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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1037954-59.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Cláudia Satus Ferreira, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado 
por Adidas AG e Outras, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 9.236,00 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 03/09/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0101806-31.2007.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito 
da 6ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Juliana Viana Vasco, CPF Nº 342.349.278-30, YE Haifeng, CPF nº 230.907.088-25 a 
Yang Liangcui, CPF Nº 277.380.608-42 que Adidas AG e outros ajuizaram ação pelo procedimento 
comum c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, movida também em face de 
Comerciantes das Lojas Shopping 25 Brás e outros, fundada na alegação de que os requeridos 
estavam reproduzindo suas marcas ADIDAS e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. À ação foi atribuído o valor de 
R$ 95.000,00 (09/01/2007). Estando os correqueridos em lugar ignorado, expede-se Edital para 
que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de serem aceitos 
verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. 06/08/2021.  

 
Edital de Intimação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000463-73.2021.8.26.0076 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da Vara Única, do Foro de Bilac, Estado de SP, Dr(a). João Alexandre Sanches Batagelo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Edmárcia Santana, Brasileira, CPF 794.050.961-68, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP – Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 29.448,52 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 16/08/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008645-92.2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Clodoaldo Pedro da Rosa Caminhões, CNPJ 14.781.185/0001-23, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., que lhes foi objetivando o recebimento da quantia de R$ 16.382,22. Referente as 
faturas de Nº 136167356, com vencimento em 20/01/2014, e fatura de Nº 139415353, com venci 
mento em 20/02/2014, Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 16/08/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1005370-39.2018.8.26.0445 O MM.Juiz(a) de Direi 
to da 3ªVC, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de SP, Dr. Helio Aparecido Ferreira de Sena, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Joao Apolinário Verissimo, CPF 176.098.968-10, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., 
alegando em síntese: O requerido contratou os serviços da requerente, para que seus veículos 
obtivessem passagem pelas praças de pedágio pelo sistema "Sem Parar/Via Fácil", porém, 
encontrando-se em débito, requer a autora o recebimento da quantia de R$ 12.351,06, referente as 
faturas vencidas e não quitadas, devidamente atualizada e que, efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais 
se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. 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 
Pindamonhangaba, aos 26 de agosto de 2021 

 
Edital de Citação Prazode 30 dias. Processo Nº 1018694-29.2019.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito 
da 2ªVC, da Comarca de Barueri/SP, Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber aos réus Ivonaldo Cirilo dos Santos, CPF 040.996.574-00 e Ronaldo Nobre de Lima, 
CPF 003.682.203-54, que lhes foi proposta uma ação de Indenização por Dano Material por parte 
de Concessionária do Rodoanel Oeste S.A., alegando em síntese que por conta dos danos que lhe 
foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 19/12/2016, por volta das 20h00min, 
ao atingir o KM 9,8, da Rodovia Raposo SP- 021, Rodoanel Mario Covas, sentido externo, o primeiro 
requerido conduzindo o veículo Fiat/Uno Economy, cor vermelha, ano 2012, placas FGM 2665, de 
propriedade do segundo requerido, quando o transito parou repentinamente e o condutor tentou 
desviar do veículo que estava á sua frente, mas não conseguiu afetivar a manobra e acabou se 
chocando contra a defensa metálica e equipamentos de proteção/sinalização da rodovia,danificando  
o patrimônio publico. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 
17895-540. A Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para 
a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente 
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 7.046,42 conforme demonstrativo de fls. 47/48. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foram determinadas as suas Citações, 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, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus 
serão considerados reveis, caso em que lhes serão nomeados curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais. Barueri, 22/07/2021 

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0026724-08.2018.8.26.0100. O Dr. Carlos Eduardo Borges 
Fantacini, Juiz de Direito da 8ª VC do Foro Central da Comarca da Capital/SP,  Faz Saber a Espólio 
de Honestálio Pinheiro, representado pela Herdeira Ana Maria Pinheiro Somoulis CPF Nº 745. 220. 
271-68, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
21.336,38, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 02 de Agosto  2021.  

