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Presidente sobrevoa áreas atingidas
pelas chuvas em São Paulo

Copom inicia primeira reunião
do ano para definir juros básicos
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Concessionária nega que tatuzão do
metrô tenha atingido rede de esgoto

INSS começa a pagar com
reajuste quem ganha mais

de um salário mínimo
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,27
Venda:       5,27

Turismo
Compra:   5,25
Venda:       5,44

Compra:   5,93
Venda:       5,93

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

19º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

Governo
determina

plano
emergencial
para liberar
Marginal
Tietê após
acidente

O Governador João Doria
esteve, no início da tarde de ter-
ça-feira (1), no local do desmo-
ronamento ao lado de um poço
das obras do Linha 6-Laranja do
Metrô, na zona oeste de São
Paulo. Ele se reuniu com en-
genheiros da Acciona, que é a
concessionária responsável
pela construção da Linha 6.

Doria determinou rapidez
para apuração das causas do
acidente, que não deixou víti-
mas, e a elaboração de um pla-
no emergencial de desobstru-
ção do tráfego da Marginal Ti-
etê no trecho afetado.

“Vim pessoalmente ao local
para dar apoio aos funcionári-
os da obra e moradores dos ar-
redores que presenciaram o
acidente. Felizmente, não hou-
ve feridos”, afirmou Doria ao
chegar ao trecho afetado.

O Governador determinou
que a concessionária Acciona
identifique imediatamente as
causas do acidente. Além dis-
so, a empresa deve elaborar, em
conjunto com a Prefeitura de
São Paulo, uma solução para
normalização do trânsito na
Marginal. “É a prioridade nú-
mero um”, afirmou Doria.

Além disso, Doria também
confirmou que a Acciona será
questionada sobre as possíveis
soluções de engenharia para
que as obras da Linha-6 pos-
sam ser retomadas no menor
prazo possível.

O objetivo do Governo de
São Paulo é que o cronograma
da obra seja mantido em rela-
ção a prazos, mas com priori-
dade para a segurança de todos
os trabalhos no local afetado
pelo acidente.

A tuneladora – ou tatuzão,
como é chamada popularmen-
te – equipamento que escava-
va a linha 6 Laranja do Metrô
de São Paulo, não se chocou
com a rede coletora de esgoto
que rompeu na manhã de ter-
ça-feira, (1º) e causou o des-
moronamento de parte da Mar-
ginal Tietê, na capital paulista.
Segundo o presidente da
Acciona, empresa concessio-
nária responsável pela constru-
ção e operação da linha, o equi-
pamento estava a 3 metros dos
dutos. 

“Não houve nenhum cho-
que entre o tatuzão ou
tuneladora com as redes, as

coletoras ou adutoras. Nós
estamos buscando a causa do
rompimento agora. Provavel-
mente tenha a ver com a chuva,
com erosões, porque a
tuneladora estava a três metros
dessa coletora. Não houve ne-
nhum choque”, disse André de
Ângelo, presidente da empresa.

O rompimento dos dutos de
esgoto inundou o túnel do me-
trô em construção e
desestabilizou o solo, causan-
do o desmoronamento que atin-
giu a via local da Marginal Tietê,
no sentido da rodovia Ayrton
Senna. Quatro pessoas foram
atendidas pelo serviço médico,
mas passam bem.     Página 2
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O artista Bruno Sutter (RKC/Imab/Kiss FM) com ótimo

desempenho nas 500 Milhas

Equipe RKC/Imab/Kiss FM faz sua
história  no pódio das 500 Milhas de Kart

Se o resultado final não foi
o pretendido, a jornada foi
muito boa para a equipe RKC/
Imab/Kiss FM na 25ª edição
das 500 Milhas de Kart, dis-
putada no último domingo no
Kartódromo Ayrton Senna
(São Paulo/SP). Afinal, o time
de Interlagos garantiu a pole
position da categoria Light
(quarto tempo na Geral), lide-
rou a prova na classificação
Geral com os seus dois karts,
e subiu no pódio em terceiro
na Light.

“Confesso certa frustração
porque a vitória na Light esta-
va bem encaminhada, assim
como um top 8 na Geral. Infe-
lizmente uma dose de má sor-
te e alguns problemas mecâ-
nicos nos tiraram o P1, sem
querer desmerecer os adver-
sários. Cada pessoa deste time
fez parte desta história”, co-
mentou Fábio PL, piloto e or-
ganizador da equipe RKC/
Imab/Kiss FM.

