionista está em débito, a Companhia 
procederá conforme previsto no artigo 107 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. §4º Qualquer transferência de participação direta ou indireta detida por um acionista na Companhia a um terceiro dependerá de prévio e expresso 
consentimento da maioria dos acionistas, os quais terão o direito de apresentar oferta para aquisição de tais ações pelo mesmo preço e condições oferecidas por ou para qualquer terceiro, pelo prazo de 60 dias. §5º É vedada a emissão 
de partes beneficiárias pela Companhia. Capítulo III. Administração. Artigo 6º A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, a qual será constituída e exercerá as atribuições e os poderes conferidos em lei, nas 
disposições do presente Estatuto Social, sendo vedada a delegação de tais atribuições e poderes a qualquer outro órgão. Diretoria. Artigo 7º A Diretoria será composta por 2 Diretores, sendo um Diretor Presidente e um Diretor, sem 
designação específica, ambos eleitos pela Assembleia Geral. Dentre os membros da Diretoria, um será necessariamente designado pela Assembleia Geral como Diretor Presidente. §1º As pessoas que forem eleitas como membros da 
Diretoria deverão ter notória capacidade e experiência, compatível com as posições e funções para as quais foram designadas. §2º O prazo do mandato de cada Diretor será de 03 anos, admitida à reeleição. Os Diretores serão investidos 
nos seus respectivos cargos, mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria. §3º Os Diretores, ao final de seus mandatos, permanecerão em suas posições até a eleição ou investi-
dura dos novos Diretores. Artigo 8º A Diretoria terá os poderes e deveres atribuídos pela lei e por este Estatuto Social, para a prática de todos os atos necessários à regular operação da Companhia, podendo realizar todos os atos neces-
sários ou convenientes a este propósito, com exceção daqueles que, por disposição legal e do presente Estatuto Social, sejam atribuídos à Assembleia Geral. Artigo 9º A Diretoria exercerá as seguintes atribuições: i) tomar todas as me-
didas necessárias para cumprir e executar todos os planos, metas e estratégias da Companhia; ii) preparar os relatórios e estudos solicitados pela Assembleia Geral; iii) elaborar anualmente as demonstrações financeiras da Companhia, 
bem como balancetes; iv) preparar planos de expansão e modernização da Companhia, planos de investimento, Orçamento Básico (inclusive os reajustes conjunturais), estratégias de marketing, planos de vendas e planos de hedge; e 
v) contratar empregados de qualquer natureza, fixando-lhes a remuneração correspondente, de acordo com a política de cargos e salários da empresa, e demiti-los, observadas as normas internas vigentes. Artigo 10 A Companhia será 
representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e se vinculará mediante a assinatura de qualquer de seus Diretores ou seus respectivos procuradores. Artigo 11 Somente o Diretor Presidente poderá praticar os seguintes atos: 
i) endosso de cheques para depósitos na conta bancária da Companhia; e ii) emissão de duplicatas e endosso das mesmas para fins de cobrança. Artigo 12 A outorga de procurações pela Companhia poderá ser feita pela assinatura de 
qualquer de seus Diretores, sendo que a procuração correspondente estabelecerá expressamente os poderes conferidos e o prazo de validade, que não poderá ser superior a 01 ano; excetuando-se aquelas outorgadas para fins judiciais 
(procurações ad judicia), que poderão ter prazo indeterminado. Artigo 13 A remuneração dos Diretores será fixada global e anualmente pela Assembleia Geral, que também fixará, quando for o caso, o montante da participação dos 
administradores nos lucros da Companhia. Artigo 14 A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as suas reuniões serão presididas pelo Diretor-Presidente, ou na ausência deste, por outro Diretor escolhido de comum acordo entre 
os Diretores presentes na reunião. §1º As reuniões serão sempre convocadas pelo Diretor-Presidente, e, na ausência deste, ou em caso de necessidade, por qualquer Diretor. Conselho Fiscal. Artigo 15  A Companhia terá um Conselho 
Fiscal, de funcionamento não permanente, o qual poderá ser instalado nos exercícios sociais a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% das ações com direito a voto. §1º O Conselho Fiscal, quando instalado, será compos-
to de 03 membros, pessoas naturais, residentes no país, legalmente qualificados, e igual número de suplentes, os quais serão eleitos pela Assembleia Geral, na forma da lei. §2º Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em 
suas faltas ou impedimentos, pelo respectivo suplente. §3º  Em caso de vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, deverá ser eleito novo conselheiro, na forma do §1º deste Artigo. §4º Além dos casos de morte, renúncia, desti-
tuição e outros previstos em lei, operar-se-á a vacância do cargo quando o membro do Conselho Fiscal deixar de comparecer, sem justa causa, a 03 reuniões consecutivas ou 05 intercaladas, no mesmo exercício social. §5º Os membros 
do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração que lhes for fixada pela Assembleia Geral durante o período em que o órgão funcionar e se estiverem no efetivo exercício das funções. §6º O Conselho Fiscal terá os poderes e atribui-
ções determinados pela legislação aplicável. Capítulo IV. Assembleias Gerais. Artigo 16 A Assembleia Geral reunir-se-á: i) Ordinariamente, nos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social, para deliberar sobre 
as matérias previstas em lei; e ii) Extraordinariamente, sempre que os interesses sociais aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas. Artigo 17 Compete privativamente à Assembleia Geral, dentre outras, a deliberação 
sobre as seguintes matérias: a) eleição e destituição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; b) apreciação das contas dos administradores e demonstrações financeiras por eles apresentadas; c) suspensão do exercício dos direitos 
de acionista mencionados no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações; d) avaliação de bens com que os acionistas concorrerem para a formação do capital social; e e) aprovação dos procedimentos e política interna da Companhia 
conforme proposto pela Diretoria. Artigo 18 A Assembleia Geral será convocada pelo Diretor Presidente, pelos acionistas da Companhia ou pelo Conselho Fiscal, de acordo com o Artigo 123 da Lei das Sociedades por Ações observadas 
as disposições legais aplicáveis. Artigo 19 Os anúncios de convocação, publicados na forma e nos termos da lei, conterão, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia explicitada e, no caso de reforma do Estatuto, a 
indicação da matéria. §Único A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com, no mínimo, 15 dias de antecedência, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a assembleia, será publicado 
novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 05 dias. Artigo 20 A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente, ou seu substituto, e secretariada por pessoa escolhida 
dentre os presentes. Artigo 21 Os acionistas far-se-ão presentes à Assembleia Geral pessoalmente ou por representante legal constituído há menos de 01 ano e que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. §1º  Para 
os efeitos deste artigo, não poderão ser constituídos como representantes de acionistas membros efetivos do Conselho Fiscal ou seus suplentes. §2º Para ser admitido a participar da Assembleia Geral, o acionista deverá, antes de 
abertos os trabalhos, assinar o Livro de Presença, indicando sua qualificação, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que for titular. §3º Se o acionista se fizer representar por representante legal ou por procurador cons-
tituído, deverá este provar essa qualidade, apresentando ao Presidente da Mesa os documentos que o credenciem. §4º A relação dos representantes credenciados, acompanhada dos competentes instrumentos de mandato e de outros 
documentos, contendo os nomes dos respectivos mandantes e a indicação dos números de ações com direito a voto de cada um, será assinada pelo Presidente da mesa e arquivada na sede social. Artigo 22 Salvo pelas matérias em que 
a Lei das Sociedades por Ações exigir maior quorum, as deliberações nas Assembleias Gerais da Companhia serão tomadas pelo voto afirmativo de acionistas que representem mais de 50% mais um do total de ações com direito a voto 
de emissão da Companhia. Artigo 23 Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelo Presidente e Secretário da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, o 
quorum necessário para as deliberações tomadas. §Único A ata referida no caput deste Artigo poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive no que toca a eventuais dissidências e protestos. Capítulo V Exercício Social, 
Balanço e Lucros. Artigo 24 O exercício social terá duração de 01 ano, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 25 Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar o Balanço 
Patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas em lei. As demonstrações financeiras anuais da Companhia serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes, registrados junto à Comissão de Valores Imobiliá -
rios (CVM) e observarão aos preceitos legais e regulamentares aplicáveis e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil. Artigo 26 O lucro líquido do exercício será destinado conforme segue: (i) 5% para a formação da 
Reserva Legal, que não excederá a 20% do capital social; e (ii) pagamento do dividendo mínimo obrigatório de 25%  do lucro líquido ajustado aos acionistas, observado o disposto na Lei das Sociedades por Ações. §Único - O valor dos 
juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, nos termos do artigo 9°, §7° da Lei 9.249, de 26.12.1995, bem como da legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório, integrando tal 
valor o montante dos dividendos obrigatórios distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais Capítulo VI. Liquidação, Dissolução e Extinção. Artigo 27 A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos 
previstos em lei. §Único A Assembleia Geral nomeará o liquidante, determinará o modo de liquidação e, conforme aplicável, a instalação do Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o período de liquidação. Capítulo VII. Lei 
Aplicável, Solução de Controvérsias e Disposições Gerais. Artigo 28 A Companhia, constituída sob a forma de sociedade anônima, será regida por este Estatuto Social e pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada. Os 
casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pelas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis Artigo 29 Toda disputa oriunda 
ou relacionada a questões, litígios, ou controvérsias entre os acionistas relativos ou decorrentes do presente Estatuto Social ou relativos à Companhia, inclusive às que digam respeito à validade, eficácia ou inadimplemento deste Esta-
tuto Social (“Controvérsia”) deverão ser inicialmente discutidos pelos acionistas envolvidos (cada qual, uma “Parte da Disputa”) de forma amigável, mediante negociações diretas mantidas de boa-fé inclusive com o envolvimento dos 
Diretores e acionistas por um período não superior a 30 dias a contar do recebimento de notificação específica para o início das negociações. §Único Na hipótese de decorrido o prazo de 30 dias estabelecido nesta Cláusula, as Partes da 
Disputa não chegarem a uma solução amigável, a controvérsia será dirimida em caráter definitivo, por meio de arbitragem a ser instituída e processada de acordo com o Regulamento de Arbitragem (“Regulamento da Câmara”) da Câ -
mara de Comércio Internacional - ICC observada as seguintes disposições a. A arbitragem será conduzida por 3 árbitros (“Tribunal Arbitral”), a serem nomeados e se substituídos na forma prevista nesta Cláusula e subsidiariamente no 
Regulamento da Câmara; b. A(s) Parte(s) da Disputa que desejar(em) dar início à arbitragem (“Parte Notificante”) entregará(ão) à(s) outra(s) Parte(s) (“Parte Notificada”), aviso por escrito, requerendo que a Controvérsia seja submetida 
à arbitragem, especificando o objeto do litígio e qualquer outro fato relevante, bem como o nome do árbitro que desejar(em) indicar, e, caso o polo ativo seja composto por mais de uma Parte, a indicação do árbitro do referido polo 
deverá ser feita de comum acordo por todas as partes integrantes desse polo; c. A(s) Parte(s) Notificada(s) terá(ão) 10 dias, contados do recebimento da notificação mencionada na alínea “b” acima, para nomear(em) o árbitro de sua 
escolha, e, caso o polo passivo seja composto por mais de uma Parte da Disputa, a indicação do árbitro do referido polo deverá ser feita de comum acordo por todas as Partes da Disputa integrantes desse polo; d. Caso, em algum dos 
polos, não haja consenso entre as Partes da Disputa para indicação do árbitro, a Câmara deverá escolher os árbitros de ambos os polos, bem como um terceiro árbitro, que será o Presidente do Tribunal Arbitral; e. Não ocorrendo a hipó-
tese prevista na alínea “d” acima, os 2 árbitros nomeados da forma estabelecida nas alíneas “b” e “c” acima terão 20 dias contados da data de sua nomeação, ou da ocorrência da última das nomeações, para nomear o terceiro árbitro, que 
será o Presidente do Tribunal Arbitral. Expirando-se este prazo sem que tenha chegado a um consenso quanto à escolha do terceiro árbitro, ele será então escolhido pela Câmara, a requerimento de qualquer das partes envolvidas, con-
soante o Regulamento da Câmara dentro de 10 dias do requerimento; f. Será vedada a nomeação de árbitro que seja afiliado, quotista, parente até terceiro grau, empregado de qualquer das partes, de qualquer parte relacionada ou 
quotista de qualquer das partes ou, ainda, qualquer terceiro que mantenha vínculo, direto ou indireto, com qualquer das partes; g. A arbitragem será em conduzida no idioma português e terá lugar na Cidade de São Paulo/SP. Manter-
-se-á uma transcrição literal dos procedimentos; h. Os árbitros não poderão julgar por equidade; i. Os árbitros proferirão sentença arbitral final dentro de, no máximo, 90 dias da data de término da instrução do processo. Os árbitros 
poderão proferir decisões provisórias ou interlocutórias, mas não poderão proferir sentenças arbitrais parciais. Os árbitros decidirão, na sentença arbitral, todas as pendências, litígios e disputas submetidas à arbitragem; j. A sentença 
arbitral será proferida na Cidade de São Paulo/SP, e conterá i) o relatório, contendo o nome das Partes e um resumo do litígio; ii) os fundamentos da decisão, na qual serão analisadas as questões de fato e de direito; iii) o dispositivo em 
que os árbitros resolverão as questões que lhe forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e iv) a data e o lugar que foi proferido. A sentença arbitral será assinada por todos os árbitros. Ca-
berá ao Presidente do Tribunal Arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não poder ou não querer assinar sentença arbitral, certificar tal fato; k. A sentença arbitral conterá a condenação da Parte da Disputa perdedora ao paga -
mento de honorários de advogado, custas e despesas razoáveis (ou de parte destes se julgado apropriado) despendidos pela Parte da Disputa vencedora; e l. Medidas cautelares e/ou de urgência, bem como ações de execução, conforme 
aplicável, poderão ser pleiteadas, a critério da Parte da Disputa i) na comarca de São Paulo/SP, Brasil; ou ii) a um árbitro de emergência atuando de acordo com o Regulamento da Câmara. No caso de quaisquer outras medidas permitidas 
pela Lei nº 9.307/96, fica eleita a Comarca de São Paulo/SP, Brasil. O ajuizamento de qualquer demanda permitida nos termos da Lei nº 9.307/96 não será considerada uma renúncia aos direitos previstos neste Artigo e à arbitragem 
como único método de resolução de Controvérsias entre as Partes. Artigo 30 Os seguintes documentos permanecerão à disposição dos acionistas na sede Companhia: i) contratos firmados pela Companhia e suas partes relacionadas; ii) 
eventuais acordos de acionistas firmados entre os acionistas da Companhia; e iii) documentos relativos a quaisquer programas de opções de compra de ações, títulos ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia. São Paulo, 
12/03/2021. Mesa: Gustavo dos Reis Vajda: Presidente. Igor Meyer Montenegro: Secretário. Acionistas: Canadian Solar Brasil I Fundo de Investimento em Participações Multriestratégia. Por: Fernando Taminato e 
Christiano Jonasson de Conti Medeiros: Administradores. Canadian Solar Desenvolvimento de Usinas Solares Ltda. Por: Gustavo dos Reis Vajda: Diretor Presidente. Diretores Eleitos: Gustavo dos Reis Vajda: Diretor 
Presidente. Igor Meyer Montenegro: Diretor sem Designação Específica. Advogada: Clicia Kayalla Gonçalves Barbosa: OAB/SP 268.518. JUCESP NIRE 35.300.567.030 em 20/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Por este instrumento particular: Nexoos do Brasil Holding S.A., com sede em São Paulo/SP, 
CNPJ nº 30.965.375/0001-57, neste ato representado, por seus diretores, Srs. Daniel Murrer 
Gomes; e Murilo Frônio Bássora; única sócia da Nexoos do Brasil Tecnologia e Serviços 
Ltda., com sede em São Paulo/SP, Sociedade, e ainda: Daniel Murrer Gomes, RG nº 44.991.333-
8 SSP/SP, CPF nº 230.684.118-74; Murilo Frônio Bássora, RG nº MG-12.550.805, CPF nº 
353.286.198.46; João Otávio Pinheiro Olivério, RG nº 4.827.743-1 SSP/SP, CPF nº 301.855.208-
39; Cora Mesquita Branco Ferreira, RG nº 3.407.610-SSP/SP, CPF nº 118.522.058-57; James 
Igor Carvalho Goulart, RG nº 32.776.262-7, CPF nº 092.931.686-00; André Branco Ferreira, 
RG nº 23.081.537-6, CPF nº 255.239.098-66; José Roberto Schettino Mattos, RG nº 3784740, 
CPF nº 510.641.977-87, residente no Rio de Janeiro/RJ; Priscilla do Rego Barros Washington, 
RG nº 04.496,061-5, CPF nº 847.029.407-59, residente no Rio de Janeiro/RJ; Marcos Nogueira 
Muchon, RG nº 8842000-0, CPF nº 077.225.608-06; François Theo Georges Guerin, francês, 
RNE G276275-6, CPF nº 238.907.848-60; João Luiz Nogueira da Fonseca, RG nº 04.547.621-5, 
CPF nº 599.950.097-49, residente no Rio de Janeiro/RJ; Francisco Carlos Gomes, RG nº 
6.488.432-6, CPF nº 949.862.078-49; Elcio Cantreva, RG nº 4694881 SSP/SP, CPF nº 061.175.978-
00; Sylvio Alves de Barros Netto, RG nº 12.239.919-5, CPF nº 105.227.258-48; Carlos Eduardo 
Andreoni Ambrosio, RG nº 16.540.599-5, CPF nº 116.393.148-90; Eduardo Francisco Gomes, 
RG nº 5195978, CPF nº 942.620.398-20, residente em Campinas/SP; Nathalia Andrade Castro, 
RG nº 48.703.484-3, CPF nº 404.260.478-18; La Nube Holding LLC, com sede em Delaware/EUA, 
representada por seu diretor único, Sr. Nicolas Andres Arrellaga Beterette, paraguaio, RNE nº 
G357117-0 DELEMIG/SR/SP, CPF nº 238.051.518-29; Francisco Martins de Lima Filho, RG nº 
TO-928-405, CPF nº 023.183.961-83; LV1 Participações Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ 
nº 30.815.629/0001-50, representada por seu administrador, Marcos Shigueru Hatushikano, 
RG nº 14.182.350, CPF nº 069 265 888 21; Kelly Coura Mazier, RG nº 26.404.886-6, CPF nº 
349.838.698-08, residente em Campo Belo/SP; Roberto Henrique Maciel Chaves, RG nº 
12.235.143, CPF nº 062.765.546-77; Ana Luiza Abreu Tonetti, RG nº 44.290.185-9, CPF nº 
369.388.228-24; André Ciccone Krongold, RG nº 36.983.114-7, CPF nº 415.482.698-08; Felipe 
Kheirallah, RG nº 29.403.403-1, CPF nº 400.904.688-05; Marcio Augusto Castro, RG nº 
17.417.095-6 SSPSP, CPF nº 086.600.038-02; Marcelo Pasinato Naufal, RG nº 38.284.814- 7, 
CPF nº 342.761.298-85; Adriana Fernandes da Costa Kheirallah, RG nº 27.710.397-6, CPF nº 
298.899.778-00; e Vinicius Meirelles Pereira Ferriani, RG nº 437184638, CPF nº 217.985.948-
11, todos brasileiros e residentes em São Paulo/SP, exceto quando indicado. Resolvem celebrar 
esta 5ª alteração ao contrato social, de acordo com a lei e com os termos e condições abaixo: 1.1. 
Aprovada a proposta de cisão parcial da única sócia, a Nexoos do Brasil Holding S.A. 
(“Nexoos Holding”), seguida de incorporação reversa pela Sociedade, do acervo líquido a ser 
cindido, nos termos do “Instrumento Particular de Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da 
Nexoos do Brasil Holding S.A., Seguida de Incorporação Reversa da Parcela Cindida pela Nexoos 
do Brasil Tecnologia e Serviços Ltda.”, celebrado pelos administradores da Sociedade e da 
Nexoos Holding nesta data (“Protocolo”), no sentido de se proceder a incorporação reversa do 
acervo líquido cindido, correspondente (i) às 20.000 quotas do capital social da Sociedade e (ii) à 
R$ 1,00 de caixa, conforme descrito no Protocolo. 1.2. Aprovada a ratifi cação da contratação da 
empresa Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., com sede no Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 
08.681.365/0001-30, e CRC/RJ nº 005112/O-9, contratada para proceder à avaliação, a valores 
contábeis, do patrimônio líquido e do acervo líquido a ser cindido pela Nexoos Holding com a 
incorporação reversa pela Sociedade, nos termos dos artigos 8º e 229 da Lei das S.A. 1.3. Fica 
consignado que a cisão parcial será levada a efeito nesta data, tendo por base Balanço 
Patrimonial da Nexoos Holding de 31.05.2021 (“Balanço da Cisão”) e o laudo de avaliação (“Laudo 
de Avaliação”). 1.4. Aprovado o Laudo de Avaliação, que procedeu à avaliação do patrimônio 
líquido e do acervo líquido a ser cindido pela Nexoos Holding e incorporado reversamente pela 
Sociedade, tendo apurado o valor de R$ 349.327,23 para o patrimônio líquido e o valor de R$ 1,00 
para o acervo líquido a ser cindido da Nexoos Holding, ambos com base no Balanço da Cisão. 1.5. 
Aprovada a operação de cisão parcial da Nexoos Holding seguida de incorporação reversa do 
acervo líquido cindido pela Sociedade no valor de R$ 1,00, nos termos e condições estabelecidos 
no Protocolo e pelo valor apurado no Laudo de Avaliação. 1.6. Fica consignado que a operação de 
cisão parcial da Nexoos Holding acarretará as seguintes movimentações contábeis na Nexoos 
Holding: (a) a baixa da conta do passivo “Provisão para Perda de Investimento”, no exato 
montante de R$ 10.908.194,11, uma vez que esses valores correspondem à participação na 

