
Brasilwagen Comércio de Veículos S.A.
CNPJ nº 49.707.557/0001-56 - NIRE 35.300.093.917

Aviso aos Acionistas

Comunicamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição na sede 

da Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua da 

Independência, nº 1001, Cambuci, CEP 01524-001, os documentos a que 

se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 relativos ao exercício social findo

em 31 de dezembro de 2020. São Paulo, 22 de abril de 2021.

Fundação Adib Jatene
CNPJ nº 53.725.560/0001-70

Edital
MÉDICO - CARDIOLOGISTA INTERVENCIONISTA - ERRATA.  A Funda-
ção Adib Jatene, torna público que: no edital de abertura 010/2021 - Médico
- Cardiologista  Intervencionista, houve um equívoco no Edital de Abertu-
ra na página 1: REQUISITOS e na página 4: INFORMAÇÕES ADCIONAIS. 
Desta forma em face da errata, fica prorrogado o período de inscri- 
ção até 29/04/2021, através do site: www.fundacaoadibjatene.com.br/ 
selecao0102021

Sanchez Cano Ltda.
CNPJ/ME: 03.594.123/0001-96 - NIRE 35.216.109.484

Edital de Convocação
Convocamos os atuais sócios a participar da reunião de sócios da Socie-
dade, no dia 03.05.2021, às 10hs, na sede social, Avenida José Benassi,
nº 1.003, Loteamento Parque Industrial, Jundiaí/SP. Ordem do dia: (i) ratifi -
car a outorga, pela Sociedade, de garantia à operação de fi nanciamento a
ser contratado pela Fini Golosinas España, S.L.U., empresa do mesmo
grupo econômico da Sociedade; (ii) ratifi car a delegação de poderes para
que um procurador nomeado com poderes específi cos possa praticar to-
dos os atos necessários à assinatura e formalização da operação de fi nan-
ciamento e da referida garantia; (iii) conforme indicação do Conselho de
Administração, eleger como Diretor Industrial, para um mandato por prazo
indeterminado, o Sr. Emerson Pincinato; (iv) se aprovada a deliberação
constante do item (iii) desta ordem do dia, alterar a redação da Cláusula 9ª
do contrato social; (v) reeleger como Presidente do Conselho de Adminis-
tração, para um novo mandato de 03 anos, o Sr. Antonio Andrés Sánchez
Bernal; (vi) reeleger como membros do Conselho de Administração da So-
ciedade; e (vii) alterar a redação da Cláusula 11ª do contrato social. Jun-
diaí, 22.04.2021. Manuel Sánchez Cobian - Diretor Presidente.

Cavalo de Fogo Participações
e Empreendimentos Ltda

CNPJ: 11.665.837/0001-76 - NIRE: 3522410717-7
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 13 de Abril de 2021
Data, Hora, Local: 13.04.2021, às 14 horas, na sede social, Rua Irlan-
da, 105, São Paulo/SP. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa:
Presidente: Bianka Cristine Pimentel Van Hoegaerden, Secretário:
Leandro Pimentel Costa Menezes. Deliberações Aprovadas: (i) redu-
zir o capital social da sociedade em R$ 4.212.811,00, na forma do arti-
go 1.082, II da Lei 10.406/02, passando assim o capital, de R$
19.984.454,00 para R$ 15.771.643,00 por considerá-lo excessivo em
relação ao objeto da sociedade. O valor do capital social reduzido será
liquidado mediante cessão, à sócia Bianka Cristine Pimentel Van
Hoegaerden, da participação detida pela Cavalo de Fogo Participa-
ções e Empreendimentos Ltda em Impulsum Negócios de Impacto
Socioambiental Ltda., CNPJ 30.925.323/0001-57, JUCESP-NIRE nº
35235297282, com sede em São Paulo/SP, correspondente a 112.500
quotas do capital social da referida sociedade. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 13.04.2021. Mesa: Bianka Cristine Pimentel Van Hoe-
gaerden - Presidente, Leandro Pimentel Costa Menezes - Secretário.