A pole position na categoria
Light foi garantida no sábado
pelo piloto Alberto Otazú (RKC/
Imab/Kiss FM) debaixo de chu-
va, enquanto a pole position na
Pro ficou com o piloto de Fór-
mula 2 Felipe Drugovich, uma
das esperanças brasileiras para
ingressar na Fórmula 1 em
breve. A marca de Otazú tam-
bém garantiu que ele partisse
da quarta posição. No entan-
to, depois de um sorteio (Luck
Dog) entre os 41 karts inscri-
tos, elevou outra equipe para
o quarto posto, fazendo com
que a RKC/Imab/Kiss FM lar-
gasse em quinto.

Logo na partida Otazú já
pulou para quarta posição, e
ficou brigando entre os seis
primeiros colocados até fazer
o seu primeiro pitstop, entre-
gando o seu kart já na lideran-
ça. Logo em seguida, Igor Mori
que havia largado do 35º posto
com o outro kart, assume a pon-
ta da corrida em uma recupera-

ção excepcional. O artista Bru-
no Sutter foi outro piloto da equi-
pe RKC/Imab/Kiss FM a assumir
a primeira posição da prova ain-
da na primeira metade das sete
horas de competição.

Na segunda metade da corri-
da, alguns problemas como falhas
em motor, parachoque e banco

quebrados em ambos os karts e
solucionados pela LR Prepara-
ções, fez com que posições fos-
sem perdidas, mas ainda garan-
tindo um pódio na terceira posi-
ção da categoria Light.

“Estou muito feliz pela opor-
tunidade dada pela equipe RKC/
Imab/Kiss FM para eu estrear

nas 500 Milhas de Kart, e agra-
decido ao Rental Kart por tudo
o que ele me ensinou.  Todos
os pilotos do time foram mui-
to sérios e focados, dando a
sua parcela de colaboração.
E não podemos deixar de
lembrar do apoio dos patro-
cinadores que permitiu que
fizéssemos nossa história e
pudéssemos comemorar no
pódio”, exaltou Alberto Ota-
zú, do time apoiado por Imab
Fechaduras, Kiss FM, Move3,
Master Healthlog, Ecoposte,
Itasom e No Fire.

O Racing Kart Club, clube
de companheirismo do Rotary
Club Ponte Estaiada São Paulo
participou da principal prova de
longa duração do kartismo na-
cional com dois karts, contan-
do com os pilotos Alberto Ota-
zú, Andrez Velasco, Bruno Sut-
ter, Caio Ditlef, Fábio Cunha,
Fábio PL, Igor Mori e Nelson
Reple. Visite
www.rkcracing.com.br

Superliga 21/22

Funvic Educacoin Natal vai a Goiânia
 em busca da segunda vitória no returno

O Funvic Educacoin Natal
entra em quadra na noite desta
quarta-feira (2), a partir das
19h30, para enfrentar o Vôlei
Goiás, no Ginásio Rio Verme-
lho, na capital goiana. O jogo
é fundamental para as preten-
sões do time do Rio Grande
do Norte para garantir uma das
oito vagas na próxima fase da
Superliga 21/22. Afinal, em
caso de vitória, o time dará um
importante passo para atingir

esse primeiro objetivo na com-
petição. O jogo terá transmissão
pelo Canal Vôlei Brasil.

Oitavo colocado na tabela de
classificação, o Funvic Educaco-
in Natal voltou a vencer na com-
petição na última sexta-feira,
em casa, quando marcou 3 a 0
no Vôlei Brasília. Para o desa-
fio em Goiânia, o grupo espe-
ra repetir o bom desempenho
e garantir mais um resultado
positivo. No primeiro turno,

em Natal, o time da casa ven-
ceu por 3 a 0.

“Será, sem dúvida, mais um
jogo fundamental para consolidar
nosso projeto. Estamos traba-
lhando forte para repetir o bom
volume do jogo anterior, estu-
dando bastante o adversário para
podermos anular suas jogadas.
Vamos, como sempre, buscar o
resultado positivo e assim con-
solidar uma colocação entre os
oito melhores”, ressalta o técni-

co interino Adalberto Fragoso.
Ele destaca que todos os jo-

gadores mostraram que são pro-
fissionais e entenderam o mo-
mento da equipe, que precisa,
mais do que nunca, estar unida
para seguir forte na competição.
“Tivemos muitos jogadores se
destacando diante do Vôlei Bra-
sília e é isso que estamos dando
ênfase para atingirmos nossos
objetivos”, completa.