Sociedade detida pela Nexoos Holding, que compõe o Acervo Líquido cindido, contra a conta do 
patrimônio líquido “Reserva de Capital”, e (b) a redução das contas de “Reserva de Capital”, no 
patrimônio líquido, e de “Caixa”, no ativo, no valor de R$ 1,00 relativo à parcela cindida, sem 
qualquer modifi cação no capital social da Nexoos Holding; 1.7. Em adição, fi ca consignado que a 
operação de incorporação do acervo líquido cindido parcial da Nexoos Holding acarretará a (a) 
incorporação reversa, pela Sociedade, das 20.000 quotas representativas de seu capital social 
atualmente detidas unicamente pela Nexoos Holding e (b) o aumento do caixa da Sociedade, no 
valor de R$ 1,00 e o consequente aumento da “Reserva de Capital” da Sociedade no mesmo valor. 
2.1. Aprovar o desdobramento dessas 20.000 quotas representativas do capital social da 
Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 cada, em 2.000.000 de quotas com valor nominal de R$ 
0,01 cada. 2.2. A entrega dessas 2.000.000 quotas representativas do capital social da Sociedade 
para os atuais acionistas da Nexoos Holding, a título de relação de troca de suas respectivas 
participações no capital social da Nexoos Holding em consequência da operação de cisão parcial 
e incorporação reversa acima aprovada, na proporção que cada um detém no capital social da 
Nexoos Holding. Consequentemente, o capital social da Sociedade passará de R$ 20.000,00, 
representado por 20.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, para R$ 20.000,00, 
representado por 2.000.000 quotas com valor nominal de R$ 0,01 cada. Dessa forma, as quotas 
da Sociedade passarão a ser distribuídas entre seus novos sócios; 2.3. Alteração da cláusula 5º do 
contrato social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláusula 5ª. O capital social 
da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado é de RS 20.000,00, representado por 2.000.000 
quotas com valor nominal de R$ 0,01 cada, assim distribuída entre seus sócios : Sócios: Daniel 
Murrer Gomes: Quotas: 518.090, R$: 5.180,90, %: 25,905; Murilo Frônio Bássora: Quotas: 
325.843, R$: 3.258,43, %: 16,292; La Nube Holding LLC: Quotas: 168.379, R$: 1.683,79, %: 8,419; 
Eduardo Francisco Gomes: Quotas: 94.704, R$: 947,04, %: 4,735; José Roberto Schettino Mattos: 
Quotas: 19.863, R$: 198,63, %: 0,993; Francisco Carlos Gomes: Quotas: 22.907, R$: 229,07, %: 
1,145; Marcos Nogueira Muchon: Quotas: 30.276, R$: 302,76, %: 1,514; Priscilla do Rego Barros 
Washington: Quotas: 19.863, R$: 198,63, %: 0,993; Cora Mesquita Branco Ferreira: Quotas: 
18.580, R$: 185,80, %: 0,929; André Branco Ferreira: Quotas: 9.289, R$: 92,89, %: 0,464; João Luiz 
Nogueira da Fonseca: Quotas: 10.757,R$: 107,57, %: 0,538; Elcio Cantreva: Quotas: 44.238, R$: 
442,38, %: 2,212; Sylvio Alves de Barros Netto: Quotas: 44.238, R$: 442,38, %: 2,212; Carlos 
Eduardo Andreoni Ambrosio: Quotas: 44.238, R$: 442,38, %: 2,212; LV1 Participações Ltda.: 
Quotas: 357.021, R$: 3.570,21, %: 17,851; Adriana Fernandes da Costa Kheirallah: Quotas: 
34.327, R$: 343,27, %: 1,716; Vinicius Meirelles Pereira Ferriani: Quotas: 41.515, R$: 415,15, %: 
2,076; Marcio Augusto Castro: Quotas: 9.301, R$: 93,01, %: 0,465; João Otávio Pinheiro Olivério: 
Quotas: 72.942, R$: 729,42, %: 3,647; François Theo Georges Guerin: Quotas: 40.501, R$: 405,01, 
%: 2,025; Marcelo Pasinato Naufal: Quotas: 29.372, R$: 293,72, %: 1,469; James Igor Carvalho 
Goulart: Quotas: 5.503, R$: 55,03, %: 0,275; André Ciccone Krongold: Quotas: 10.290, R$: 102,90, 
%: 0,515; Felipe Kheirallah: Quotas: 9.034, R$: 90,34, %: 0,452; Francisco Martins de Lima Filho: 
Quotas: 6.599, R$: 65,99, %: 0,330; Kelly Coura Mazier: Quotas: 5.577, R$: 55,77, %: 0,279; 
Nathalia Andrade Castro: Quotas: 3.657, R$: 36,57, %: 0,183; Ana Luiza Abreu Tonetti: Quotas: 
2.074, R$: 20,74, %: 0,104; Roberto Henrique Maciel Chaves: Quotas:1.022, R$: 10,22, %: 0,051; 
Total: 2.000.000, R$: 20.000,00, %: 100. § 1º. A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de 
suas respectivas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital social.” 3.1. 
Autorizada a administração da Sociedade a praticar todos e quaisquer atos ou documentos 
necessários à implementação das deliberações acima, bem como ratifi car atos já praticados por 
estes relativos às matérias ora aprovadas. 3.2. Consolidar o contrato social da Sociedade. Nada 
mais. São Paulo, 30.06.2021. Daniel Murrer Gomes, Murilo Frônio Bássora, La Nube Holdings 
LLC Por: Nicolas Andres Arrellaga Beterette, Eduardo Francisco Gomes, José Roberto Schettino 
Mattos, Francisco Carlos Gomes, Marcos Nogueira Muchon, Priscilla do Rego Barros 
Washington, Cora Mesquita Branco Ferreira, André Branco Ferreira, João Luiz Nogueira da 
Fonseca, Elcio Cantreva, Sylvio Alves de Barros Netto, Carlos Eduardo Andreoni Ambrosio, LV1 
Participações Ltda. Por: Marcos Shigueru Hatushikano, Adriana Fernandes da Costa Kheirallah, 
Vinicius Meirelles Pereira Ferriani, Marcio Augusto Castro, João Otávio Pinheiro Olivério, 
François Theo Georges Guerin, Marcelo Pasinato Naufal, James Igor Carvalho Goulart, André 
Ciccone Krongold, Felipe Kheirallah, Francisco Martins de Lima Filho, Kelly Coura Mazier, 
Nathalia Andrade Castro, Ana Luiza Abreu Tonetti, Roberto Henrique Maciel Chaves. JUCESP 
382.684/21-7 em 11.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Nexoos do Brasil Tecnologia e Serviços Ltda. - CNPJ nº 23.265.773/0001-03 - NIRE 3522947271-0
Extrato da 5ª Alteração ao Contrato Social