 
Edital de Citação - Prazo de 30 (Trinta) dias. Processo Nº 1039331-41.2015.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 18ªVC,do Foro Central Cível, Estado de SP,Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gonçalo dos Santos, Mexicano, Solteiro, Comerciante, RG 
13376728, CPF 069.249.038-86, com endereço à Rua Joly, 47, Brás, CEP 03016-000, São Paulo - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente a Cobrança no valor de R$ 177.763,30 de taxas de 
conservação e melhoramentos do lote 21, da Quadra IR, do Empreendimento Terras de Santa 
Cristina – Gleba II. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 27/07/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003734-34.2021.8.26.0127 O Dr. José Ernesto 
De Souza Bittencourt Rodrigues, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro de Carapicuíba/SP. Faz Saber a J. 
Silva Escadas Ltda ME, CNPJ Nº 02.730.095/0001-24 que nos autos de cumprimento de Sentença 
ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 23.536,31, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, 
no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de Carapicuíba, aos 17 de agosto de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007153-82.2017.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC,do Foro Regional IV -Lapa, Estado de SP, Dr(a)Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Caroline Alves de Lima Carvalho, RG 32579071, CPF 
218.998.178-67, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 19.256,73 -
05/2017, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 17/06/2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001733-28.2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina Silva 
Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Verônica Bondezan, Brasileira, Solteira, RG 47.851. 
266-1, CPF 331.610.408-99, e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este 
Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move 
União Social Camiliana. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
sua intimação, por edital, do bloqueio via SISBAJUD no Valor de R$ 181,18, nos termos do artigo 
854, § 3º do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias. Fica ciente a parte executada que na 
ausência de manifestação ou rejeição de manifestação apresentada, implicara na indisponibilidade 
em penhora e transferência do montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução. 
Nada Mais. Passando a fluir independentemente de outra intimação, sendo que na ausência dos 
quais prosseguirá o feito até o final. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 1076872- 69.2019.8.26.0100.
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itanhaém –  Estado de São Paulo, Dr. PAULO
ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO, na forma da Lei, FAZ SABER a MARIA ELISA DA SILVA,
que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM cível -Rescisão/Resolução de contrato
por parte de SILOTE SOCIEDADE IMOBILIARIA E LOTEADORA LTDA, a fim de que seja feita a
rescisão contratual em relação a venda do imóvel : um terreno na QUADRA 8 – LOTE 03, NO
LOTEAMENTO JARDIM LINDOMAR, EM ITANHAÉM (SP). Estando a ré em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 05 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.

 
Processo nº:1001955-45.2018.8.26.0543:Procedimento Comum Indenização por dano Material 
Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A Requerido: Amadeus Barreto dos 
Santos, inscrito no CPF nº 033.032.035-12.Edital de citação: Prazo 30 dias, expedido nos autos da 
Ação da Indenizatória por Dano Material. A Drª.Flávia Martins de Carvalho, Juíza de Direito da 1ª VC 
da Comarca de Santa Isabel-SP, na forma da lei, Faz Saber ao réu Amadeus Barreto dos Santos, 
CPF 033.032.035-12, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos 
da indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra 
sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que Ocorre que no dia 
30/07/2015, por volta das 09h30min, ao atingir o km 87, da Rodovia Presidente Dutra, BR-116, 
sentido crescente, o segundo requerido, conduzindo o caminhão VW/19.320 CLC TT, cor branca, 
ano 2011, placas ESU-8772, de propriedade do primeiro requerido, quando ao passar pela praça de 
pedágio utilizando a faixa Via Fácil/Sem Parar, não observou o distanciamento lateral e arrancou a 
cancela e outros itens com o a parte traseira da carreta, danificando o patrimônio público sob 
concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 
83381518. O requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a 
realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a requerente 
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 9.679,20 conforme demonstrativo anexo (doc. 
05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  13/09/2021. 

Caipé Participações e Empreendimentos Energéticos S.A. - CNPJ 05.307.716/0001-50

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em milhares de Reais
  Balanços Patrimoniais Nota    2020    2019
Ativo/ Circulante  8.055 161
Caixa e equivalente de caixa 3 78 70
Dividendos a receber 4 7.889 91
Impostos a recuperar 5 88 -
Não Circulante  60.214 65.388
Dividendos a receber  - 13.587
Conta Corrente com Coligadas   1.504 1.504
Investimentos em Coligadas 6 57.396 48.983
Imobilização   1.314 1.314
Total do ativo  68.269 65.549
  Balanços Patrimoniais Nota    2020    2019
Passivo/ Circulante  5.925 133
Fornecedores  104 113
Obrigações tributárias  7 7
Parcelamento tributário 7 9 13
Não Circulante  47.907 58.715
Créditos com Sócios 11 831 831
Créditos com empresas - partes relacionadas 8 36.322 36.322
Parcelamento tributário 7 12 15
Empréstimos a Pagar 9 10.742 10.742
Dividendos Propostos 10c 5.805 10.805
Patrimônio Líquido  14.437 6.701
Capital integralizado 10 1.400 1.400
Reservas de lucros  13.437 5.301
Total passivo e patrimônio líquido  68.269 65.549