O ponteiro Fábio, escolhido

como o melhor da partida com
o time do Distrito Federal, re-
força o momento positivo e de
união da equipe. “Todo o time
jogou bem e os atletas deram
o máximo para conseguir o re-
sultado. Tenho certeza que isso
se repetirá na noite de quarta.
Vamos atrás da segunda vitória
consecutiva e buscar evoluir
ainda mais ao longo de todo o
returno. Tem muita coisa pela
frente ainda”, afirma.
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Governo lança programa
para prevenir gravidez

na adolescência
O Ministério da Família, da

Mulher e dos Direitos Humanos
lançou na terça-feira (1º) o Pla-
no Nacional de Prevenção Pri-
mária do Risco Sexual Precoce
e Gravidez de Adolescentes. O
programa é voltado para conscien-
tizar a população sobre os riscos e
as consequências de uma gestação
precoce e prevê a capacitação de
diferentes públicos para lidar
com o tema da sexualidade.

Segundo a pasta, a adesão ao
Plano estará aberta a municípios e
estados, instituições de ensino, or-
ganizações da sociedade civil e de-
mais atores que compõem a rede
de proteção e garantia dos direitos
da criança e do adolescente.

De acordo com dados prelimi-
nares do Sistema de Informações

sobre Nascidos Vivos, em 2020,
nasceram 380 mil filhos de mães
com idade entre 10 e 19 anos. A
região Nordeste corresponde a
mais de 30% dos registros.

Na avaliação da ministra Da-
mares Alves, gravidez na adoles-
cência é pauta de saúde pública
e deve vir acompanhada de polí-
ticas públicas. “O nosso gover-
no tem a missão de contribuir
para a redução destes índices",
afirmou a ministra.

O Ministério da Saúde tam-
bém anunciou a nova versão da
Caderneta de Saúde do Adolescen-
te, que é um documento importan-
te para acompanhar a saúde, o
crescimento e o desenvolvimen-
to do adolescente, a partir dos 10
anos de idade. (Agência Brasil)
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A tuneladora – ou tatuzão,
como é chamada popularmente
– equipamento que escavava a
linha 6 Laranja do Metrô de São
Paulo, não se chocou com a rede
coletora de esgoto que rompeu
na manhã de terça-feira, (1º) e
causou o desmoronamento de
parte da Marginal Tietê, na capi-
tal paulista. Segundo o presiden-
te da Acciona, empresa conces-
sionária responsável pela cons-
trução e operação da linha, o
equipamento estava a 3 metros
dos dutos. 

“Não houve nenhum choque
entre o tatuzão ou tuneladora
com as redes, as coletoras ou
adutoras. Nós estamos buscando
a causa do rompimento agora.
Provavelmente tenha a ver com a
chuva, com erosões, porque a tu-
neladora estava a três metros

dessa coletora. Não houve ne-
nhum choque”, disse André de
Ângelo, presidente da empresa.

O rompimento dos dutos de
esgoto inundou o túnel do me-
trô em construção e desestabi-
lizou o solo, causando o desmo-
ronamento que atingiu a via lo-
cal da Marginal Tietê, no senti-
do da rodovia Ayrton Senna. Qua-
tro pessoas foram atendidas
pelo serviço médico, mas pas-
sam bem.

De acordo com o presidente
da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp), Benedito Braga, a em-
presa já conseguiu desviar par-
cialmente o fluxo de esgoto que
estava inundando o túnel do me-
trô. “Nesse momento, a quanti-
dade de esgoto que chega aqui é
bem menor do que chegava pela

manhã. A situação não represen-
ta grande problema nesse mo-
mento. Até o final do dia, essa
questão do esgoto vai estar re-
solvida”, disse.

A Marginal Tietê, no trecho
atingido, tem três vias: a local, a
central e a expressa. No mo-
mento, somente a via expressa
está liberada para o tráfego. A via
local, atingida diretamente pelo
desmoronamento, permanecerá
bloqueada. Já a pista central po-
derá ser liberada nas próximas
horas, após autorização da em-
presa Comgás, já que dutos de
gás passam sob a via.