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1060662-43.2019.8.26.0002. 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, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA ELMAES CAUZIN
DE SOUZA FRAUCHES, RG 23081682, CPF
126.950.668-48, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação
e Cultura S/C Ltda SINEC, objetivando a cobrança de
R$ 16.781,81 (outubro/2018), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados
no ano letivo de 2015. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
efetue o pagamento da quantia especifica- da na inicial
no vaor de R$ 16.781,81 (outubro/2018), devidamente
atualizada, bem como dos honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente
embargos ao mandado monitório, nos termos do
artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, a ré será
conside -rada 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 07 de
julho de 2021.  25 e 26.08

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 21808 nos dias 28/08  às 13
horas e 31/08 às 19
horas.www.gmleiloes.com.br  -
SP/SP (11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 
9 DO SISTEMA DE TRENS METRO-
POLITANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 42.288.184/0001-87 - NIRE 35300570588

Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2021
ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO: Certifico o registro na JUCESP sob nº 
295.088/21-7 em 21.06.2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Targa Administração e Participações S.A. 
CNPJ N.º 23.871.813/0001-52 -NIRE 35.300.486.862.807

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 30/06/2021, às 10:30 horas, na Rua Álvaro Luiz 
Roberto de Assumpção, 202 – Apto. 91 – Sala 1, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensadas nos termos do Artigo 124, §4º da Lei 
6.404/76. Presença: Acionistas representando a totalidade do capi-
tal social. Mesa: Presidente - Roberto Costa de Menezes; Secretária 
- Antônia Irene de Arruda e Menezes. Deliberações: “Aprovada por 
unanimidade” - 1. Os diretores foram reeleitos e reempossados nos 
seus respectivos cargos, com mandato de 3 anos, conforme previsto 
no parágrafo primeiro, artigo 11 do estatuto social da companhia, 
a saber: Diretor Presidente: Roberto Costa de Menezes, RG nº 
2.934.709-9 SSP/SP e CPF/MF n.º 051.499.918-72; Diretora: Rober-
ta de Arruda e Menezes, RG nº 26.558.989-7 SSP/SP e CPF/MF nº 
256.420.318-30,. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
lavrou-se a presente Ata, na forma preceituada pelo Artigo 130, §1.º 
da Lei 6.404/76, autorizando os acionistas presentes a publicação, 
nos termos dos §§2º e 3º do citado artigo do mesmo diploma legal. 
Depois de lida e aprovada, foi assinada presentes. A presente é cópia 
fi el da original lavrada em livro próprio. Mesa: Roberto Costa de Me-
nezes - Pr esidente; Antônia Irene de Arruda e Menezes - Secretária.
Acionistas Presentes: Roberto Costa de Menezes; Antônia Irene 
de Arruda e Menezes. JUCESP nº 402.484/21-6 em 19/08/2021.

Boltzmann Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 41.572.391/0001-04 – NIRE 35.300.566.581

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2021
1. Data, hora e local: Aos 20/08/2021, às 10h, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 2.613, conjuntos 41 e 42, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada, face 
a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. 3. Mesa: Gabriela Bueno Garcia 
– Presidente; Daniel Nottoli Flório – Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) aprovar a realização, pela Com-
panhia, da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária 
com garantia fidejussória e garantia real adicional, em série única (“Emissão” e “Debêntures”, res-
pectivamente), para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instru-
ção da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Oferta” 
e “Instrução CVM 476”, respectivamente), bem como os termos e condições da Emissão e da Oferta; 
(ii) aprovar a prestação de garantia real pela Companhia para cumprimento das obrigações assumidas 
no âmbito das Debêntures, através da Alienação Fiduciária (conforme definido abaixo) das ações da 
Laboratório Globo Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rodovia MG 424, Km 8,8, Zona 
Rural, São José da Lapa-MG, CNPJ/ME sob o nº 17.115.437/0001-73 (“Target”), a serem adquiridas 
pela Companhia após a conversão da Target em sociedade anônima; (iii) autorização expressa para 
que a diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as 
medidas necessárias à formalização, à efetivação e à administração das deliberações desta assembleia, 
objetivando a concretização da Emissão, da Oferta e constituição da Alienação Fiduciária (conforme 
definido abaixo), inclusive para firmar quaisquer instrumentos, contratos, documentos e eventuais 
aditamentos necessários à formalização da Emissão, da Oferta e constituição da Alienação Fiduciária, 
bem como notificações, declarações, requerimentos e procurações, inclusive irrevogáveis e irretratá-
veis, por prazo de validade equivalente à vigência do Contrato de Garantia, independentemente das 
limitações temporais para outorga da procuração prevista no Estatuto Social da Companhia, observado 
o disposto nesta ata; (iv) aprovar a negociação de todos os termos e condições que venham a ser 
aplicáveis à Oferta e à Emissão, inclusive as hipóteses de vencimento antecipado a serem incluídas 
na Escritura de Emissão; (v) aprovar a contratação dos sistemas de distribuição e negociação das 
Debêntures nos mercados primário e secundário; (vi) aprovar a contratação dos prestadores de serviço 
no âmbito da Emissão, tais como: (1) o Coordenador Líder (conforme definido abaixo), (2) os assesso-
res jurídicos, (3) o banco liquidante da Emissão e o escriturador das Debêntures, (4) o agente fiduci-
ário, fixando-lhes os respectivos honorários; (vii) aprovar a publicação e o registro de documentos da 
Oferta e da Emissão perante os órgãos competentes; e (viii) ratificar todos os atos já praticados pela 
diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da Emissão 
e da Oferta. 5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, aprovaram: 5.1. A lavratura desta Ata 
na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.2. Autorizar 
a realização, pela Companhia, da Emissão e da Oferta, de acordo com os seguintes termos e condições, 
a serem detalhados e regulados por meio da celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia 
Fidejussória e Garantia Real Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Res-
tritos de Distribuição, da Boltzmann Empreendimentos e Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”): 
I. Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 25/08/2021 
(“Data de Emissão”). II. Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$ 100.000.000,00 
na Data de Emissão. III. Número de Séries: a Emissão será realizada em série única. IV. Quantidade: 
Serão emitidas 100.000 Debêntures. V. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debên-
tures será de R$ 1.000,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). VI. Atualização Monetária: 
O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. VII. Forma, Tipo e 
Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, 
sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das 
Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador (conforme 
definido abaixo), e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletroni-
camente na B.3. S.A. – Brasil, Bolsa (“B3”), conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome 
do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures. VIII. Conversibilidade: 
As Debêntures serão simples, ou seja, não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia. 
IX. Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia fidejussória e garantia real 
adicional, nos termos do caput do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. X. Garantias: i. Garan-
tia Real: Alienação Fiduciária de Ações. Em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas 
e quaisquer obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, presentes ou futuras, assumidas pela 
Companhia no âmbito da Emissão, nos termos da Escritura de Emissão e dos demais documentos 
relacionados à Emissão, incluindo o pagamento do Valor Nominal Unitário, da Remuneração, conforme 
definido abaixo, dos Encargos Moratórios, conforme definido abaixo, e dos demais encargos relativos 
às Debêntures, relativos à Escritura de Emissão, ao Contrato de Garantia (conforme definido abaixo), 
e aos demais documentos da Emissão, bem como eventuais indenizações, todo e qualquer custo ou 
despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) e/ou pelos 
Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extra-
judiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, da 
Escritura de Emissão e/ou do Contrato de Garantia (“Obrigações Garantidas”), a Companhia deverá 
alienar fiduciariamente em garantia, sob Condição Suspensiva, conforme definida na Escritura de 
Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728, de 14/07/1965, 
conforme alterada, e do artigo 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada 
(“Código Civil”), até a primeira Data de Integralização, conforme abaixo definida, em favor dos 
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, 100% das ações da Target, presentes e futuras, 
detidas e que venham a ser detidas pela Emissora no capital social da Target, observado que a alie-
nação fiduciária de ações recairá sobre todos os direitos futuros e presentes das ações do capital 
social da Target, toda e qualquer nova ação emitida pela Target, respectivos frutos, rendimentos e 
vantagens que forem a elas atribuídos, a qualquer título, inclusive lucros, dividendos, juros sobre o 
capital próprio e todos os demais valores que de qualquer outra forma vierem a ser distribuídos pela 

Target, direitos de subscrição, debêntures conversíveis, certificados, opções de compra, e quaisquer 
outros títulos representativos, ou que possam no futuro representar, direitos sobre o capital social da 
Target, nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a 
ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário antes da primeira Data de Integralização (“Con-
trato de Garantia” e “Alienação Fiduciária”, respectivamente). ii. Garantias Fidejussórias. O Baraúna 
IV Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia (“Fundo Baraúna”) e o Horizonte I Fundo 
de Investimento em Participações – Multiestratégia (“Fundo Horizonte” e, em conjunto com o Fundo 
Baraúna, os “Fiadores”) se obrigam, nos termos da Escritura de Emissão, em caráter irrevogável e 
irretratável, perante os Debenturistas, como fiadores e principais pagadores do valor das Obrigações 
Garantidas, sujeito aos valores limite previstos abaixo, renunciando expressamente aos benefícios de 
ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo 
único, 364, 366, 368, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e dos artigos 130 e 794 da Lei 
nº 13.105, de 16/03/2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), e responsabilizando-se, 
solidariamente com a Emissora, pelo fiel e exato cumprimento de todas as obrigações assumidas, no 
âmbito da Escritura de Emissão, pela Emissora, sendo a responsabilidade (i) do Fundo Baraúna limitada 
ao valor de R$52.500.000,00 (“Fiança Baraúna”); e (ii) do Fundo Horizonte limitada a R$22.500.000,00 
(“Fiança Horizonte” e, em conjunto com a Fiança Baraúna, “Fianças” e, em conjunto com a Alienação 
Fiduciária, “Garantias”). Não haverá solidariedade entre o Fundo Baraúna e o Fundo Horizonte no que 
se refere às obrigações assumidas sob as Fianças. No prazo de até 2 Dias Úteis da data em que 
ocorrer a consumação da aquisição da Target pela Emissora, a Emissora, a Target e o Agente Fiduci-
ário deverão celebrar um aditamento à Escritura de Emissão, de modo a incluir a Target como Fiadora 
das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, sendo certo que a garantia fidejussória da 
Target deverá cobrir 100% das Obrigações Garantidas, sem qualquer limitação adicional de valor 
(“Fiança da Target”). XI. Compromisso de Suporte dos Fiadores: Caso (i) não se verifique o atendi-
mento dos Índices Financeiros (conforme definido na Escritura de Emissão) em uma Data de Apuração 
de Índices Financeiros (conforme definido na Escritura de Emissão); ou (ii) a Companhia não disponha 
de recursos suficientes para fins de pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nomi-
nal Unitário das Debêntures, conforme o caso, em uma Data de Amortização das Debêntures (conforme 
definido na Escritura de Emissão) e/ou da Remuneração devida pela Emissora aos Debenturistas em 
uma Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures (“Parcela Debêntures”), os Fiadores 
deverão realizar aporte de capital na Companhia (cada um, um “Aporte”), de acordo com os termos, 
condições, prazos e limites previstos na Escritura de Emissão, sendo certo que o compromisso de 
suporte (i) do Fundo Baraúna estará limitado ao valor de R$52.500.000,00; e (ii) do Fundo Horizonte 
estará limitado a R$22.500.000,00. XII. Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto 
de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 
476 sob o regime de garantia firme, com a intermediação de instituição financeira integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários responsáveis pela distribuição das Debêntures (“Coor-
denador Líder”), nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação e Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conver-
síveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória e Garantia Real Adicional, em 
Série Única, da Boltzmann Empreendimentos e Participações S.A.”, celebrado entre a Companhia e o 
Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). XIII. Prazo e Data de Vencimento: Observado o 
disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 6 anos contados da 
Data de Emissão, vencendo-se, portanto em 25/08/2027 (“Data de Vencimento”). XIV. Amortização 
do Valor Nominal Unitário: O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 
11 parcelas semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 25 dos meses de fevereiro e agosto, 
sendo que a primeira parcela será devida em 25/08/2022, e as demais parcelas serão devidas em 
cada uma das respectivas datas de amortização das Debêntures, de acordo com os percentuais do 
saldo do Valor Nominal Unitário a ser amortizado e as datas indicados na tabela constante da Escritura 
de Emissão. XV. Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumu-
lada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, 
expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 
B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), 
acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 3,00% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remune-
ração”), de acordo com a fórmula constante da Escritura de Emissão. XVI. Pagamento da Remune-
ração das Debêntures: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Antecipado Facultativo, conforme 
abaixo definido, a Remuneração das Debêntures será paga semestralmente, a partir da Data de 
Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 25/02/2022, e os demais pagamentos devidos 
sempre no dia 25 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano, até Data de Vencimento (cada uma 
dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração”). XVII. Local de Pagamento: Os paga-
mentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento, 
utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodia-
das eletronicamente nela; e/ou (b) os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures 
que não estejam custodiadas eletronicamente na B3. XVIII. Encargos Moratórios: Sem prejuízo da 
Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido aos 
Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela 
Companhia ficarão sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, (i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2%; e (ii) juros 
moratórios à razão de 1% ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, 
ambos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”). XIX. Preço de 
Subscrição e Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em 
moeda corrente nacional, no ato da subscrição (“Data de Integralização”), pelo seu Valor Nominal 
Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis a partir da Data de Início da Renta-
bilidade, conforme definida na Escritura de Emissão, de acordo com as normas de liquidação aplicá-
veis à B3. Caso qualquer Debênture venha ser subscrita e integralizada em data diversa e posterior 
à primeira Data de Integralização, a integralização deverá considerar o seu Valor Nominal Unitário 

acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até 
a data de sua efetiva integralização. As Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, a partir da 
data de início de distribuição da Oferta, observado o disposto no artigo 8º-A da Instrução CVM 476. 
XX. Repactuação Programada: As Debêntures não serão objeto de repactuação programada. XXI. 
Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em Circulação, 
conforme definido na Escritura de Emissão, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 
das Sociedades por Ações, desde que observe a Instrução da CVM nº 620, de 17/03/2020, conforme 
alterada (“Instrução CVM 620”), bem como eventuais regras expedidas pela CVM, devendo tal fato, 
se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da admi-
nistração e das demonstrações financeiras da Emissora. As Debêntures adquiridas pela Companhia 
de acordo esta previsão poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria 
ou ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476, 
pela Instrução CVM 620 e/ou por eventuais regras expedidas pela CVM. As Debêntures adquiridas 
pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos desta previsão, se e quando recolocadas 
no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures. XXII. Resgate Ante-
cipado Facultativo: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo a partir de 
25/02/2022, realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado 
Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor devido pela Companhia será 
equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, conforme o caso) a serem resgatadas, acrescido (b) da Remuneração e demais encargos 
devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo, calculado pro rata temporis desde 
a Data de Início da Rentabilidade, ou a data do Pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso, 
até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, incidente sobre o Valor Nominal Unitário (ou 
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso), sem a incidência de qualquer prêmio. XXIII. 
Amortização Extraordinária: Não será admitida a realização de amortização extraordinária das 
Debêntures. XXIV. Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a 
qualquer tempo, realizar oferta de resgate antecipado total das Debêntures, endereçada a todos os 
Debenturistas, sendo assegurada a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar o 
resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, sendo que tal oferta será operacionalizada 
nos termos da Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”). XXV. Vencimento Antecipado: 
Observada a Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas 
as obrigações decorrentes das Debêntures, e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor 
Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido 
da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme 
definida na Escritura de Emissão) ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos Encargos 
Moratórios, na ocorrência de quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou de qualquer dos eventos 
previstos na Escritura de Emissão, respeitados os respectivos prazos de cura e as regras de submis-
são das matérias à aprovação pelos Debenturistas. XXVI. Depósito para Distribuição e Negociação: 
As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA 
– Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e 
(ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), 
administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. XXVII. Destinação dos Recursos: Os recursos 
líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados da seguinte forma: (i) 75% dos 
recursos serão utilizados para pagamento do preço de aquisição devido pela Companhia em contra-
partida às Ações, conforme definido na Escritura de Emissão; e (ii) 25% dos recursos serão utilizados 
para reforço de caixa da Companhia, para utilização no curso normal de seus negócios, a exclusivo 
critério desta. XXVIII. Agente de Liquidação e Escriturador: O agente de liquidação da Emissão e 
o escriturador das Debêntures é a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição 
financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Rua Gilberto Sabino, 215, 
4º Andar, Pinheiros, São Paulo-SP, CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88. XXIX. Demais Caracte-
rísticas: as demais características das Debêntures serão especificadas na Escritura de Emissão. 5.3. 
Autorizar a prestação de garantia real pela Companhia para cumprimento das Obrigações Garantidas, 
através da Alienação Fiduciária, conforme definida acima, inclusive mediante a celebração do Contrato 
de Garantia entre a Companhia e o Agente Fiduciário. 5.4. Autorizar a diretoria da Companhia, ou seus 
procuradores, conforme o caso, a praticar, perante qualquer entidade, todos os atos, tome todas as 
providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, à efetivação e à administração 
das deliberações desta assembleia, objetivando a concretização e a consecução da Oferta, da 
Emissão e da constituição da Alienação Fiduciária, incluindo, mas não se limitando a, (i) celebração 
de todos os documentos relacionados à Oferta, à Emissão e à Alienação Fiduciária e seus eventuais 
aditamentos, incluindo, mas não se limitando à Escritura de Emissão, ao Contrato de Distribuição e 
ao Contrato de Garantia, bem como notificações, declarações, requerimentos e procurações, inclusive 
irrevogáveis e irretratáveis, por prazo de validade equivalente à vigência do Contrato de Garantia, 
independetemente das limitações temporais para outorga da procuração prevista no Estatuto Social 
da Companhia; (ii) negociação de todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Oferta 
e à Emissão, inclusive as hipóteses de vencimento antecipado a serem incluídas na Escritura de 
Emissão; (iii) contratação dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados 
primário e secundário; (iv) contratação dos prestadores de serviço no âmbito da Emissão, tais como: 
(1) o Coordenador Líder, (2) os assessores jurídicos, (3) o banco liquidante da Emissão e o escritura-
dor das Debêntures, (4) o agente fiduciário, fixando-lhes os respectivos honorários; e (v) publicação 
e o registro de documentos da Oferta e da Emissão perante os órgãos competentes. 5.5. Ratificar os 
atos já praticados anteriormente à realização desta reunião pela diretoria da Companhia, ou por seus 
procuradores, conforme o caso, para a consecução da Emissão e da Oferta e para a prestação da 
Alienação Fiduciária. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, 
sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 20/08/2021. Mesa: Gabriela Bueno Garcia – Presidente; 
Daniel Nottoli Flório – Secretário.

FOSFANIL S.A. - CNPJ/MF nº 33.179.474/0001-00 - NIRE 35.300.036.786 - Aviso de Convocação de Assembleia Geral 
Extraordinária - Ficam os Senhores Acionistas da Fosfanil S.A. ("Companhia") convocados, na forma de seu Estatuto Social, para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a realizar-se no dia 02 de setembro de 2021, às 10:00, na sede da 
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Ibirapuera, 2300, 4º andar, conjuntos 41 e 42, CEP 
04029-100, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na 
proporção de 406.900 (quatrocentos e seis mil e novecentas) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária, sem modificação do valor 
do capital social, conforme Proposta da Diretoria da Companhia ("Proposta da Diretoria"); b) alteração do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações da Companhia em decorrência do grupamento das ações, conforme 
proposta da Diretoria da Companhia; c) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e d) abertura de prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias para Acionistas se comporem no caso de frações de ações; e e) autorização aos administradores da Companhia para 
praticar todos os atos necessários à operacionalização e efetivação do grupamento das ações de emissão da Companhia. Encontra-
se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, a Proposta da Diretoria, contemplando as justificativas, 
características e procedimentos da operação de grupamento. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador 
devidamente constituído. São Paulo, 20 de agosto de 2021. Eric Pierre Paul Schmitt - Diretor Presidente.

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

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

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

A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo 
de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão 
(“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira 
convocação, no dia 14 de setembro de 2021, às 15hs de forma remota, em atenção ao Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/
SIN, de 26 de março de 2020, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado 
da Emissão, que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018. 
Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a 
aprovação das demonstrações fi nanceiras se dará de forma automática. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será 
realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de 
participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que 
enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para [lalvaro@
terrainvestimentos.com.br], preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos 
termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, 
cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora https://gaiaimpacto.com.br/, bem como a participação e o voto à 
distância durante a assembleia por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto 
por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à 
Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e [lalvaro@terrainvestimentos.
com.br], assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam 
contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a 
eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A 
Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo 
presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign 
ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura 
de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.

São Paulo, 20 de agosto de 2021.
Gaia Impacto Securitizadora S.A.

Casa de Saúde Santa Rita S/A – CNPJ/MF nº 60.882.289/0001-41
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO, a ser realizada no dia 02/09/2021, às 11h30, na Avenida Faria 
Lima, 3.311, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP, excepcionalmente, em virtude da pandemia COVID-19, já que o Anfiteatro 
da Casa de Saúde Santa Rita S/A localiza-se em ambiente hospitalar, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1. Exame, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social 
encerrado em 31/12/2020; 2. Destinação do resultado do exercício; 3. Fixação da remuneração dos membros da Diretoria. 
São Paulo, 20/08/2021. Dr. Carlos Eduardo Lichtenberger – Diretor Presidente. (24, 25 e 26/08/2021)

Ybyrá Gestão e Participações S.A.
CNPJ/MF 11.094.555/0001-66 - NIRE 35.300.371.682

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Ybyrá Gestão e Participações S.A. convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos 
do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, que será realizada na sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Peruíbe, nº 40, sala J, Jardim Europa, CEP 01448-090, em primeira convocação, no dia 02 de setembro de 2021, às 10 horas, para
tratar da seguinte ordem do dia, qual seja, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. São Paulo - SP, 24 de agosto de 2021.
Membros da Diretoria da Companhia: Carlos Alberto Longo - Diretor Presidente; Eduardo Longo - Diretor sem designação específica.

Geneseas Holding S.A.
CNPJ: 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Conselho de Administração da Geneseas Holding S.A. (“Companhia”) convida os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 10 horas do dia 08 de setembro de 2021, na sede social da Companhia, localizada
na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.955, 1º andar, conjunto 12, sala C, Vila Olímpia, CEP 04548-005, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Brasil, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a ratificação da aprovação das contas dos administradores e das
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) a ratificação da destinação do
lucro líquido apurado no exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como ratificar a distribuição de dividendos, se
for o caso; (iii) a aprovação das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iv) a aprovação da destinação do lucro líquido apurado no exercício social da Companhia encerrado em
31 de dezembro de 2019, bem como ratificar a distribuição de dividendos, se for o caso; (v) a aprovação do Terceiro Plano de Opção de Compra de
Ações da Companhia; (vi) o aumento do capital social da Companhia, no montante de, no mínimo, R$ 2.469.372,00 (dois milhões quatrocentos e
sessenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais) e, no máximo R$3.088.943,00 (três milhões, oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois
reais e trinta e dois centavos), e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; (vii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar
todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima. Informações Gerais: Todos os documentos pertinentes às 
matérias a serem debatidas conforme ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Poderão participar da
Assembleia os Acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores mediante apresentação
de instrumento de mandato, nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Conselho de Administração.

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

Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 01 de Setembro de 2021 - Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar, parte, CEP 04530-001, 
registrada no Número de Identifi cação do Registro de Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 23.361.030/0001-29 (“Companhia”), 
nos termos do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01 de setembro 
de 2021, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133 (“AGE”), a fi m de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: 
(i) aprovação (a) da reforma integral do estatuto social da Companhia para, dentre outros, (a.1) modifi car o objeto 
social da Companhia; (a.2) prever a possibilidade de aumento do capital autorizado em ações de emissão da 
Companhia; (a.3) alterar o rol matérias sujeitas à aprovação dos acionistas e da administração da Companhia; e (a.4) 
estabelecer determinadas regras e procedimentos a serem observados em caso de aquisição de participação acionária 
da Companhia; bem como (b) consolidação do estatuto social da Companhia; (ii) autorização à Diretoria da Companhia 
e/ou seus procuradores para que pratiquem todos e quaisquer atos e assinem todos e quaisquer documentos que se 
fi zerem necessários para a efetiva implementação das deliberações acima. Instruções e Informações Gerais: 1. 
Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se 
encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Somente poderão tomar parte e votar na AGE 
acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da Companhia com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência 
da AGE, nos termos do artigo 9º do estatuto social da Companhia. 3. O acionista ou seu representante legal deverá 
comparecer na AGE munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 4. O acionista que desejar ser 
representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos societários, 
quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, 
notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acompanhado de cópia 
de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na AGE, sejam 
depositados no escritório da Companhia localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133, ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@
captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da 
data marcada para a realização da AGE. 6. A Companhia informa que intensifi cou medidas de proteção e higienização 
de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na AGE. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, 
os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que seja 
possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de segurança. 7. Informações adicionais 
poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br. São Paulo, 23 de agosto de 2021. 
Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

Metropolitan Transports S.A.
“Em Recuperação Judicial” - Companhia Fechada - CNPJ/ME n° 62.422.878/0001-72 - NIRE 35300020286

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas da Metropolitan Transports S.A. “Em Recuperação Judicial” (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, às 10h, do dia 3 de setembro de 2021, e em segunda convocação às 11h do mesmo dia,
na sede social da Companhia, na Avenida Piracema, nº 1061, sala 07, bairro Tamboré, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-030,
para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (i) ratificação da nomeação do Diretor Presidente, em razão da vacância do cargo; (ii) alteração do 
artigo 9º do Estatuto Social; e (iii) unificação do mandato da Diretoria, até a Assembleia Geral Ordinária que vier a aprovar as contas do exercício
de 21/12/2022. Barueri, 26 de agosto de 2021. Martha Regina Carratu Alvares de Melo.