  Demonstração do Resultado Nota    2020    2019
Receitas:
(+-) Resultado de equivalência patrimonial 14 8.533 6.214
Receita operacional líquida  8.533 6.214
Despesas: (-) Despesas Administrativas  (728) (855)
(-) Despesas Tributárias  (4) -
(-) Outras despesas  (58) -
(=) Resultado antes do resultado financeiro  7.743 5.359
(+-) Despesas/Receitas Financeiras   (7) (338)
(=) Resultado do exercício  7.736 5.021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Passivo a Descoberto
      Reservas de Lucros
    Capital Lucros Reserva Lucros Prejuízos Resultado 
      Social a realizar      legal retidos Acumulados do exercício       Total
Saldos em 31/18/2018 1.400 - 280 12.174 - - 13.854
Resultado do exercício - - - - - 5.021 5.021
Lucros distribuídos - - - (12.174) - - (12.174)
Transferência para lucros retidos - - - 5.021 - (5.021) -
Saldos em 31/12/2019 1.400 - 280 5.021 - - 6.701
Resultado do exercício - - - - - 7.736 7.736
Lucros distribuídos - - - - - - -
Transferência para lucros retidos - - - 7.736 - (7.736) -
Saldos em 31/12/2020 1.400 - 280 12.757 - - 14.437

  Demonstrações de Fluxo de Caixa    2020     2019
Das atividades operacionais:
Resultado do exercício  7.736 5.021
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial  (8.414) (6.214)
Variações monetárias - 334
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos:
Impostos a recuperar  4 (4)
Acréscimo/ (decréscimo) em passivos:
Fornecedores  (9) 10
Obrigações fiscais  (7) (23)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades operacionais  (690) (876)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 5.698 3.647
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento  5.008 3.647
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Créditos Sócios  - (1.432)
Dividendos pagos  (5.000) (1.369)
Caixa líquido gerado nas
 atividades de financiamento  (5.000) (2.801)
(Redução)/ aumento líquido de
 caixa e equivalentes de caixa 8 30
Caixa e equivalentes de caixa
 (inclusive títulos e valores mobiliários)
No início do exercício 70 100
No final do exercício 78 70
(Redução)/ aumento líquido de
 caixa e equivalentes de caixa 8 30

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Caipé Partici-
pações e Empreendimentos Energéticos S.A. Foi constituída em 
29/08/2002, com sede na Rua Professor Atílio Innocenti, n° 474, 
conjunto 307, sala 1, e tem como objeto social a gestão de patrimô-
nios próprios, podendo participar diretamente no capital de outras 
empresas subscrevendo ações ou quotas, podendo ainda realizar 
empreendimentos imobiliários próprios ou em participações com 
terceiros. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresenta-
das em conformidade com as práticas contábeis emanadas da 
legislação societária brasileira e levam em consideração os Pro-
nunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC para preparação de suas demonstrações finan-
ceiras. Resumo das principais práticas contábeis: a) Moeda 
funcional e de apresentação. As Demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Sociedade. b) 
Forma de Tributação. A Sociedade é tributada com base no regime 
de apuração do lucro real, com antecipação de impostos mensal, 
pela estimativa mensal. A Sociedade não calcula nem registra 
possíveis ativos e passivos fiscais diferidos. c) Estimativas contá-
beis. A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração 
use de julgamento na determinação e registro de estimativas e 
premissas que incluem a provisão para contingências. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas 
e premissas, pelo menos, anualmente. d) Instrumentos financeiros. 
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da 
data em que a Sociedade se torna parte das disposições contratu-
ais dos instrumentos financeiros e incluem aplicações financeiras, 
contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, 
assim como contas a pagar e outras dívidas. e) Reconhecimento 
dos resultados. O resultado contábil é reconhecido pelo regime de 
competência e foi apurado através do resultado entre receitas e des-
pesas correntes do exercício. f) Ativos circulantes e não circulantes. 
Caixa e equivalentes de caixa: Os valores registrados em dispo-
nibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação 
e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de 
variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes 
de caixa. Investimentos: Os investimentos em controladas e coli-
gadas com participação no capital votante superior a 20% ou com 
influência significativa e em demais sociedades que fazem parte de 
um mesmo grupo ou que estejam sob o controle comum são ava-
liados por equivalência patrimonial. Imobilizado: Demonstrado ao 
custo de aquisição, e sem depreciações por compor o imobilizado 
apenas terrenos. Redução ao valor recuperável: O ativo imobi-
lizado e outros ativos não circulantes têm o seu valor recuperável 
testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de 
valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a 
necessidade de provisão em 31/12/2020. g) Passivos circulantes 
e não circulantes São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetários ou cambiais incorridas. Os 
ativos realizáveis e passivos exigíveis até o prazo de um ano foram 
classificados como circulantes. h) Provisões para riscos tributários, 
cíveis e trabalhistas. A Companhia reconhece provisão para causas 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a 
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as juris-
prudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões 
de tribunais. A liquidação das transações envolvendo essas esti-
mativas poderá resultar em valores significativamente divergentes 