“Nessa via passa uma tubula-
ção da Comgás, e a empresa só
em 24 horas faria essa libera-
ção. Uma vez fechado o gás lá e
verificado que não tem mais ne-
nhuma instabilidade no solo, a

gente poderá liberar a pista cen-
tral”, destacou o prefeito de São
Paulo, Ricardo Nunes.

O governador de São Paulo,
João Doria, determinou que a
concessionária Acciona aponte
com agilidade as causas do aci-
dente. Segundo o governador, a
empresa deverá elaborar ainda,
em conjunto com a prefeitura de
São Paulo, uma solução para
normalizar o trânsito na margi-
nal. “É a prioridade número um”,
afirmou Doria.

O governador confirmou
que a Acciona será cobrada para
que as obras da Linha-6 possam
ser retomadas no menor prazo
possível. Segundo ele, o objetivo
do governo é que o cronograma
da obra seja mantido em relação a
prazos, mas com prioridade para
a segurança. (Agência Brasil)

Governo de SP entrega a segunda
estação de trem sustentável de São Paulo

O Governador João Doria
entregou, na terça-feira (1º), a
segunda estação de trem de pas-
sageiros sustentável de São Pau-
lo. A estação Cidade Jardim, da
Linha 9-Esmeralda, segue o
mesmo modelo de sustentabili-
dade adotado na Vila Olímpia,
reinaugurada em junho de 2021
como a primeira estação susten-
tável do estado. Além de priori-
zar a preservação de recursos
naturais, o projeto proporciona-
rá uma nova experiência aos
mais de 170 mil passageiros que
utilizam a estação diariamente.

“Essa é a segunda estação
sustentável, que está dentro do
programa de revitalização das
estações, dos novos trens, das
portas automáticas, dos investi-
mentos que estamos realizando no
transporte público aqui em SP.
Essa estação está totalmente re-
vitalizada e temos aqui o confor-
to, comodidade, acessibilidade e
inclusive estímulo à utilização
de bicicletas”, destacou Doria.

Durante a entrega também
estavam presentes o secretário
de Transportes Metropolitanos,
Paulo Galli, e o diretor de Pla-
nejamento e Novos Negócios da
CPTM, Eduardo Jorge da Cunha
Caldas Pereira.

A remodelagem estrutural da
estação Cidade Jardim foi rea-
lizada por meio de parceria en-
tre o Governo do Estado e em-
presas da iniciativa privada, en-
tre elas a Eletromidia. O proje-
to permite redução de impactos
ambientais, com novos equipa-
mentos e infraestrutura que be-
neficiam passageiros, priorizam
energia limpa e preservam re-
cursos naturais.

A partir de agora, a estação
conta com infraestrutura própria

para gerar, captar ou reaprovei-
tar a maior parte dos insumos
necessários à operação do local.
Os equipamentos da estação fo-
ram repensados e adaptados para
garantir o menor uso de recur-
sos naturais, além da utilização
de materiais recicláveis na rees-
truturação da estação, como ma-
deira de reflorestamento, plásti-
co reciclável, entre outros.

“Inovamos nesse projeto
quando inauguramos a primeira
estação sustentável no ano passa-
do. É um marco significativo no
transporte público de passageiros
estabelecer parcerias que tragam
benefícios à mobilidade urbana e aos
passageiros e, ao mesmo tempo,
cumprimos nosso compromisso
corporativo com uma sociedade
mais sustentável”, afirmou Eduardo
Jorge, diretor de Planejamento e
Novos Negócios da CPTM.

Iniciativas sustentáveis
Para a captação de energia

solar, a estação ganhou 240 pla-
cas solares de 400W sobre os
telhados das plataformas, que
conta com uma potência de pico
de 96 kW. A geração anual de
energia foi calculada em 99 kWh/
ano (Quilo Watt hora/ano). Isso
significa que a média mensal de
geração de energia é da ordem de
8.250 kWh. Esse valor resultará
em uma redução de gasto com
energia da estação, representando
51% do consumo operacional, o
que representa o abastecimento de
energia para 33 residências co-
muns e 9.900 banhos em chuvei-
ro elétrico (banho de 10 min em
chuveiro de 5000 W).

Um método sustentável ado-
tado na estação é o de wetlands,
uso de plantas para o tratamento
biológico de esgotos, onde a

água é captada e tratada por um
moderno sistema de filtragem
sem produtos químicos e dispo-
nibilizada como água de reuso
para os jardins verticais. Os tan-
ques conseguem tratar os efluen-
tes com segurança, atingindo pa-
drões restritivos e possibilitando
o reuso da água. Levando em con-
sideração que o volume de água
tratada esperado é de 200 mil li-
tros por mês, o resultado será 6
m³ de tratamento diário.