Agrostahl S.A. Indústria e Comércio
C.N.P.J. (MF): 45.493.772/0001-40

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA – CONVOCAÇÃO
São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 01 de setembro de 2021, 
às 9:00 horas, em primeira convocação, na sede social da empresa, Mairinque - SP, na Rodovia Raposo Tavares km 67, Distrito 
Industrial, a fim de deliberarem  sobre as seguintes ordens do dia: A) Mudança do endereço da filial da companhia (NIRE) 42901223276, 
CNPJ 45.493.772/0002-21 e Inscrição Estadual nº 258.912.090); B) Exclusão e Inclusão de Atividades econômicas da filial do item 
anterior; e C) Alteração do Estatuto Social para incluir as alterações de endereço e de objeto social da filial.

TCU conclui
aprovação do
leilão do 5G
O plenário do Tribunal de

Contas da União (TCU) concluiu
na quarta-feira (25) a votação da
proposta da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) para
o leilão de exploração de servi-
ços utilizando a tecnologia de
conectividade móvel 5G. Sete mi-
nistros acompanharam o voto fa-
vorável do relator, ministro
Raimundo Carreiro, confirmando
o quadro de avaliação formado
na semana passada. Um foi con-
trário. 

Após a aprovação, o docu-
mento retorna à Anatel, que deve
publicar o edital em até sete dias.
A previsão do governo é que o
procedimento ocorra ainda em
outubro e que, até julho de 2022,
todas as 27 capitais brasileiras
terão cobertura 5G.

O 5G é uma nova tecnologia
que amplia a velocidade da co-
nexão móvel e reduz a latência,
permitindo novos serviços com
conexão com segurança e esta-
bilidade que abrem espaço para
o uso de novos serviços em di-
versas áreas, como indústria,
saúde, agricultura e na produção
e difusão de conteúdos.

A proposta de leilão tem va-
lor previsto de R$ 44 bilhões e
está estruturada com foco em in-
vestimentos e oferta da
tecnologia a todos os municípi-
os com mais de 600 pessoas e
não na arrecadação de recursos
para o governo.

O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, agradeceu ao
ministro relator e a todos os mi-
nistros do TCU, “por compreen-
derem a importância do 5G para
o país, que agora amplia seu po-
tencial competitivo no mundo”.
Faria disse que o edital já previa
o atendimento a todas as esco-
las, porém o Tribunal fez um ajus-
te à iniciativa, recomendando o
uso de valores de multas e de
outorga para reforçar o atendi-
mento.

Voto divergente
O voto divergente foi do mi-

nistro Aroldo Cedraz, que pediu
vistas na votação no dia 18. Ele
apontou problemas de cálculo do
preço da aquisição dos direitos
de exploração das faixas de
frequência.

“A distorção implica um enor-
me potencial de risco de dano ao
erário na medida em que anteci-
pa os investimentos a serem fei-
tos pelas empresas resultando
em preço mínimo dos lotes”, dis-
se. Ele acrescentou problemas na
superestimação da necessidade
de estações rádio-base (nome
dados às antenas de transmis-
são).

A equipe técnica do TCU
apontou problemas no modelo do
leilão, como a reserva de uma
rede privativa e a ausência de
obrigações de atendimento de
escolas públicas. Mas essas
mudanças não foram acolhidas
pelos ministros. (Agencia Brasil)
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 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

CNPJ nº 48.295.562/0001-36

1 
-
-
-

-
-
-

cia-se geralmente entre os meses de abril e maio de cada ano e termina, em geral, entre 

-

de maio e termina em 30 de abril de cada ano. Com base nas informações 
-
-

-

-

-

-
-
-

(iii) 
-
-

 
a) diferirem o pagamen-

-

b) antecipação de férias 
c) postergação do pagamento da remuneração de férias até o 5º (quinto) dia 

d) a concessão de um terço 
-
-

-

medidas mencionadas acima não excluem a adoção de medidas adicionais e complemen-

  
 

-
-
-

contábeis da Companhia estão apresentados na Nota 6. 3  -
-

-

  -

próximo, exceto quando indicado de outra forma.  

-
-

-

-

-

-
-

 
-
-

 preços co-

inpu-

-
-

 (i) Contas a re-
ceber de clientes -

Imo-
bilizado -
seado na abordagem de mercado e nas abordagens de custos por meio de preços de 

custo de reposição quando apropriado. (iii) 
-

 -

-

-
-

 -
nanciamentos 

-
ceiras. 

-
   

1º/05/2019 de determinadas normas.  -

-

-

-
 (i) -

-

-

-
preciação. -

-

resultado. (ii) Custos subsequentes 

-

  (iii) Depre-

-

-

-
-

 
leasing

-
mente reconhecidos como operacionais, relacionados aos arrendamentos e parcerias 

-

de um contrato que contém um componente de arrendamento, a Companhia alocou a 
contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seus 

-

-
-

-

-
-

rendamento associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo 
 é 

considerando a maturidade da -

-

-

-

-
-

cana são demonstrados ao custo.  
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
ria. 

-

-
ção, que pode ser da seguinte forma: 

-

-

-

líquida 

-

-

-

mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de 
-

-
nanceiros da Companhia, que não os estoques e imposto de renda e contribuição social 

-

-

-
-

-
 -

gados 

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
dor e outras deduções similares. 

-

-
-
-

quando não há mais obrigação de desempenho para ser atendida pela Companhia, por-

-
trega do produto, sendo este também o momento de reconhecimento da receita, confor-
me critérios detalhados abaixo: (i)
a Companhia efetua a entrega desses produtos para os clientes, o qual passa a ter total 

não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. -

-

-
-
-

mento inferior a 90 dias. (ii) Energia elétrica 

-
nhecida no result

-
quida.

-
-

-

-

-

-

-

-

 

 
-

-

(ii) 

nceiras como resultado da reforma 

contratuais ou relações de hedge -
-

-
hedge.(iii) 

ões

Não Circulante (alterações ao CPC 26). Contratos de Seguros (alterações ao CPC 11).  

-

-

-
-

-

-

-
-
-

  

-

-

 

Caixa e bancos  1.505  2.018 
 202.086 
 952.561 

 1.189.001  1.156.665 

-

 Numerário em 
-

-

24.2.2.  

Contas a receber  106.359 
 (1.446)  (1.440)

 104.913 

Vencidos:
 49  83 

   De 31 a 60 dias  11 
   De 61 a 90 dias  6  42 

 1.514  1.559 
 1.580 

 106.359 

-

  são 
apresentadas a seguir:

Saldo inicial  (1.440)  (1.366)
 (21)  (134)

Baixas  15  60 
 (1.446)  (1.440)

Produtos acabados
  Etanol  49.488 

 122.193 
 121.605 

 3.449 1.529
261.840

  -
  

-

 6.218 
em 30/04/2020). -
nistradores, eleitos trienalmente por ocasião de assembleia geral ordinária, é composta 

-

 13.001  2.222 
 1.041  2.831 
 8.863  11.390 
 1.988  886 

 43.492 
 60.821 

Circulante
Não circulante  33.034 

-

-
mal das operações da Companhia. 

-

-

-
-

 

 
. 

Em 30 de abril de 2019  395.406 
 399.921 

 (359.853)
 (35.360)

 431.985 
Em 30 de abril de 2020
   Saldo a custo

 32.108 
 431.985 

Saldo inicial  431.985 
 420.302 

 30.048 

Em 30 de abril de 2021
   Saldo a custo  395.309 

 30.361 

Circulante  (386.509)
Não circulante  39.161 

está exposta a uma série de riscos relacionados às suas plantações: 

-

-
tes para gerir esses riscos.

-

-

-

(Em milhares de reais)

(Em milhares de reais)

Nota
Capital 

social Total

- - -  (10.000) -  (10.000)
-  (3.656) -  3.656 - -

20.d - - - -
- - - -

20.d - - -  (18.182) -  (18.182)
-  (2.828) -  2.828 - -
- - - -  334.289  334.289 

- - - -
- - - -

- -  238.181  (238.181) -

(Em milhares de reais)

 334.289 
- -

 334.289 

 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

cias Total
Em 30 de abril de 2019  9.664  1.039.398  348.849  25.830  3.198.838 

 190  292.612  13.852  33.090  1.908  368.683 
   Baixas - -  (8.691)  (14.294)  (24.868)  (293)  (125)  (182.344)

 -    65  (68)  -    -    -    3  -    -   
Em 30 de abril de 2020  9.854  1.056.596  1.415.834  894 

 -    240.696  5.412  1.421  283 
   Baixas  -    -    (9.366)  (83)  (266.288)

 -    118  -    -    -    2  -    13 
Em 30 de abril de 2021  9.854  243.839  1.429.045  339.422  1.094 

cias Total
Em 30 de abril de 2019  -    (385.440)  (20.043)  (16)

 -    (6.395)  (41.159)  (32.652)  (29)  (328.306)
   Baixas  -    -    263  -   

 -    (35)  34  -    -    -    1  -    -   
Em 30 de abril de 2020  -    (606.214)  (182.081)  (182.488)  (21.596)  (45)  (1.549.692)

 -    (6.121)  (228.051)  (31.245)  (48)  (325.856)
   Baixas  -    -    893  9.032  23.505  685  -    261.552 

 -    31  (46)  -    -    -    2  -    (13)
Em 30 de abril de 2021  -    (84.458)  (645.438)  (191.522)  (190.228)  (93)  (1.614.009)

 9.854  450.382  936.934  92.660  5.852  849  1.835.485 
 9.854  159.381  949.531  149.194  5.351  1.001 

-

-
-

 

-
pamentos. 

-
ciados.  

 98.813  141.830 
maio-22  3.561  8.268 

.  Pré-pagamentos
março-25  1.046.481  1.436.641 

.  Créditos à exportação agosto-23  181.956 

.  Créditos à exportação
 92.395 

outubro-25  4.349 

outubro-22
 1.896.128  2.402.652 

 685.039  528.653 
 1.211.089 

564.839 611.538
1.331.289

social:

2022  655.961 
2023 506.328
2024 403.053  404.432 
2025 

2026 62.109  61.955 

2028 à 2031  4.932 
1.211.089

Nota
Circulante

8 1.189.001 1.156.665 
 Contas a receber de clientes 9 104.913 
 Estoques 10 261.840 

13 386.509 385.838 
12 
24 -

31.195 19.528 

Não circulante
12 33.034 
18  33.183 35.198 
13  39.161 

 896 896 

14 1.835.485 

Direito de uso 1.332.195 
3.103.302 

Nota
Circulante
 Fornecedores 16 60.824 82.292 

15 685.039 528.653 
199.950 

16.559 13.212 
 Salários e encargos sociais 63.353 68.233 

-
24 112.283 

1.320.019 1.113.556 
Não circulante

15 1.211.089 
814.229 

20.485 
219.431 

18 691 681 
2.420.505 2.935.942 

4.049.498 

 Capital social 20 
21.410 24.238 

1.530.222 1.293.509 

Nota
21 2.506.455 

 (3.490)
22 

22  (144.918)  (113.146)
22  (65.696)
22  44.948  4.594 

 (165.666)

23  (94.898)  (102.656)
23  24.251 
23  (303.312)  (46.331)
23 

 (365.452)  (504.948)
 502.449  (133.854)

Corrente 19  (26.494)
Diferido 19  2.251 

 334.289 

25  11,05  (2,91)

(Em milhares de reais)
Nota

 334.289 

14
 6.944 

 (2.251)
 116.054 

 5 

 10  - 

 85.999  509.545 

 (649)
13  3.490 

  Depreciação do direito de uso  242.148  194.582 
 6.535 

  Contas a receber de clientes  52.392  (82.985)
  Estoques  (34.895)

 4.568  (40.069)

 2.664  (20.919)

  Fornecedores  (21.468)
  Salários e encargos sociais  (4.880)  4.469 

 232.324  29.668 
 (216.540)  (1.439)
 1.338.225 

 (26.494)

14
 (193)

 295.549 
 (248.123)

 (151.568)
 (18.182)  (10.000)

Relatório da Diretoria
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USINA ALTO ALEGRE S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL - CNPJ nº 48.295.562/0001-36

-

24.2.2.  -

  
 60.824   82.292 

  60.824   82.292 
 

Total

   Compensação de 
    adiantamentos  -    -    (52.624)  (52.624)

 -    -   
 4.925  -    155.512 

    efetuados  -    -    64.119  64.119 
   Depreciação  (185.063)  (9.519)  -    (194.582)

   Compensação de 
    adiantamentos  -    -   

 151.381  -    -    151.381 
 259.980  1.630  -    261.610 

 -    -   
   Depreciação  (223.803)  (5.400)  -    (229.203)

1 a 12 3

Total

 339.468  (102.139)
 132.586  22.926  155.512 

   Pagamentos efetuados  (201.429)  -    (201.429)
 -   6.535  6.535 

 151.381 

   Pagamentos efetuados  (248.123)  -    (248.123)
 -   

 991.545 

De 1º/05/2022 a 30/04/2023  219.535 
De 1º/05/2023 a 30/04/2024
De 1º/05/2024 a 30/04/2025
De 1º/05/2025 a 30/04/2026  122.686 