dos registrados nas demonstrações financeiras devido às impre-
cisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas mensalmente. A preparação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamen-
tos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
3. Caixa e equivalentes de caixa:  2020 2019
Caixa 1 2
Bancos conta movimento 77 68
Total 78 70
4. Dividendos a receber: O valor de Dividendos a receber são 
decorrentes da deliberação em Ata geral extraordinária realizada 12 
de junho de 2019 pela investida IBÓ Energética S.A, sendo aprovada 
a distribuição de dividendos no valor de 14.077 (quatorze milhões, 
setenta e sete mil reais), (saldo de 2018) que serão pagos de acordo 
com a disponibilidade de caixa da empresa.
       2020    2019
Dividendos a receber 7.889 13.587
Total 7.889 13.587
5. Impostos a compensar: O saldo de impostos a compensar, 
refere-se ao Saldo Negativo de Imposto de Renda declarado em ECF 
e retido sobre aplicações financeiras que serão objetos de compen-
sação ou restituição (saldo negativo). Impostos pagos com direito 
de compensação.
Produto   Ano IRRF Informação na RFB
Bic Banco (CDB pós p sna) 2014 24 24*
Banco Bradesco (CDB) 2014 2 2
Banco do Brasil (Depósito Judicial) 2015 11 11
Banco Alfa 2017 51 51
IRRF a compensar 2019 - 1
CRF a compensar 2019 - 2
Total  88 91
*Crédito regularizado pelo Banco em 2017
6. Investimentos: Patrimônio % de  Investimento
Empresas Coligadas líquido 2020 participação ajustado 2020
Geraoeste Usinas Elétricas
 do Oeste Ltda. 85.827 25 21.457
IBÓ Energética Ltda. 41.034 70 28.723
Ágio IBÓ energética  - - 7.216
Total   57.396
Os investimentos são avaliados pelo método de equivalência patri-
monial. O valor registrado como ágio em rubrica de IBÓ Energética, 
no montante de R$ 7.216, ocorreu através da operação de trans-
ferência de 6.251.237 ações da mesma para a CAIPE, em função 
da dação em pagamento de créditos detidos pela CAIPE em face 
da diluição da participação da empresa Eletroeste Centrais Elétricas 
Ltda. na Companhia IBÓ Energética.
7. Parcelamentos tributários:     2020    2019
Parcelamento tributário de curto prazo 9 13
Parcelamento tributário de longo prazo 12 15
Total 21 28
Em 02/04/2018 foi solicitado e concedido um parcelamento simplifi-
cado não previdenciário, através do recibo 5860825.
8. Partes relacionadas:     2020      2019
Sete Serviços Técnicos Ltda. 31.211 31.211
Ibó Energética Ltda. 5.000 5.000
Urape Participações e Empreendimentos 111 111
Total 36.322 36.322
O Saldo de partes relacionadas entre CAIPE e SETE Serviços, está 
substancialmente representado por dois valores transferidos por 
conta ordem da Companhia S.A Paulista para à SETE Serviços 
(cessão de crédito), um no ano de 2011 (14.826) e outro em 2012 
(23.879), com pagamentos efetuados entre 2013 e 2020 e sem data 
definida para respectiva liquidação do saldo remanescente.
9. Empréstimos a pagar:     2020    2019
Vatech Finance Ltda 10.742 10.742
Total 10.742 10.742
10. Patrimônio líquido: (a) O capital social: O capital social subs-