O projeto inclui ainda uma
série de adaptações para melho-
rar a experiência do passageiro
no uso e deslocamentos pelo
espaço. Entre elas, a iluminação
especial arquitetural que duran-
te a noite faz projeções de luz na
passarela, nas plataformas e no
corpo da estação a partir de um
sistema luminotécnico, alimen-
tado pela energia captada duran-
te o dia. Outra inovação é o difu-
sor de aroma de “floresta” na
passarela para gerar ainda mais
conexão com os novos jardins.

A estação ganhou ainda um
novo sistema de sonorização
com caixas de som interativas
e sons da natureza, animais e
pássaros. Um painel de LED in-
formará aos passageiros sobre
a eficiência energética da esta-
ção em tempo real. A estação
também recebeu 25 conjuntos
de bancos novos, com portas
USB, e uma testeira digital que
integra o projeto com a ilumi-
nação da passarela.

O novo projeto de paisagis-
mo inclui a revitalização das
áreas verdes externas já exis-
tentes estabelecendo um marco
visual com jardins verticais, que
ajudam a amenizar a temperatu-
ra e a reduzir a poluição, distri-
buídos em um espaço de

1.611m² de vegetação natural,
com diferentes espécies de plan-
tas, incluindo costela de Adão,
jibóia, barba de serpente, íris
azul, dinheiro em penca e aga-
phantus. As plataformas também
foram reformadas e ganharam
aplicação de paisagismo em jar-
dins verticais.

Para facilitar o transporte
das bicicletas, canaletas laterais
foram instaladas nas escadas fi-
xas. Como forma de estimular a
conscientização ambiental e o
descarte correto dos resíduos no
percurso da estação, novas lixei-
ras de coleta seletiva com mai-
or capacidade de armazenamen-
to estão espalhadas em pontos
estratégicos.

Arte urbana
Além das melhorias em sus-

tentabilidade, a estação Cidade
Jardim ganhou três obras do ar-
tista Kobra, conhecido interna-
cionalmente pelas intervenções
urbanas. As artes trazem refe-
rência às questões ambientais.

O primeiro painel retrata
uma corrente de águas e de gen-
te em um trabalho coletivo, de
mão em mão, preservação da
natureza, dos rios e dos manan-
ciais. Na segunda obra, o artista
representa o planeta água, uma
forma de lembrar que a vida fu-
tura de todos os humanos e ani-
mais depende de como a huma-
nidade cuidará dos rios, das nas-
centes e dos oceanos.

Em outro painel, Kobra
questiona o mundo que as pes-
soas querem para seus filhos e
sugere a reflexão sobre o futu-
ro das novas gerações e como
depende de quão limpo e susten-
tável será o planeta que deixare-
mos para essas gerações.

GURI Capital e Grande SP abre
matrículas para cursos gratuitos de música

O Guri Capital e Grande São
Paulo – programa de educação
musical e inclusão sociocultu-
ral da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Governo
do Estado de São Paulo, gerido
pela organização social Santa
Marcelina Cultura – abre de 31
de janeiro a 25 de fevereiro o
período de matrículas. Os inte-
ressados devem entrar em con-
tato diretamente com o polo de
sua preferência.

Para participar do GURI
não é preciso ter  nenhum
conhec imen to  p rév io  em

música. As vagas são distri-
buídas pelos 44 polos na ci-
dade de São Paulo e na re-
gião metropolitana. A oferta
de cursos e instrumentos va-
ria de acordo com cada Polo.

Os alunos e alunas podem
optar por instrumentos como pi-
ano, violão, violino, violonce-
lo, flauta, clarinete, fagote,
oboé, saxofone, trompa, trom-
pete, trombone, tuba, percus-
são, contrabaixo elétrico, gui-
tarra, entre tantos outros. Os
cursos têm duração de dois a
quatro anos. O programa tam-

bém oferece aulas de canto.
Para realizar a matrícula, o

aluno ou aluna deverá estar
acompanhado pelo responsável,
portando os seguintes docu-
mentos: certidão de nascimen-
to ou RG (original e cópia);
comprovante de matrícula esco-
lar e/ou declaração de frequên-
cia escolar; RG do responsável
(original e cópia), uma foto 3×4
recente e comprovante de ende-
reço para consulta.