Integramax Brasil Participações S.A.
CNPJ n° 27.066.686/0001-70 - NIRE 35.3.0050100-4

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Integramax Brasil Participa-
ções S.A., (“Integramax” ou “Companhia”) para se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação no dia 30 de
abril de 2021, às 14:30 e, se necessário, em segunda convocação em data
a ser informada oportunamente, em ambiente virtual cujo endereço eletrô-
nico será oportunamente disponibilizado pelo Presidente do Conselho de
Administração da Companhia, conforme autorizado pelo Artigo13, §2º do
Estatuto Social,  para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) Apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31.12.2020; (ii) Deliberação acerca da destinação do resultado da 
Companhia apurado em 2020. Recomendamos que os Srs. Acionistas
acessem o ambiente virtual com pelo menos 15 (quinze) minutos de ante-
cedência para confirmar a viabilidade de seu acesso antes do início da
assembleia. A Companhia não será responsável por problemas decorren-
tes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de
computadores dos acionistas, assim como por quaisquer outras situações 
que não estejam sob o seu controle. São Paulo, 23 de abril de 2021,
Ricardo Calil (Presidente do Conselho de Administração).

Agropecuária Jubran S.A.
CNPJ nº 45.165.594/0001-29 - NIRE 35.300.094.841

Edital de Convocação para Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os acionistas da Agropecuária Jubran S.A. convocados a se reunir
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no 
dia 29 de abril de 2021, às 9:30h, em sua sede social, na Rua Groenlândia, 
nº 1.611, sala 8, na Capital do Estado de São Paulo, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: em Assembleia Ordinária (i) apreciação das
contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da
Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) destinação do lucro 
líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
e (iii) fixação da remuneração global anual dos administradores, conforme
artigo 17 do Estatuto Social; e, em Assembleia Extraordinária  
(iv) extinção de cargo de Diretor Técnico, com manutenção dos cargos de 
Diretor Presidente e Diretor Superintendente Geral; e (v) alteração do
artigo 9º do Estatuto Social. São Paulo, 21 de abril de 2021. 

Atenciosamente, 
Solange Rapp Jubran - Diretora Presidente.

Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
CNPJ 60.761.889/0001-51

Edital de Convocação - Reunião Ordinária do Conselho Superior
Nos termos do estatuto social, ficam convocados os membros do Conselho
Superior do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo para uma reunião
ordinária a ser realizar, em primeira convocação, às 10:00 horas, e em
segunda, às 10:30 horas, no dia 30/04/2021, de forma totalmente virtual 
em função da restrição de locomoção instituída para conter os avanços da 
pandemia provada pela COVID-19, por meio de plataforma digital de
reunião on-line, a ser disponibilizada por e-mail aos membros, a fim de 
deliberarem sobre a aprovação, para a posterior apreciação da Assembleia
Geral dos Associados, do Relatório da Administração e Balanço e 
Demonstração da Receita e da Despesa do exercício findo em 31/12/2020.
São Paulo, 21 de abril de 2021. Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo.
Livio de Vivo - Presidente.

Fundação Butantan
CNPJ: 61.189.445/0001-56

COMUNICA: Abertura de Seleção de Fornecedores
PROCESSO: 001.0708.000.290/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
075/2021. OFERTA DE COMPRA: 895000801002021OC00084. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE PISO TIPO CONCHA PARA GAIOLAS, a ser realizado
por intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações denominado 
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, 
cuja abertura está marcada para o dia 06/05/2021 a partir das 10h00min.
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 
26/04/2021, site www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de 
acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O Edital 
está disponível também no site: https://fundacaobutantan.org.br/licitacoes/
pregao-eletronico.

FUSAM - Fundação de Saúde e
Assistência do Município de Caçapava

CNPJ nº 50.453.703/0001-43
Edital de Licitação

Levamos ao conhecimento dos interessados que se encontra aberta as 
seguintes modalidades:
Processo nº 073/2021 - Pregão Presencial nº 022/2021 - Objeto - Con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos Especia-
lizados em plantões no Pronto Socorro Adulto (Porta e Sala de 
Emergência) e na Ala COVID - Abertura dos Envelopes: 06/05/2021 às 
09h30min;
Processo nº 087/2021 - Pregão Presencial nº 024/2021 - SRP nº 
015/2021 - Objeto - Registro de Preços para Aquisição de Material 
Hospitalar I - Abertura dos Envelopes: 07/05/2021 às 09h30min;
Processo nº 055/2021 - Pregão Presencial nº 015/2021 - SRP nº 
009/2021 - Objeto - Registro de Preços para Eventual Aquisição de 
Testes Antígeno e Rápido para Detecção da Covid19 - Abertura dos 
Envelopes: 11/05/2021 às 9h30min - Edital completo está disponível no 
site www.fusam.com.br - Caçapava, 23/04/2021 - Fernando Luiz Pirino 
Zanetti - Presidente da Fusam.