crito é de R$ 1.400, divididos em 1.400.000 ações ordinária nomi-
nativas, e assim distribuídos:
Sócios Nº de ações Valor (R$)      %
Verum Energia Consultoria em
 Gestão Empresarial Ltda. 392.000 392 28,0
SBG Empreendimentos e
 Participações Ltda 238.000 238 17,0
Detrina Holding Ltda 238.000 238 17,0
Bidiai Gestão de Negócios Eireli 259.000 259 18,5
MGPL Energia Engenharia
 e Construções Ltda 105.000 105 7,5
Kopaki Participações Ltda 168.000 168 12,0
Total 1.400.000 1.400 100,0
(b) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como 
destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder 
a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a 
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para 
compensar prejuízo e aumentar capital. (c) Dividendos distribuídos: 
Através da ata de 22 de Julho de 2019 ficou decidido a distribuição 
dos lucros acumulados até 31/12/2018 no valor de R$ 12.174. No 
ano de 2019 foi pago o valor de R$ 1.369, em 2020 R$ 5.000, res-
tando um saldo a pagar e já aprovado para 2021 de R$ 5.805. (d) 
Reserva de lucros: O saldo das reservas de lucros está composto 
conforme abaixo: Reserva legal de 20% do capital social - 280; 
Saldo dos lucros de 2019 - 5.021; Lucros apurados em 2020 - 
7.736; Total - 13.037. 11. Créditos com sócios: Saldos de conta 
corrente entre a Cia e os antigos sócios Pessoas Físicas que serão 
quitados conforme disponibilidade de caixa, com a devida correção 
e pagamento dos impostos incidentes. 12. Instrumentos financei-
ros: Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço 
patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas aufe-
ridas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de 
mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante 
definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas 
de controles. A Sociedade não mantém instrumentos financeiros não 
registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31/12/2020 ope-
rações envolvendo instrumentos financeiros derivativos. 13. Avais 
e fianças prestados: A Sociedade, em 31/12/2020 não possui 
responsabilidades por garantias prestadas a empresas controladas 
através de Aval Financeiro. 14. Receitas A seguir está demonstrada 
a conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada 
nas demonstrações do resultado do exercício:
Receita Bruta    2020    2019
Equivalência Patrimonial  8.533 6.214
Total 8.533 6.214
Deduções das Receitas - -
Total 8.533 6.214
 A Diretoria:  Maurício Mugnol - Contador - CRC 1SP137537/O-7

Terras Alpha Anápolis Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 26 (vinte e seis) do mês de agosto de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, lo-
calizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-
070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da 
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias representando a to-
talidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, CEP 05425-070, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) 
sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de 
Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante de-
nominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Capital do Estado de São Paulo inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.363.493, 
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva e o Sr. Ger-
son Cohen, ambos supra descritos e qualifi cados, doravante denominada “Alphaville Empreendimentos”, 3. Compo-
sição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: 
Discutir, deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do 
dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do 
capital social. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$5.880.562,00 (cinco milhões, oito-
centos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e dois reais), para R$880.562,00 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e 
dois reais), uma redução, portanto, no valor total de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com o consequente cancelamen-
to de 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será 
realizada da seguinte forma: (i) R$1.300.169,93 (um milhão, trezentos mil e cento e sessenta e nove reais e noventa e três cen-
tavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 30 de 
junho de 2021, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$3.699.830,07 (três milhões, seiscentos e noventa 
e nove mil, oitocentos e trinta reais e sete centavos), serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercí-
cios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.1.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, 
§1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores qui-
rografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da So-
ciedade deliberada no item 5.1, “(i)” acima. 5.1.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no 
item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.1.1 acima: (i) mediante inexistência de 
oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de 
algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no ar-
tigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de for-
ma a refl etir a referida redução de capital social. 5.1.3. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital social da So-
ciedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$1.300.169,93 (um milhão, trezentos mil e cento e sessenta e nove 
reais e noventa e três centavos), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da 
Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.1.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cum-
pridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: 
“Cláusula Quinta – O capital social é de R$880.562,00 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e dois reais), dividido 
em 880.562 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e duas) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, 
totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, assim distribuídas entre as sócias: Sócias: Alphaville Urba-
nismo S.A; Quotas: 880.561; Valor (R$): 880.561,00. Sócias: Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A; Quotas: 1; Valor 
(R$): 1,00. Total: Quotas: 880.562; Valor (R$): 880.562,00”. 5.1.5. Ficam expressamente os membros da Diretoria da So-
ciedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da delibe-
ração objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausên-
cia de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. 
São Paulo, 26 de agosto de 2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Al-
phaville Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Terras Alphaville Montes Claros Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 28.221.302/0001-09 - NIRE 35.235.054.592