Atualmente, o programa
atende cerca de 13 mil crianças
e adolescentes de 6 a 18 anos e

para poder se inscrever e iniciar
os estudos no GURI, o interes-
sado precisa necessariamente
estar matriculado em uma esco-
la regular, seja da rede pública
ou particular. Alguns polos ofe-
recem ainda o curso de Inicia-
ção Musical para Adultos, vol-
tado para maiores de 18 anos.

Para conferir a lista comple-
ta dos cursos, o local onde es-
tão instalados os polos e os con-
tatos de cada polo acesse o site
do Guri Capital e Grande São
Paulo: https://
gurisantamarcelina.org.br/.

A Secretaria de Estado da
Habitação e o Ministério do
Desenvolvimento Regional
(MDR) entregaram, nesta ter-
ça-feira, 1º de fevereiro, mais
300 apartamentos do Condo-
mínio Residencial Forte da
Ribeira A e B, na Capital de
São Paulo. O evento ocorreu
no próprio empreendimento,
na Rua Forte do Ribeira, 237,
Parque São Lourenço, zona
Leste, na capital.

O empreendimento é re-
sultado de parceria entre Se-
cretaria da Habitação, a Caixa
Econômica Federal e a Pre-
feitura de São Paulo. O acor-
do foi firmado em 2012 na
Capital, com o objetivo de
ampliar o acesso da popula-
ção de baixa renda à casa pró-
pria e oferecer condições dig-
nas aos cidadãos.

Habitação e MDR
entregam mais 300

apartamentos na
zona Leste da capital

O Residencial Forte da Ri-
beira tem, no total, 600 aparta-
mentos, dos quais 300 já foram
entregues. A Secretaria de Es-
tado da Habitação aportou, por
meio da agência Casa Paulista,
13,3 milhões nas moradias. A
prefeitura entrou com 6,0 mi-
lhões e a Caixa aplicou 57,6
milhões. O investimento total
na obra foi de 76,8 milhões.

O público-alvo do Condo-
mínio Residencial Forte da Ri-
beira reúne 600 famílias, sen-
do beneficiadas cerca de
2.400 pessoas. Essas famíli-
as foram removidas de lotea-
mento por riscos de enchen-
tes e deslizamentos do Córre-
go Cipoada. São contempla-
das pelo programa federal
PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento) e receberão
as residências por doação.

Um acidente nas obras da
Linha 6 - Laranja do Metrô pro-
vocou o desabamento de parte
da pista da Marginal Tietê, na
zona norte da capital paulista,
próximo a ponte da Freguesia
do Ó. Segundo a Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET),
todas as pistas no sentido da
Rodovia Ayrton Senna estão
interditadas.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, durante as escavações
com o “tatuzão”, máquina res-
ponsável por abrir os túneis
subterrâneos do metrô, uma

adutora foi atingida ou talvez
o próprio leito do Rio Tietê. O
acidente provocou a inundação
da obra.

Ainda de acordo com os
bombeiros, todos os trabalha-
dores conseguiram deixar o
local. Apenas dois, que tive-
ram contato com a água con-
taminada foram socorridos
por precaução.

A reportagem da Agência
Brasil entrou em contato com a
Secretaria Estadual de Transpor-
tes Metropolitanos e com a Ac-
ciona, empresa espanhola res-

ponsável pelas obras.
A Linha 6 está sendo cons-

truída em parceria público-pri-
vada entre o governo do estado
e o grupo espanhol.

Secretaria
Em nota, a Secretaria Esta-

dual de Transportes Metropoli-
tanos diz que assim que tomou
conhecimento do acidente no
poço de ventilação da Linha 6,
determinou o isolamento da
área e enviou uma equipe para
acompanhar a apuração das cau-
sas do acidente.

Empresa e consórcio
A empresa Acciona e o con-

sórcio Linha Uni, responsá-
veis pelas obras, informaram,
por nota, que houve o rompi-
mento de uma adutora coleto-
ra de esgoto. Técnicos foram
enviados ao local para apurar
a situação. “Todas as medidas
de contingência já foram to-
madas. Parte do asfalto da
Marginal Tietê cedeu e, por
questão de segurança, a pista
está parcialmente interdita-
da”, diz o comunicado. (Agên-
cia Brasil)

Em São Paulo, acidente em obra do
metrô causa inundação de túnel

CÂMARA (São Paulo)
Perguntinha da hora pra você e sua família : sabem quais os

vereadores e vereadoras que vão ser candidatos ou candidatas à
Assembleia SP ou Câmara dos Deputados ?