Agência de Vapores Grieg S.A.
C.N.P.J. nº 55.186.241/0001-69 - NIRE nº 3530050589-1 - Santos - SP

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas da Companhia a se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária no próximo dia 30 de abril de 2021, sexta-feira, às 10
horas em Primeira Convocação para discutir a seguinte Ordem do Dia: 
a) Tomar as contas dos Administradores; examinar, discutir e votar as de-
monstrações financeiras da sociedade, relativas ao exercício social findo
em 31.12.2020; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 
e a distribuição de dividendos conforme proposta da Reunião de Diretoria
realizada em 3 de março de 2021; c) Fixar a verba de remuneração dos
Diretores para o exercício de 2021. Os documentos relativos à administra-
ção, conforme disposto no artigo 133, § 5º da Lei das Sociedades Anôni-
mas, foram publicados no “Diário do Litoral e “Diário Oficial de São Paulo”,
nas edições de 16 de abril de 2021, e estão disponíveis na sede da Com-
panhia, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, Pri-
ceWaterhouseCoopers sem qualquer ressalva. Em razão do isolamento
social causado pela pandemia da COVID-19 e ao amparo da Lei 14.010 de 
10 de junho de 2020, a Assembleia será realizada virtualmente pela plata-
forma ZOOM, cujo link será enviado oportunamente. Santos, 19 de abril de
2021. Glen Gordon Findlay - Diretor Presidente. 

Pérola S.A.
CNPJ/ME nº 07.702.571/0001-17 - NIRE 35.300.327.233

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Pérola S.A. (“Companhia”),
na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e nos termos artigo 19, 
alínea “(f)” do Estatuto Social da Companhia, a participarem das Assem-
bleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, cumulativa-
mente, no dia 3 de maio de 2021, às 12:00 horas, por meio eletrônico a
ser acessado por link a ser enviado pela Companhia aos seus acionistas, 
a fim de deliberarem acerca da seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia 
Geral Ordinária: reeleger a Sra. Maria Fernanda dos Santos Teixeira para o
cargo de Presidente do Conselho de Administração; e o Sr. Hans Christian 
Olesen para o cargo de membro do Conselho de Administração da Com-
panhia, ambos para mandatos com prazo de 2 (dois) anos. Em Assembleia
Geral Extraordinária: (i) aprovar a celebração pela Companhia de contrato 
que versa sobre bonificação; (ii) autorizar a renovação do seguro D&O
(Director’s and Officer’s Liability Insurance) anteriormente contratado pela
Companhia; e (iii) aprovar a celebração pela Companhia de um contrato
com a M/Legate. Santos, 23 de abril de 2021. Maria Fernanda dos Santos
Teixeira - Presidente do Conselho de Administração.

Forbrasa S.A. Comercio e Importação
CNPJ Nº 46.047.338/0001-08

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs.(as) Acionistas da FORBRASA S/A COMERCIO
E IMPORTAÇÃO, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 30/04/2021 às 10:00 horas, de acordo com o Artigo 125 da
Lei 6.404/76 na sede Social da empresa à Rua Alfredo da Costa Figo, 
nº 61, Parque Faz. Sta. Cândida, na cidade de Campinas-SP, a fim de
discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Ordinariamente:
a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício 
Social encerrado em 31/12/2020; b) Ratificar sobre os atos praticados 
pelos atuais Diretores e Administradores até a data da referida AGO,
inclusive no tocante às deliberações tomadas em “Atas de Reunião de
Diretoria”; c) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício; 
d) Eleger os Administradores e Membros do Conselho Fiscal para o 
Exercício de 2021/2022; e) Atualização de honorários da Diretoria.
Socrates Penteado de Camargo - Diretor Presidente.