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 26 (vinte e seis) do mês de agosto de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da 
Sociedade, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o 
disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem 
presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo 
S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, CEP 05425-070, 
na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos 
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada 
na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, Srs. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e 
Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social 
“Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede 
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Capital do Estado de São Paulo inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 
35.300.363.493, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, Guilherme de Puppi e 
Silva e Gerson Cohen, supra qualifi cados, 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da 
Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a redução do capital 
social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a 
redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$ 1.793.678,00 (um milhão, setecentos e noventa e três 
mil, seiscentos e setenta e oito reais), para R$448.714,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quatorze 
reais), uma redução, portanto, no valor total de R$1.344.964,00 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, 
novecentos e sessenta e quatro reais), com o consequente cancelamento de 1.344.964 (um milhão, trezentos e 
quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A 
redução do capital social será realizada considerando-se que tais R$1.344.964,00 (um milhão, trezentos e quarenta 
e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, 
decorrentes do saldo de créditos existentes em 30 de junho de 2021, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código 
Civil. 5.1.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à 
referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1 acima. 
5.1.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade, conforme descrito no item 5.1 acima somente 
se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.1.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores 
quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, 
mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 
1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de 
forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.1.3. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital 
social da Sociedade descrita no item 5.1, acima, no montante de R$1.344.964,00 (um milhão, trezentos e quarenta 
e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de 
cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.1.4. Em virtude das deliberações acima, 
nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da 
Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$448.714,00 
(quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quatorze reais), dividido em 448.714 (quatrocentos e quarenta e 
oito mil, setecentos e quatorze) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e 
integralizadas, em moeda corrente do país, assim distribuídas entre as sócias: Sócias: Alphaville Urbanismo S.A, 
Quotas: 448.713, Valor (R$): 448.713,00; Sócias: Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A, Quotas: 1, Valor 
(R$): 1,00; Total: Quotas: 448.714, Valor (R$): 448.714,00”. 5.1.5. Ficam expressamente os membros da 
Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e 
concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos 
e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a 
quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 26 de agosto de 2021.  Mesa: Guilherme 
de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Alphaville Urbanismo S.A. - Guilherme de Puppi 
e Silva e Gerson Cohen. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen. Claudemir Jose Corvalan - Contabilista | CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz: CNPJ/MF 17.796.859/0001-51 - NIRE 35.227.396.374
Filial: CNPJ/MF 17.796.859/0002-32 - NIRE 29.901.120.507

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 26 (vinte e seis) do mês de agosto de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, lo-
calizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-
070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º 
da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias representando 
a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscri-
ta no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.141.270, nes-
te ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 
cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e Gerson Cohen, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, 
ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 
nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendi-
mentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardo-
so, 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 
e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Ger-
son Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e 
Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: a redução do capital social da Socieda-
de. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quais-
quer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Socie-
dade, que passa dos atuais R$39.384.856,00 (trinta e nove milhões e trezentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e cinquen-
ta e seis reais), para R$30.179.111,00 (trinta milhões e cento e setenta e nove mil e cento e onze reais), uma redução, portan-
to, no valor total de R$9.205.745,00 (nove milhões e duzentos e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais), com o con-
sequente cancelamento de 9.205.745 (nove milhões e duzentos e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco) quotas, no valor 
nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$9.205.745,00 (nove 
milhões e duzentos e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado 
excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 30 de junho de 2021, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Códi-
go Civil; e 5.1.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias conta-
dos da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de 
publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1, “(i)” acima. 5.1.2. Consignar, 
ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o pra-
zo mencionado no item 5.1.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à 
data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou de-
pósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deve-
rão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.1.3. Con-
signar, por fi m, que a quantia da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de 
R$9.205.745,00 (nove milhões e duzentos e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais), será restituída às sócias, propor-
cionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.1.4. Em virtude das 
deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato So-
cial da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$30.179.111,00 (trin-
ta milhões e cento e setenta e nove mil e cento e onze reais), dividido em 30.179.111 (trinta milhões e cento e setenta e nove 
mil e cento e onze) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas, em moe-
da corrente do país, sendo 30.179.110 (trinta milhões e cento e setenta e nove mil e cento e dez reais) quotas subscritas e in-
tegralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 01 (uma) quota subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Em-
preendimentos Imobiliários S.A.” 5.1.5. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar 
todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, 
podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 26 de agosto de 
2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. 
Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Pup-
pi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Terras Alphaville Cabo Frio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35.226.914.592 - CNPJ nº 16.874.467/0001-09