De 1º/05/2028 a 30/04/2029
 96.358 

-

-

 
fato de que parte substancial d
assim demonstrados:

 691 681
469

 11.306 11.306
 (29.569)  (29.564)

691 681
: -

 sendo 
-

-

-
Valores de reclamações trabalhistas, relacionados 

como segue:
Em 30 de abril de 2019  659 
Juros e multas  22 
Em 30 de abril de 2020  681 
Juros e multas  10 
Em 30 de abril de 2021  691 

-

-
-

 5.201  4.164 
 49.949  51.698 

 100.891  95.482 
 156.041  151.344 

ões -

 9.286  20  9.266 
 -    (85.854)  85.854  69.925  15.929 

 95.140  69.945  25.195 

 (640)  2.619  2.612 
 .  Base de cálculo 

 -   
 33.526  25.180  8.346 

 128.666  95.125  33.541 

 .  Exclusões temporárias  (33.250)  2.424 

     patrimonial  9.858  (1.165)  11.023  12.502 
 .  Depreciação acelerada 

 (54.436)  8.499  218.909 
 .  Variação cambial - tribu-
      tação em regime de caixa  -    -    -    8.228  (8.228)

 8.016  8.888 
 166.666  (89.288)  255.954  16.800  239.154 

 .  Exclusões temporárias  (11.969)  3.422  2.550 

     patrimonial  3.549  (419)  3.968  (532)  4.500 
 .  Depreciação acelerada 

 3.060 
 .  Variação cambial - tribu-
      tação em regime de caixa  -    -    -    2.962  (2.962)

 2.886  (313)  3.199 
 60.001  (32.142)  92.143  6.049  86.094 

 (121.430)  22.849  325.248 

 (2.251)  219.431 

(i) 

  

 Conciliação do imposto de renda e da contribui-

o resultado societário:

social social
Lucro antes dos tributos  502.449  502.449  (133.854)  (133.854)

 (125.612)  (45.220)  33.464 

 exclusões permanentes  2.109  563  332  (61)

 (123.503)  11.986 

  Efeito corrente  (125.158)  (45.253)  (19.348)
  Efeito diferido  1.655  596  53.144  19.132 

  
.  

 

tributários, e -
-

mulados. 
-

 334.289 
 334.289 

 de acordo com estatuto social)
-
-

ções. 

   Etanol mercado interno  559.889  619.838 
   Energia elétrica  112.104 

 9.610 
 2.690.068  2.046.169 
 (180.223)  (195.801)

 (3.390)  (2.561)
 2.506.455 

 

do resultado são apresentadas a seguir:

 (810.833)
 (321.190)
 (325.313)
 (160.363)

 (19.108)  (26.466)

 (144.918)  (113.146)
 (65.696)

 44.948  4.594 

 -   
Crédito de Cbio's (b)  9.201  -   

 -   
 -    534 
 -    2.020 

 3.310 
 44.948  4.594 

 (29)  (91)
 (12.104)
 (94.898)  (102.656)

 30.181 
 6.313  5.606 

 24.251 

 (303.312)  (46.331)
Variações cambiais:

 1.820.958  820.109 
 (1.812.451)

 (365.452)  (504.948)
  -

-
-

-

-

 

-

-
mentos e contas a pagar 

-
ção. -

 

 Em 
30/04/2021 e 2020, a Companhia possu a contratos a termo em moeda estrangeira para 

 

   

 (38.514)

   

 848.612  1.061.380 
 

como segue:

 145.840  (12.124)

-

-

  maio a outubro de 2021  (61.645)

  maio de 2020 a outubro de 2021               1.061.341  830.604 
-

-

 Com base nessas 

-

-

estão demonstradas na Nota 24 c (i1). 
 

Financiamentos com 

 1.324.393  (250)  250  (624)  624  (1.249)  1.249 

 3.181  (3.181)  15.906 
 

(15.906)

 operacional      2.931  (2.931)
 

 
 

   em moeda 
    estrangeira, 

 em moeda 
  estrangeira
   (Venda)  (354.006)  354.006 

 operacional    (202.560) 202.560 (506.400) 506.400 (1.012.800)
 

1.012.800 

-

-

-
-

 

Venda - 
 mercado 
  futuro de   

 (354.912)  354.912 

° ° 11 screen  

-
-

nal. 

estratégico-operacionais (tais como, entre outros, comportamento de demanda, concor-

-
-

-

Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos 
-

 
-

contas a receber de clientes e adiantamentos a fornecedores. 
-

-
nente da carteira em aberto. De forma geral, o direcionamento dos negócios são tratados 
em reuniões para tomadas de decisões, acompanhamento dos resultados e adequações 

Nota  
8 1.189.001 1.156.665

Contas a receber de clientes 9 104.913 
24  -    
18 33.183 35.198

  31.195 19.528
1.358.292 1.599.438

-
-

-
-

-

 

 

 caixa
      

 de caixa  1.189.001  1.189.001  -    -    -    -   
Contas a receber 
 de clientes  104.913  104.913  -    -    -    -   

 33.183  -    -    9.955  16.592 
 31.195  -    -    -    -   

 1.358.292  1.325.109 -  9.955  16.592 
      

Fornecedores  60.824  60.824  -    -    -    -   

 1.896.128  666.981  18.058  506.328  638.143  66.618 

 a pagar  116.104  116.104  444.294  322.696 

 8.280  8.280  15.465  5.020  -   

 112.283  112.283  -    -    -    -   
  3.309.546  142.441  389.314 
 

 caixa
      

 de caixa  1.156.665  1.156.665  -    -    -    -   

 -    -    -    -   
Contas a receber 
 de clientes  -    -    -    -   

 35.198  -    -    10.559 
 19.528  -    -    -    -   

 1.599.438  1.564.240 -  10.559 
      

Fornecedores  82.292  82.292  -    -    -    -   

 2.402.652  463.564  65.089  655.961 1.089.644  128.394 

 a pagar  305.511  296.249  212.469 

 40.814  6.606  6.606  23.861  -   

 -    -    -    -   
  865.206  985.333 1.389.634  340.863 

-
tes. Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de merca-

 
Risco de taxas de câmbio 

Decorre da possibilidade 
-

a Companhia monitora permanentemente os mercados locais e internacionais, buscando 

processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura da Companhia e de fatores externos, ex-

Decorre da escolha 
entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a 

-

 

 
 Nota  

     
     
8 1.189.001 1.156.665

  Contas a receber de clientes 9 104.913 
18 33.183 35.198

  31.195 19.528
     

24  -    
 Total 1.358.292 1.599.438

     
     

  Fornecedores 16 60.824 82.292
15 1.896.128 2.402.652

40.814
     

24 112.283 
 Total   3.309.546

no quadro acima. 
-

caixa.
 

1.896.128 2.402.652
(1.189.001)  (1.156.665)

1.530.222 1.293.509
2.539.496

32 49
-

 Hierarquia 
-

 - São clas-

 - Não 

  
 

       
 -    -    -    -    -   

      
 -   112.283  -    -    -   

-

-

 

 334.289 
 30.253  30.253 

 11,05  (2,91)

  
-

-

-
-

assuntos ambientais é requerida atualmente, baseada nas atuais leis e regulamentos em 

instalações industriais
Bens arrendados

Explosão  41.446 
Danos materiais, 
pessoais e casco

Valor de 
mercado

 
Caixa e 

 1.540.156  845.565 

 -    -   

 (225.514)  (6.513)  -   
 -    -    -    109.123  (109.123)

  Financiamentos de bens 
 -    -    -    -    -   

  Variações monetárias/
   cambiais  502.951  6.594  509.545  -    509.545 

 2.385.082  2.402.652  1.156.665 

 295.549  -    295.549  295.549  -   

 -   
 -    -    -    624.859  (624.859)

  Variações monetárias/
   cambiais  85.986  13  85.999  -    85.999 

 1.888.215  1.896.128  1.189.001 

no Brasil. 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 

Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 

 

2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,-SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1068193-80.2019.8.26.0100 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) MARIA DE LOURDES PEREIRA LOPES, MAURO JEAN PORTIOLI,
MARIA JOAQUINA PINHEIRO SALGADO, JOÃO BATISTA MOURÃO, ROSA FERREIRA, MARIO
JOAQUIM MOURÃO, IDULINA DOS PRAZERES, MARIA DO CARMO MOURÃO CORAL, PASCHOAL
CORAL, ANTONIO MANOEL MOURÃO, MYRMA TEREZINHA MANTOVANI, Severino Gouveia Garcia
Filho, PAULO SERGIO AIRES SUCENA, RENATA CRISTINA MAFRA CECCHINI, ERIK SASDELLI
CAMARANO, MARCO SASDELLI CAMARANO, Rogerio Camarano, Rogerio Sasdelli Camarano, WILSON
ROZA DA SILVA, ELMO DE OLIVEIRA, LEONCIA APARECIDA FELIX DE OLIVEIRA, Ana Maria Reis
Siqueira, PAULINO MATSUMURA, Cazue Kuno Matsumura, MARCO ROBERTO DUALIBI, NESTOR
RICARDO BUENO, MARIA GUERRA BUENO, EDIFÍCIO TERRAZZA DEL SOLE, MELISSA
KACZEMORSKA DIWAN, JOSEPH JO RAYMOND DIWAN, SIDNEY ZINGER KACZEMORSKA, LEA
NAFTAL KACZEMORSKA, LEANDRO ZYNGER KACZEMORSKA, PRISCILLA CUKIER
KACZEMORSKA, EVA ZYNGER KACZEMORSKA, ABRÃO GERSON KACZEMORSKA, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Severino
Gouveia Garcia Filho ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na Avenida Barão de Melgaço, 162, Real Parque, São Paulo, SP-SP: 05684-030, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias
da publicação deste edital. 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 – 26 e 27/08

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, EVANDRO GONÇALVES PEREIRA DE BARROS, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº
28.248.121-7-SSP/SP, CPF nº 184.654.018-61, domiciliado nesta Capital, residente na Avenida Ibirapuera,
nº 2907, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 16 (dezesseis) prestações em
atraso, vencidas de 10/04/2020 a 10/07/2021, no valor de R$136.924,29 (cento e trinta e seis mil, novecentos
e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$145.363,86 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), que
atualizado até 12/01/2022, perfaz o valor de R$199.754,42 (cento e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta
e quatro reais e quarenta e dois centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está
nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição do
imóvel localizado na Avenida Ibirapuera, nº 2.907, sala comercial nº B1012, Tipo B, localizado no 10º pavimento
do Edifício Convention Corporate Plaza, Torre C, Comercial State, Indianópolis, objeto de “Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob
n° 7 na matrícula nº 157.281. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado
nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica o devedor desde já advertido
de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando
este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”,
a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público
leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 26 de agosto de 2021. O
Oficial.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, EVANDRO GONÇALVES PEREIRA DE BARROS, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº
28.248.121-7-SSP/SP, CPF nº 184.654.018-61, domiciliado nesta Capital, residente na Avenida Ibirapuera,
nº 2907, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 16 (dezesseis) prestações em
atraso, vencidas de 07/04/2020 a 07/07/2021, no valor de R$137.230,66 (cento e trinta e sete mil, duzentos e
trinta reais e sessenta e seis centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$145.828,04 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e quatro centavos), que atualizado
até 12/01/2022, perfaz o valor de R$200.190,54 (duzentos mil, cento e noventa reais e cinquenta e quatro
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi
concedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição do imóvel localizado na Avenida
Ibirapuera, nº 2.907, sala comercial nº B714, Tipo B, localizado no 7º pavimento do Edifício Convention
Corporate Plaza, Torre C, Comercial State, Indianópolis, objeto de “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 7 na matrícula nº
157.211. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido o
prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá,
à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da
consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo
com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 26 de agosto de 2021. O Oficial.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, EVANDRO GONÇALVES PEREIRA DE BARROS, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº
28.248.121-7-SSP/SP, CPF nº 184.654.018-61, domiciliado nesta Capital, residente na Avenida Ibirapuera,
nº 2907, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 16 (dezesseis) prestações em
atraso, vencidas de 10/04/2020 a 10/07/2021, no valor de R$136.864,59 (cento e trinta e seis mil, oitocentos
e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje
no valor de R$145.300,43 (cento e quarenta e cinco mil e trezentos reais e quarenta e três centavos), que
atualizado até 12/01/2022, perfaz o valor de R$199.663,87 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta
e três reais e oitenta e sete centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos
autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição do imóvel
localizado na Avenida Ibirapuera, nº 2.907, sala comercial nº B1013, Tipo B, localizado no 10º pavimento do
Edifício Convention Corporate Plaza, Torre C, Comercial State, Indianópolis, objeto de “Instrumento Particular
de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 9 na
matrícula nº 157.282. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta
Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica o devedor desde já advertido de que,
decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este
fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a
averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público
leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 26 de agosto de 2021. O
Oficial.