Procter & Gamble do Nordeste S.A.
EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ nº 16.260.788/0001-05 - NIRE 35.300.129.661
ASSEMBLEIA GERAL - CONVOCAÇÃO

Na forma da lei e do Estatuto Social, ficam convocados os senhores 
acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral, 
a se realizar no dia 5 de maio de 2021, às 10:00 horas, em sua 
sede social, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246-96, 27º andar,  
sala “D” - Vila Cordeiro, CEP 04583-110, São Paulo-SP, a fim de 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação 
de contas dos atos e operações praticados pelo Sr. Liquidante,  
até 31 de dezembro de 2020, com apresentação de relatório  
e o balanço do estado de Liquidação. São Paulo, 22 de abril de 2021. 
(a) Edmilson Fortes de Carvalho - Liquidante.  (23/24/27)

Fundação Butantan
CNPJ: 61.189.445/0001-56

COMUNICA: Abertura de Seleção de Fornecedores
PROCESSO: 001.0708.002.779/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
061/2021. OFERTA DE COMPRA: 895000801002021OC00086. OBJETO:
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A
AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL 
EM GEL, a ser realizado por intermédio do Sistema Eletrônico de 
Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do 
Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 07/05/2021 
a partir das 10h00min. Os interessados em participar do certame 
deverão acessar a partir de 26/04/2021, site www.bec.sp.gov.br,
mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento 
de seus representantes. O Edital está disponível também no site: 
http://fundacaobutantan.org.br/licitacoes/srp-pregao-eletronico-.Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo

CNPJ 60.761.889/0001-51
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do estatuto social, ficam convocados os associados do Liceu
de Artes e Ofícios de São Paulo a se reunirem, em primeira convocação, 
às 11:00 horas, e em segunda, às 11:30 horas, em assembleia geral
ordinária a se realizar no dia 30/04/2021, de forma totalmente virtual em
função da restrição de locomoção instituída para conter os avanços da 
pandemia provada pela COVID-19, por meio de plataforma digital de
reunião on-line, a ser disponibilizada por e-mail aos associados, a fim de 
deliberarem sobre o Relatório da Administração e Balanço e Demonstração 
da Receita e da Despesa do exercício findo em 31/12/2020. São Paulo, 21  
de abril de 2021. Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo - Livio de Vivo - 
Presidente.

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investi-
mento S/A para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se
às 14:00 horas do dia 30 de abril de 2021, em sua sede social, nesta
Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, para deli-
berarem sobre a seguinte “ordem do dia”:  a) leitura, discussão e votação
do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; b) elei-
ção dos membros da Diretoria e fixação de seus honorários. São Paulo, 19
de abril de 2021. André Kissajikian - Diretor Executivo.      (20, 21 e 23)

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento 

CNPJ 06.881.898/0001-30 - NIRE 35300322452 
Edital de Convocação 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
Os senhores acionistas da Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento (“Companhia”) são convidados pelo 
Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral  
Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 30.04.2021, às 8h00, 
na sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,  
Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP), a fim 
de: I - Em pauta ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, 
examinar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31.12.2020; 2. Deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício; 3. Eleger os integrantes do Conselho 
de Administração para o próximo mandato anual, que vigorará até  
a posse dos eleitos da Assembleia Geral Ordinária de 2022; e 4. Fixar 
a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores.  
II - Em pauta extraordinária: 1. Aumentar o capital social mediante 
capitalização de reserva estatutária, com a consequente alteração 
do “caput” do artigo 3º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo 
valor do capital social; 2. Consolidar o Estatuto Social, com a alteração 
mencionada acima. Os documentos a serem analisados na Assembleia 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede social. São Paulo 
(SP), 20 de abril de 2021. (a) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente  
do Conselho de Administração. (21/23/24)