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 26 (vinte e seis) do mês de agosto de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 
35.300.141.270, neste ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e Gerson 
Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. 
Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social “Alphaville”; e II. Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. 
Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e 
Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente 
da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução do capital social 
da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da 
Sociedade, que passa dos atuais R$13.283.799,00 (treze milhões, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e noventa e nove 
reais), para R$11.204.076,00 (onze milhões e duzentos e quatro mil e setenta e seis reais), uma redução, portanto, no valor 
total de R$2.079.723,00 (dois milhões e setenta e nove mil e setecentos e vinte e três reais), com o consequente cancelamento 
de 2.079.723 (dois milhões e setenta e nove mil e setecentos e vinte e três) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) 
cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$1.163.951,79 (um milhão e cento e sessenta 
e três mil e novecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser 
julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 30 de junho de 2021, nos termos do artigo 1.082, inciso II, 
do Código Civil; e (ii) R$915.771,21 (novecentos e quinze mil e setecentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), serão 
reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, 
do Código Civil; 5.1.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida 
data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(i)” acima. 5.1.2. 
Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, 
fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos 
anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu 
crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que 
as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital 
social. 5.1.3. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, 
no montante de R$2.079.723,00 (dois milhões e setenta e nove mil e setecentos e vinte e três reais), será restituída às sócias, 
proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.1.4. Em virtude 
das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato 
Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$11.204.076,00 
(onze milhões e duzentos e quatro mil e setenta e seis reais), dividido em 11.204.076 (onze milhões e duzentos e quatro 
mil e setenta e seis) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em 
moeda corrente do país, assim distribuídas entre as sócias: Sócias: Alphaville Urbanismo S.A; Quotas: 11.204.074; Valor 
(R$): 11.204.074,00. Sócias: Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A; Quotas: 2; Valor (R$): 2,00. Total: Quotas: 
11.204.076; Valor (R$): 11.204.076,00”. 5.1.5. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados 
a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens 
acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 26 de agosto 
de 2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo 
S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de agosto de 2021 
Data, hora e local: aos 02 de agosto de 2021, às 17:00 horas, por meio de videoconferência, através de link de acesso ao sistema eletrônico 
e, para todos os fins de direito, na sede da Rio Alto Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, estado 
de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 9º andar, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04.534-004. Presença e convocação: 
Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Sr. Edmond 
Chaker Farhat Junior; Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Ordem do dia: 1) Apresentação da Diretoria sobre o panorama geral da 
Companhia após emissão e liquidação de debêntures, incluindo (i) aspectos comerciais e mercadológicos, (ii) aspectos financeiros e 
estratégia de crescimento, (iii) aspectos operacionais, (iv) gente e gestão - incluindo informações sobre segurança e bem-estar no trabalho, 
(v) projetos sociais e ambientais; 2) Deliberação sobre ratificação ou substituição de membro do Comitê de Auditoria e sobre aplicabili-
dade e eficácia do Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração em 12 de janeiro de 2021; 3) Discussão sobre questões 
apresentadas pela controladoria na primeira reunião do Comitê de Auditoria, ocorrida em 22 de junho de 2021, e reportadas ao Conselho 
de Administração; 4) Deliberação sobre calendário anual de reuniões de 2021; 5) Avaliação da reunião e resumo de providências a serem 
adotadas pela Diretoria. Deliberações: Instalada a Reunião do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações, sem 
quaisquer restrições ou ressalvas: 1. A Diretoria apresentou panorama geral da Companhia após a emissão e liquidação das debêntures; 
a Companhia está aumentando pipeline, sede e equipe, visando mais produtividade e controle interno. Foi realizado o pagamento de 51% 
(cinquenta e um por cento) das debêntures das controladas Coremas Holding e Coremas Holding II. Foram realizados os pagamentos de 
mútuos intercompany a fim de zerar as pendências financeiras do Grupo. Discutiu-se sobre a ampliação do Complexo Solar Santa Luzia, na 
Paraíba, os projetos de Tacaimbó, em Pernambuco e a implantação de Coremas IV a VIII. As UFVs Coremas IV a VIII estão com o cronograma 
em dia, entretanto, a entrada em operação foi postergada em um mês, devido ao atraso na entrega dos módulos fotovoltaicos face a 
problemas de frete na China. O mapeamento da alocação dos recursos captados, aprovação do orçamento anual e o relatório de auditoria 
de 2º trimestre de 2021 serão apresentados na próxima reunião de Conselho de Administração, a ser realizada em 27 de agosto de 2021. 
2. Os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram a substituição do membro Celso Bontempo do Comitê de Auditoria 
em função de impedimento apresentado pelo Regimento Interno da Companhia. O nome do novo membro será apresentado e ratificado 
na próxima Reunião de Conselho de Administração. 3. Discutiu-se sobre as questões levantadas pela controladoria na primeira reunião 
do Comitê de Auditoria, ocorrida em 22 de junho de 2021: o risco de continuidade da Companhia e as transações de partes relacionadas. 
Com a captação, o endividamento da Companhia aumentou, entretanto, a Diretoria entende que não há risco de continuidade, pois as 
usinas estão em fase final de implantação e entrarão em operação ainda em 2021, trazendo receita e faturamento para o Grupo. Quanto 
às transações de partes relacionadas, a Companhia está objetivando o pagamento dos mútuos interpartes, como já mencionado acima, 
visando garantir os melhores níveis de governança. 4. Apresentado e aprovado o calendário anual de reuniões de 2021; 5. Aprovada a 
autorização para que o Conselho de Administração e Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para implementação 
e formalização das deliberações tomadas na presente reunião. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e aprovada por todos, segue assinada. Assinaturas: Presidente: Sr. Edmond Chaker 
Farhat Junior; e Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Edmond Chaker Farhat 
Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. Marianne Albers, Sra. Patricia Muratori Calfat, Sr. Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo e Sr. 
Celso Francisco Pinto Junior. Os participantes reconhecem e concordam que a Companhia adotou o sistema e tecnologia acessíveis para 
que todos pudessem participar e votar a distância. As assinaturas foram realizadas por meio de certificado digital e operacionalizadas por 
meio da plataforma CertiSign, de acordo com a IN DREI nº 79/2020. São Paulo, 02 de agosto de 2021. Edmond Chaker Farhat Junior - 
Presidente; Rafael Sanchez Brandão - Secretário. Jucesp nº 431.599/21-0 em 02/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Como retirar certidão 
de antecedentes 
criminais