Captalys Companhia de Crédito - CNPJ/ME Nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 30 de Agosto de 2021 - Edital de Convocação

Ficam convocados os acionistas da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar, parte, CEP 04530-001, re-
gistrada no Número de Identifi cação do Registro de Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 23.361.030/0001-29 (“Companhia”), nos termos 
do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Socie-
dades por Ações”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 
30 de agosto de 2021, às 12:00pm, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133 (“AGE”), a fi m de discutir e deliberar sobre as seguintes ma-
térias: (i) autorização para a administração da Companhia realizar a abertura de capital da Companhia e submissão do 
pedido de registro de emissor de valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”); (ii) autorização para a administração da Companhia realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmen-
to especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e “B3”, respectivamen-
te), incluindo, sem limitação, a autorização para a submissão (a) do pedido de listagem da Companhia na B3; e (b) do 
pedido de admissão das ações ordinárias de emissão da Companhia à negociação no Novo Mercado; (iii) realização de 
oferta pública inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser registrada junto à CVM 
(“Oferta”); (iv) alteração do endereço da sede social da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º 
andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133; (v) aprovação (a) da reforma integral do 
estatuto social da Companhia para, dentre outros, (a.1) adaptá-lo às exigências legais e regulamentares aplicáveis às 
companhias abertas e às regras previstas no Regulamento do Novo Mercado; (a.2) aprimorar as práticas de governan-
ça corporativa da Companhia; (a.3) incluir a previsão de limite de capital autorizado; (a.4) alterar a composição do nú-
mero de membros do Conselho de Administração da Companhia; (a.5) refl etir a alteração do endereço da sede social 
da Companhia; bem como (b) da consolidação do estatuto social da Companhia; (vi) conversão, sob condição suspen-
siva da defi nição do preço por ação ordinária de emissão da Companhia no âmbito da Oferta, das ações preferenciais 
classes A, B e C de emissão da Companhia em ações ordinárias de emissão da Companhia, de modo que a totalidade 
do capital social da Companhia seja composto somente por ações ordinárias, conforme requerido nos termos do Regu-
lamento do Novo Mercado; (vii) autorização para que a administração da Companhia adote todas as medidas neces-
sárias, incluindo, mas não se limitando, à (a) obtenção do registro como emissor de valores mobiliários categoria “A” 
e do registro da Oferta, ambos perante a CVM, e da autorização pela B3 para aderir ao Novo Mercado; e (b) aprova-
ção de todos os termos e condições da Oferta aplicáveis à Companhia, incluindo a celebração de todos os contratos, 
documentos e atos relacionados à Oferta. Instruções e Informações Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, 
os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na 
sede da Companhia. 2. Somente poderão tomar parte e votar na AGE acionistas cujas ações estejam registradas nos li-
vros da Companhia com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da AGE, nos termos do artigo 9º do estatuto so-
cial da Companhia. 3. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na AGE munido do documento hábil 
a comprovar sua identidade. 4. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento 
de mandato, com poderes especiais, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Procuração em língua estrangeira de-
verá estar acompanhada dos documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de manda-
to devidamente traduzidos para o português, notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instru-
mentos de mandato, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do 
acionista para representação na AGE, sejam depositados no escritório da Companhia localizado na Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133, ou enviados para 
o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antece-
dência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da AGE. 6. A Companhia informa que intensifi cou 
medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na AGE. Não obs-
tante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrônico assem-
bleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de 
segurança. 7. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br.

São Paulo, 24 de agosto de 2021.
Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração
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Lincoln Junqueira Agro S.A.
CNPJ 32.087.360/0001-69

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas:  

A Diretoria.

Balanço patrimonial em 30 de abril 

 
30 de abril de 2021 

A Diretoria

Celso Luís Tadioto - Contador - CRC 1SP181853/O-8

Relatório da Diretoria

Nota 2021 2020 
Circulante

 11  59 
7  30.930  56.011 

 Contas a receber de clientes 8  3.002  23 
 Impostos a recuperar  4  1 

 33.947  56.094 
Não Circulante 

9  79.932  49.750 
 79.932  49.750 

 113.879  105.844 

Nota 2021 2020 
Circulante
 Fornecedores  -  298 

199  27 
11.d  2.256  1.335 

 2.455  1.660 
Não Circulante

10  16.030  16.032 
 16.030  16.032 
 18.485  17.692 

11
 Capital social  63.206  63.206 

 19.487  19.499 
 12.701  5.447 
 95.394  88.152 

 113.879  105.844 

Nota 2021 2020 
12  9.554  4.403 

- -
Lucro bruto  9.554  4.403 
Receitas (despesas) operacionais

 

 9.205  4.106 
13 
13  1.072  2.596 

 1.071  2.595 
Lucro antes do imposto de renda 

 10.276  6.701 
Imposto de renda 10 
Contribuição social 10 
Lucro líquido do exercício  9.498  5.620 

 3,94  2,33 

Nota 2021 2020 
 9.498  5.620 

 28  28 

  Contas a receber de clientes 8  554 
  Impostos a recuperar 

  Fornecedores  98 
 950  1.093 

 7.195  7.383 
 Pagamento de imposto de renda e contribuição social

7  25.081 

9

 (227)

 11 

 

patrimonial
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acumuladosCapital social  Total 
-

- -  11 -  - 
- - - -  5.620  5.620 
- -  281 -  - 
- - - -
- - -  4.004  - 

 - 
- - 12 -  - 
- - - -  9.498  9.498 
- -  475 - -
- - - -
- - -  6.767  - 

 - 
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-
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-
-

 Despesas de imposto 
de renda e contribuição social corrente 

-
 

 h. Aspectos am-
bientais 
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ções te-

 a. Contra-

-

-

-
tuais ou relações de hedge

-

-
hedge. c. Outras Normas 

-

-
nanceiras 

-

  - 
Controladora  Saldos patri-
moniais 

-

 

Custo Terras Total
 48.631  1.131  49.762 

 25  -    25 
Em 30 de abril de 2020  48.656  1.131  49.787 

 30.210  -    30.210 
Em 30 de abril de 2021  78.866  1.131  79.997 

Terras Total
 -   
 -   

Em 30 de abril de 2020  -   
 -   

Em 30 de abril de 2021  -   
 48.656  1.094  49.750 
 78.866  1.066  79.932 

-

 10. Imposto de 
 - 

2021 

-

resultado do 
exercício 2020 

-

contas patri-
moniais

 Não 
auditado 

 Imposto de renda sobre:

    patrimonial
 

11.787 
 

11.788  11.795 

    patrimonial  4.243  4.244  4.246 
16.030 16.032  16.041 

Imposto de renda e 
16.030 16.032  16.041 

-

 35.518 

 19.488 
a. Conciliação do imposto de renda e da contribuição social com o resultado da aplicação 

2021 2020 
Não auditado

Imposto Imposto
de renda social de renda social

Lucro antes dos tributos  10.276  10.276  6.701  6.701 

 2.029  687  897  300 
Tributos no resultado 

 1  1  7  2 
11. Em 30/04/2021 e 2020, o capital social está di-

 . 

lucros 
De acordo com o estatuto so-

 2021 2020 
 9.498  5.620 
 9.498  5.620 

 9.022  5.339 

 2.256  1.335 
-
-

ções. 12. 
2021 2020 

Receita de Vendas
 9.752  4.494 

Receita bruta  9.752  4.494 
Impostos

 9.554  4.403 

2021 2020 

 1.072  2.596 
 1.072  2.596 
 1.071  2.595 

 Instrumentos Financeiros  

à

-

2021 2020
 9.498  5.620 
 2.413  2.413 

 3,94  2,33 

-

-
-
-

-

-

-

damentar nossa opinião. 

-

-

-
-

das operações. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

CRC 2SP-027666/F

Contador CRC 1SP263189/O-7

2021 2020 
 9.498  5.620 

Outros resultados abrangentes - -
 9.498  5.620 

 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

CNPJ: 32.075.683/0001-32 

 

(Em milhares de reais)
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rios forem atendidos.  
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 a. 
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contabilidade de hedge.  

 

 

 

 

Custo Total

 (Não auditado)

Total

 (Não auditado)

 

 Não 
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     patrimonial

     patrimonial

a. Conciliação do imposto de renda e da contribuição social com o resultado da aplicação 

social social

 (lucro presumido)

Efeito corrente
Efeito diferido

 
 . 

efeitos tributários, e 

lucros 
De acordo com o estatuto 

ções.  

Impostos

 

à fornecedores. (a) Caixa e 

circulantes 

  

te ao lucro por ação básico, conforme demonstrado anteriormente.

(Em milhares de reais)

 (Em milhares de reais)
Capital 

social  Total 

 (Em milhares de reais)

Examinamos 

demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 

e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 

apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Nota
Circulante

 Tributos a recolher

Não Circulante
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 

 Capital social 

Nota
Circulante

 Contas a receber de clientes
 Impostos a recuperar 

Não Circulante

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota

Imposto de renda
Contribuição social 

Nota

   Imposto de renda e contribuição social diferidos

  Contas a receber de clientes
  Impostos a recuperar
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Ministro da Saúde confirma dose
de reforço de vacina para idosos

Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021PÁGINA 14

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:

“... o turismo rural é uma modalidade do turismo que tem, por
objetivo, permitir, a todos, um contato mais direto e genuíno com
a natureza, a agricultura e as tradições locais, através da hospeda-
gem domiciliar em ambiente rural e familiar. Com crescimento
de aproximadamente 30% ao ano, o turismo rural é uma das ati-
vidades econômicas que mais se desenvolve no País. No ranking
mundial, o Brasil ocupa a quarta posição no segmento, perdendo
apenas para Espanha, Portugal e Argentina. Segundo a Organiza-
ção Mundial do Turismo, o crescimento internacional do setor é
de 6% ao ano e pelo menos 3% dos turistas do mundo direcio-
nam suas viagens para destinos rurais. São Paulo é o maior desti-
no de turismo rural no Brasil, com 122 municípios que possuem
produtos rurais em crescimento extraordinário nos últimos
anos...”

* Turismo rural por que é preciso descansar?
* A zona rural é tranquila?
* Fazer turismo no campo é legal?

Turismo rural contato com a natureza faz bem 
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Com a pandemía o setor de turismo perdeu muito. Uma boa
opção para o setor é o turismo na zona rural. O campo é um des-
canso por sí só. Precisamos descansar, estamos todos estressa-
dos devido à mudança de hábitos e isolamento social causado
pela crise sanitária pandêmica que estamos vivendo. As vezes em
casa não descansamos, mas, quando vamos à ‘outro lugar’ isso
por sí só muda a rotina é um descanso. Segundo documento
do Ministério do Turismo do Brasil, “Diretrizes para o Desen-
volvimento do Turismo Rural”, a conceituação de Turismo Rural
fundamenta-se em aspectos que se referem ao turismo, ao terri-
tório, à base econômica, aos recursos naturais e culturais e
à sociedade. No Brasil, são muito procurados o turismo rural
em fazendas centenárias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro,
como também passeios equestres no Pantanal Matogrossense e
trilhas em fazendas históricas do interior paulista. Turismo rural
faz bem.

- Por hoje é isso. Boa semana, forte abraço e até a próxi-
ma com uma palavra Brasiliana.

Dados divulgados na quarta-
feira (25) no Boletim do Obser-
vatório Covid-19, da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), infor-
mam que o cenário de queda de
hospitalizações e óbitos se man-
tém na pandemia, mas indicam
que a variante Delta do SARS-
CoV-2 deve ser acompanhada
com atenção. Para os pesquisa-
dores da Fiocruz, o progresso na
vacinação tem sido lento, com
média de cerca de 1 milhão de
doses por dia, enquanto a capa-
cidade de distribuição e aplica-
ção de doses do Sistema Único
de Saúde (SUS) é de 2 milhões.

“Embora as vacinas venham
claramente contribuindo para a
redução de casos graves, inter-
nações e óbitos no país como um
todo, o surgimento e crescimen-
to da presença de novas varian-
tes de preocupação, como a Del-
ta, deve manter em alerta os ser-
viços de vigilância em saúde,
com amplo uso de testes, detec-
ção de casos, isolamento e qua-
rentena”, diz o boletim, que re-
força a necessidade de continu-
ar com medidas como uso de

máscara e distanciamento físico
mesmo entre vacinados e espe-
cialmente no contato com pes-
soas com maior risco de agra-
vamento da doença.

Segundo o levantamento di-
vulgado nesta quarta-feira, a in-
cidência diária de novas mortes
por covid-19 no país teve queda
de 1,5% ao dia na última sema-
na e chegou a 770 vítimas diári-
as, o menor patamar desde o iní-
cio de 2021.

Já a tendência de casos con-
firmados da doença por dia su-
biu, após quatro semanas segui-
das com redução média de 1%
ao dia. Nos últimos sete dias,
houve aumento diário de 0,6%
no registro de novos casos con-
firmados, que oscilam no pata-
mar de 30 mil novos diagnósti-
cos por dia, o que os pesquisa-
dores consideram preocupante.

“A oscilação no número de
casos diários reflete, em certa
medida, um ambiente que tem
sido propício para a transmissão
da doença, na retomada de mui-
tas atividades, envolvendo a cir-
culação de pessoas, o uso de

transporte público, o trabalho e
o lazer” afirmam os pesquisado-
res. “A circulação de novas vari-
antes do vírus tem causado in-
fecções, mas não necessaria-
mente um aumento no número
de casos graves na mesma pro-
porção, devido à proteção já ad-
quirida pelos diferentes grupos
populacionais vacinados”.

Os pesquisadores também
veem um cenário positivo na
ocupação dos leitos de terapia
intensiva (UTI) destinados a pa-
cientes com covid-19 no SUS.
Somente Roraima está na zona de
alerta crítico para esse indicador,
com 84% dos leitos ocupados,
enquanto Distrito Federal (63%),
Goiás (64%), Paraná (60%) e
Rio de Janeiro (69%) estão na
zona de alerta intermediário.