Alto das Perdizes 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

NIRE: 35.235.050.767 - CNPJ: 28.113.239/0001-97
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, hora, local: 16.04.2021, 14:04hs., na sede, Avenida Sumaré, 1421, 
Pavimento Superior, Sala 16, São Paulo/SP. Presenças: Totalidade do ca-
pital social. Mesa: Marcos Zanin Mauro - Presidente, Carlos Mauaccad -
Secretário. Deliberações aprovadas: 1) Em consonância com o Artigo 
1082, inciso II, do Código Civil, a redução de Capital de R$ 35.524.000,00
para R$ 20.524.000,00, totalizando uma redução de R$ 15.000.000,00. O
valor será devolvido aos sócios conforme disponibilidade fi nanceira, ca-
bendo a cada sócio o seguinte valor: • Vila Oeste Empreendimentos Imobi-
liários Ltda - R$ 7.500.000,00, • Exto Amarilis Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda - R$ 7.500.000,00, ambos como diminuição do capital social. Al-
teração da Cláusula 5ª do Contrato Social: Clausula 5ª. O Capital Social da
Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 20.524.000,00 di-
vidido em 20.524.000 quotas com o valor nominal de R$ 1,00 cada, distri-
buído entre os sócios da seguinte forma: Sócios-Quotistas: Vila Oeste Em-
preendimentos Imobiliários Ltda, Nº de Quotas: 10.262.000, Valor Integra-
lizado R$: 10.262.000,00, Participação %: 50%; Sócios-Quotistas: Exto 
Amarilis Empreendimentos Imobiliários Ltda, Nº de Quotas: 10.262.000, 
Valor Integralizado R$: 10.262.000,00, Participação %: 50%; Total de Nº de 
Quotas: 20.524.000, Total do Valor Integralizado R$: 20.524.000,00, Total
da Participação %: 100%. Nada mais. Exto Amarilis Empreendimentos
Imobiliários Ltda. por Carlos Mauaccad e Antonio Roberto de Matos, Vila
Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda, por Rosa Maria Mauro Battis-
tuzzi, Rodrigo Mauro, Marcos Zanin Mauro e Marcio Zanin Mauro. 

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE 
POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

– ADPESP 
CNPJ 62.639.711/0001-68 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – ADPESP, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos do artigo 31, inciso II, combinado com o artigo 21, caput, do 
Estatuto Social, CONVOCA os excelentíssimos Senhores Delegados de 
Polícia associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
no auditório “Doutor Ivahir de Freitas Garcia”, situado na sede social da 
entidade, localizada na Av. Ipiranga, 919, 9º andar, São Paulo, capital, a 
realizar-se no dia 04 de maio de 2021 do corrente ano, em primeira 
convocação às 17h30, pela maioria absoluta dos associados presentes, 
e às 18h30, em segunda e última chamada, com qualquer número de 
associados, por maioria simples, sendo permitido voto por procuração, a 
fim de deliberarem na ordem do dia sobre a seguinte pauta: a) Proposta 
de associação da Adpesp às entidades: Federação dos Funcionários 
Públicos do Estado de São Paulo – FESPESP e CONACATE - 
Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado; b) 
Isenção temporária de mensalidades dos delegados de polícia em 
exercício na Acadepol; c) Demais assuntos de interesse da classe. São 
Paulo, 23 de abril de abril de 2021. Gustavo Mesquita Galvão Bueno – 
Presidente.  

Banco Investcred Unibanco S.A. 
CNPJ 61.182.408/0001-16 - NIRE 35300442431  

Edital de Convocação  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

Os senhores acionistas do Banco Investcred Unibanco S.A. 
(“Companhia”) são convidados pelo Conselho de Administração a 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se 
realizará em 30.04.2021, às 14h30, na sede social da Companhia, 
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição,  
9º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta 
ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar 
sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31.12.2020; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido  
do exercício; e 3. Fixar a verba remuneratória global e anual destinada 
aos administradores. II - Em pauta extraordinária: 1. Aumentar o capital 
social, mediante capitalização de reserva estatutária, com a consequente 
alteração do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social, a fim de consignar 
o novo valor do capital social; e 2. Consolidar o Estatuto Social, com 
a alteração mencionada acima. Os documentos a serem analisados 
na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia. São Paulo (SP), 20 de abril de 2021. (a) Carlos Rodrigo 
Formigari - Presidente do Conselho de Administração. (21/23/24)
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