A Polícia Federal (PF) oferece 
gratuitamente a emissão da certi-
dão de antecedentes criminais. O 
documento é necessário para que 
o cidadão possa comprovar que 
não responde a nenhum crime 
federal. O documento serve para 
apresentar a informação quando 
for solicitada por um órgão público 
ou para fins privados. O serviço 
pode ser solicitado no site (https://
www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/
antecedentes-criminais)

Para dar início ao processo 
de emissão, o interessado deve 
preencher o formulário eletrônico 
com dados como nome completo, 
nome do pai e da mãe, números 
do documento de identificação, 
do passaporte e do CPF. Em 
seguida, basta clicar no ícone 
Pesquisar para que os dados sejam 
buscados na base de dados da PF 
e a certidão possa ser impressa 
imediatamente. Não é necessário 
ter em mãos todos os documentos 
para preencher a certidão, no en-
tanto, o documento será emitido 
somente com as informações que 
forem inseridas. 

O cidadão deve fazer o preen-
chimento com o maior número 
de dados possíveis, como nome 
completo, RG, CPF, nome da mãe. 
A certidão tem validade de 90 
dias. O documento também pode 
ser obtido nos sites dos tribunais 
de Justiça dos estados, tribunais 
regionais federais e das polícias 
civis dos estados. Caso o solicitante 
tenha dificuldade na emissão do 
documento, por motivos como o 
sistema identificar uma pessoa 
com mesmo nome (homônima) 
ou alguma pendência no CPF, é 
preciso ir a uma unidade física do 
órgão (ABr). 
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