As demais unidades federa-
tivas apresentam menos de 50%
dos leitos de UTI para covid-19
do SUS ocupados, o que as dei-
xa fora da zona de alerta. O bo-
letim destaca que isso ocorre
em um momento em que 14 es-
tados vêm reduzindo, de forma
lenta, a quantidade de leitos de

UTI para covid-19.
Entre as capitais, Boa Vista

(84%) e Rio de Janeiro (96%)
estão na zona de alerta crítico,
enquanto em Belo Horizonte
(64%), Curitiba (72%), Goiânia
(73%) e Brasília (63%) o alerta
é intermediário. As outras 20
capitais estão fora da zona de
alerta.

O boletim da Fiocruz pede
cautela diante da Delta e ressal-
ta que a variante pode estar as-
sociada ao aumento da demanda
por hospitalizações no estado do
Rio de Janeiro.

“É fundamental acompanhar
a tendência nas próximas sema-
nas, pois a variante Delta, que já
apresenta elevada prevalência no
Rio de Janeiro, pode alterar a
situação. Soma-se a isso, o fato
de o estado, especialmente a ca-
pital, ter uma população idosa
expressiva, para a qual o benefí-
cio inicial da vacinação, ocorri-
da ainda entre os meses de ja-
neiro e fevereiro, pode vir se
reduzindo, em razão das carac-
terísticas imunológicas desse
grupo”. (Agencia Brasil)

Dados da Secretaria da Se-
gurança Pública de São Paulo
(SSP), divulgados na quarta-
feira (25), mostram que a quan-
tidade de roubos no estado em
julho chegou a 19.146 ocor-
rências, 10,3% a mais que o
registrado no mesmo mês do
ano passado (17.357). Furtos
também tiveram alta, de 31.042
casos em julho de 2020 para
39.013 em julho de 2021, um
crescimento de 25,6%.

Já os homicídios dolosos
caíram 9,2% no mês passado,
em comparação com o sétimo
mês de 2020. O número pas-
sou de 217 casos para 197. A
quantidade de vítimas desse

Estado de SP registra aumento
de roubos e furtos em julho

crime também apresentou re-
cuo, de 4,5%, no período – pas-
sou de 223 para 213.

Nos latrocínios, roubos se-
guidos de morte, tanto o núme-
ro de ocorrências como o de
vítimas tiveram redução. O pri-
meiro passou de 14 casos para
9; e o segundo, de 15 para 10.
Ambas as quantidades são as
menores da série histórica, se-
gundo a SSP.

A quantidade de estupros
também apresentou diminui-
ção, de 2,6%, em julho, em
comparação a igual mês do ano
passado. O número passou de
921 casos para 897. (Agencia
Brasil)

A prefeitura do Rio de Janei-
ro decidiu suspender o plano de
flexibilização das atividades, que
começaria a vigorar em 2 de se-
tembro. Os motivos alegados
são o avanço da pandemia na ci-
dade, principalmente com a va-
riante Delta, e a irregularidade
no fornecimento de vacinas por
parte do Ministério da Saúde. O
anúncio foi feito na quarta-feira
(25), em nota divulgada pela Se-
cretaria Municipal de Saúde
(SMS).

“Desde o primeiro anúncio
sobre o plano de reabertura da
cidade, no início de agosto, foi
frisado que essas medidas esta-
vam condicionadas a um cenário
epidemiológico favorável, com
continuidade da regressão do
mapa de risco da cidade para
alertas moderado e baixo; e da
regularidade de entrega de vaci-
nas pelo Ministério da Saúde.

Prefeitura do Rio
suspende plano de

reabertura por avanço
 da pandemia

Em não se confirmando essas
condições, o planejamento po-
deria ser revisto”, explicou a
SMS.

Com isso, o plano de flexi-
bilização anunciado pelo prefei-
to Eduardo Paes, em julho, pre-
vendo a reabertura quase total da
cidade para eventos com públi-
co, ficará adiado. Paes chegou a
batizar o dia 2 de setembro
como o Dia do Reencontro,
quando as restrições cairiam
para diversas atividades, o que
acabou não ocorrendo.

“Diante do recente aumento
do número de casos da doença
devido à circulação da variante
Delta, retorno de todo mapa de
risco para alerta moderado e da
recomendação do Comitê Espe-
cial de Enfrentamento da Covid-
19 (CEEC), o plano de reaber-
tura foi adiado”, disse a secreta-
ria. (Agencia Brasil)

Mortes mantêm queda, mas Delta
requer cautela, segundo Fiocruz

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, confirmou em en-
trevista coletiva  na quarta-feira
(25) a aplicação de uma dose de
reforço da vacina contra a covid-
19 para idosos acima de 70 anos.
Outra medida aprovada pelo mi-
nistério e pelas secretarias es-
taduais e municipais de saúde é
a antecipação da segunda dose
em alguns casos.

A chamada “dose de reforço”
será aplicada em quem tomou a
segunda dose há cerca de seis
meses. As pessoas começarão a
receber a proteção adicional em
setembro. Os integrantes da pas-
ta não adiantaram a data. O in-
tuito é fortalecer a imunidade
dessas faixas etárias diante do
crescimento da circulação da
variante delta.

“Nos países onde a varian-
te tem transmissão comunitá-

ria tem havido maior proble-
mas nos idosos e naqueles que
não foram ainda vacinados. Va-
cinando os idosos com este
reforço teremos proteção adi-
cional”, disse na entrevista o
ministro da Saúde.

As pessoas com dificulda-
des no sistema imunológico,
denominadas “imunossuprimi-
das”, também serão convoca-
dos para a dose de reforço.
Neste caso, a diferença entre a
última dose e a de reforço será
de 28 dias. Estão neste grupo,
por exemplo, pessoas com HIV
e transplantados.

O presidente do Conselho
Nacional de Secretarias Munici-
pais de Saúde (Conasems), Wi-
llames Freire, defendeu a medi-
da. “Vamos trabalhar obedecen-
do a ciência e as orientações
técnicas do PNI, Programa Na-

cional de Imunização. Se neste
momento está orientando vaci-
nar acima de 70 anos com a
dose de reforço é porque as
evidências nos indicam que
este público está mais vulne-
rável”, opinou.

O imunizante utilizado será
o Pfizer. “Vamos fazer com va-
cina da Pfizer porque ela foi tes-
tada em regimes de intercambi-
alidade ,uso de diferentes mar-
cas em distintas doses, porque
está aprovada na maioria das
agências sanitárias do mundo e
porque o ministério se progra-
mou para adquirir uma quantida-
de expressiva e tem chegado em
tempo que nos dá segurança”,
justificou Queiroga.

Segundo o secretário execu-
tivo da pasta, Rodrigo Cruz, até
o fim de agosto a previsão é de
disponibilização de 80 milhões

de doses. Cruz acrescentou que
até o meio de setembro o Mi-
nistério da Saúde quer atingir a
imunização de toda a população
adulta com a primeira dose.

Antecipação
A Câmara Técnica do PNI

também decidiu pela antecipa-
ção da segunda dose das vacinas
da Oxford/AstraZeneca. Em vez
de três meses, o intervalo entre
as duas doses será de dois me-
ses. Já a antecipação da Pfizer
ainda está em estudo.

A medida foi adotada com o
propósito de tentar alcançar a
meta de aplicar a segunda dose
em todos os brasileiros adul-
tos até o fim de outubro. Até
hoje, 35% das pessoas com
mais de 18 anos completaram
o ciclo vacinal no país. (Agen-
cia Brasil)

Dólar cai para R$ 5,21 e fecha
no menor valor em duas semanas
Em mais um dia de alívio no

mercado doméstico e externo,
o dólar aproximou-se de R$
5,20 caiu para o menor valor
em duas semanas. A bolsa de
valores teve o segundo dia
consecutivo de ganhos, recu-
perando-se parcialmente das
perdas dos últimos dias.

O dólar comercial encerrou
a quarta-feira (25) vendido a R$
5,211, com recuo de R$ 0,051
(-0,97%). A cotação chegou a
subir para R$ 5,27 durante a
manhã, mas despencou a partir
da tarde, até fechar próxima da
mínima do dia.

Esta foi a quarta queda segui-
da da moeda norte-americana,
que caiu para o menor nível des-

de o último dia 10. Com o de-
sempenho de quarta-feira, a di-
visa quase reverteu a alta em
agosto e passou a acumular va-
lorização de apenas 0,03% nes-
te mês.

O dia também foi marcado
pelo alívio no mercado de ações.
O índice Ibovespa, da B3, fechou
aos 120.818 pontos, com ganho
de 0,5%. Apesar da alta de 2,34%
na semana, o indicador acumula
perdas em agosto, registrando
queda de 0,81% no mês.

Tanto o ambiente doméstico
como o externo ajudaram as ne-
gociações. No exterior, a valo-
rização das commodities (bens
primários com cotação interna-
cional) animou os mercados.

Além disso, aumentaram as ex-
pectativas de que o Federal Re-
serve (Fed, Banco Central nor-
te-americano) não terá espaço
para aumentar os juros dos Es-
tados Unidos tão cedo.

Na sexta-feira (27), o presi-
dente do Fed, Jerome Powell,
discursará na reunião de presi-
dentes de Bancos Centrais, em
Jackson Hole, devendo indicar
que o órgão terá uma abordagem
suave na retirada dos estímulos
concedidos durante a pandemia
de covid-19. Juros baixos em
países avançados beneficiam pa-
íses emergentes, como o Brasil.

No Brasil, o mercado ainda
está repercutindo as declarações
do presidente da Câmara dos

Deputados, Arthur Lira (Progres-
sistas-AL). Na terça-feira (24),
Lira afirmou que o Congresso
Nacional não está disposto a
comprometer a responsabilidade
fiscal e disse que qualquer solu-
ção respeitará o teto de gastos.

Paralelamente, o mercado
reagiu à arrecadação recorde
observada em julho, alinhada à
recuperação da economia brasi-
leira em 2021. A prévia da infla-
ção oficial em agosto, que ba-
teu o recorde para o mês desde
2002, aumentou a expectativa de
que o Banco Central pode au-
mentar o aperto monetário no
fim de setembro, o que estimu-
laria a entrada de dólares no país.
(Agencia Brasil)

Legislativo deve regular regras de
governança, diz relator de reforma

O relator da reforma admi-
nistrativa, deputado Arthur Oli-
veira Maia (DEM-BA), anunciou
na quarta-feira (25) que vai pro-
por que o Poder Legislativo te-
nha a iniciativa de regulamentar
as regras de governança e de ava-
liação do serviço público.

“Não podemos ficar espe-
rando 23 anos mais para o Po-
der Executivo enviar uma pro-
posta, como não enviou o pro-
jeto de lei de avaliação de de-
sempenho”, comentou. “É fun-
damental que haja métricas
dos setores que possam ser
avaliados. Com exceção da
educação, que tem notas  para
os alunos, não vejo ainda outras
métricas que possam ser aplica-
das para avaliação e busca de me-
lhoria permanente.”

Arthur Oliveira Maia sugeriu
que o anteprojeto de lei para
governança e avaliação de de-
sempenho seja elaborado por
uma comissão preliminar. Já o
presidente da Comissão Especi-
al da Reforma Administrativa,

deputado Fernando Monteiro
(PP-PE), propôs a criação de
uma comissão permanente para
discutir a reforma do Estado bra-
sileiro.

A proposta de criação de uma
comissão permanente foi apoia-
da por deputados contrários à re-
forma administrativa, entre eles
Professor Israel Batista (PV-DF)
e Rogério Correia (PT-MG).

Princípio da governança
Em audiência pública reali-

zada na quarta-feira, o ministro
do Tribunal de Contas da União
(TCU) Augusto Nardes defendeu
que a Comissão Especial da Re-
forma Administrativa restabele-
ça a boa governança como prin-
cípio da administração pública.
Ao votar a admissibilidade da
Proposta de Emenda à Constitui-
ção 32/20, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania
suprimiu esse princípio do tex-
to da proposta.

Augusto Nardes destacou a
importância da governança, com

ferramentas de avaliação e mo-
nitoramento, para melhorar a
entrega de resultados pelo Esta-
do e evitar problemas como as
14 mil obras inacabadas.

“Sem governança não adian-
ta fazer reforma administrativa.
Continuaremos a ter perdas
como as obras inacabadas”, aler-
tou. “Não adianta acharmos que
vamos fazer as coisas na base da
improvisação. Sem boa gover-
nança, há o risco de que a refor-
ma administrativa possa ser um
grande fracasso. Já temos pro-
blemas de credibilidade na estru-
tura do estado e a sociedade quer
resultados.”

O ministro do TCU informou
que apenas 14% dos municípios
utilizam ferramentas de gover-
nança. Augusto Nardes também
diz acreditar que a avaliação e o
monitoramento de ações podem
evitar conflitos de agentes que
contratam e executam serviços
e obras por interesse próprio.

Para o deputado Professor
Israel Batista, a boa governança

não deveria ser um princípio da
administração pública.

“Qualquer juiz vai fazer inter-
pretações sobre esse assunto e
vamos ter ampla possibilidade
de perseguições jurídicas aos
gestores. Combatemos o acrés-
cimo desses princípios à PEC
32. Conseguimos retirá-los ain-
da na CCJ porque fariam uma
confusão jurídica em que gesto-
res e gestoras não iriam assinar
nada neste país”, afirmou.

Israel Batista observou que
os piores índices de governança
estão nos municípios com o
menor percentual de servidores
concursados e estáveis. “Onde
você tem servidor estável con-
cursado, você tem índice geral
de governança bom”, comparou.

Impacto financeiro
A projeção apresentada pelo

Ministério da Economia é que as
mudanças vão gerar economia
que varia de R$ 300 bilhões a R$
816 bilhões no longo prazo.
(Agencia Brasil)