.
PREFEITURA (São Paulo)
Perguntinha da hora pra você e sua família : sabem quais Se-

cretários do Ricardo Nunes (MDB) serão candidatos ou então
candidatas à ALESP ou Câmara dos Deputados ?

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Perguntinha da hora pra você e sua família : sabem quais de-

putados, ou deputadas em quem você votou vão ser candidatos
ou candidatas pra Câmara dos Deputados ?

.
GOVERNO (São Paulo)
Perguntinha da hora pra você e sua família : sabem quais os

candidatos, ou candidatas - e quais são os seus motivos -  devem
disputar o governo do Estado de São Paulo ?

.
CONGRESSO (Brasil)
Perguntinha da hora pra você e sua família : sabem quais os

candidatos ou candidatas - pelo Estado de São Paulo - querem de
novo seu voto pra Câmara dos Deputados ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Perguntinha da hora pra você e sua família : sabem quais são

os candidatos, ou candidata e quais os partidos pelos quais que-
rem seu voto pra Presidência da República ?

.
PARTIDOS (Brasil)
Perguntinha da hora pra você e sua família : sabem quais são

os 33 - que serão 32 - partidos políticos pelos quais os candida-
tos querem seu voto pros cargos em 2022 ?

.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa

(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - virou referên-
cia das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câma-
ra paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarneto-

real



Confiança empresarial recua pelo
quarto mês consecutivo, diz FGV
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Lembre sempre de lavar as mãos

A confiança dos empresá-
rios recuou 2,5 pontos em ja-
neiro e atingiu 91,6 pontos, em
uma escala que vai de 0 a 200.
Os resultados acima de 100 in-
dicam confiança. O resultado
é o menor nível desde abril de
2021, quando o Índice de
Confiança Empresarial (ICE)
alcançou 89,6 pontos.

De acordo com os dados
divulgados na terça-feira (1°)
pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getu-
lio Vargas (Ibre/FGV), na mé-
trica de médias móveis trimes-
trais, o indicador caiu pela
quarta vez consecutiva, agora
em 3 pontos. O ICE consoli-
da os índices de confiança dos
quatro setores abordados pe-
las Sondagens Empresariais
produzidas pela FGV IBRE:
indústria, serviços, comércio e
construção.

O indicador mostrou ainda
uma piora expressiva, em ja-
neiro, nas avaliações sobre a
situação atual e nas expectati-
vas para os próximos meses.
O Índice de Situação Atual

Empresarial (ISA-E) registrou
queda de 4,5 pontos, passan-
do para 91,3 pontos. Trata-se
do menor nível desde abril de
2021, quando atingiu 87,8
pontos.

Já o Índice de Expectati-
vas (IE-E) recuou 3 pontos, e
chegou 91,4 pontos. O resul-
tado é o menor desde março
de 2021, quando atingiu 85,2
pontos.

Com estes resultados, os
dois índices registram recuos
pela terceira vez consecutiva,
além de acumularem perda de
mais de 8 pontos nesse perío-
do e se afastarem do nível de
neutralidade de 100 pontos.

Segundo o superintenden-
te de Estatísticas do Ibre Aloi-
sio Campelo Jr, o ICE acumu-
la perdas de 10,9 pontos des-
de setembro de 2021, em um
movimento de queda que co-
meçou com a indústria e aos
poucos se estendeu a todos os
segmentos.

“A confiança do setor de
serviços, mais resiliente até o
final do ano, foi a que mais

caiu em janeiro, sob influên-
cia da piora do quadro pandê-
mico com a chegada da vari-
ante Ômicron ao Brasil. Nota-
se neste segmento uma queda
mais expressiva dos índices
que medem a percepção das
empresas quanto à situação
corrente na comparação com
os índices que medem as ex-
pectativas, uma tendência tí-
pica dos choques provocados
pelas ondas da covid-19”, ob-
servou.

Campelo Jr acrescentou
que as preocupações com este
movimento são o nível de em-
pregos e a retomada econômi-
ca, que vinha sendo registra-
da.

“Este resultado preocupa já
que os segmentos mais depen-
dentes de consumo presencial
empregam muito e somente
agora estavam conseguindo
retornar a níveis de confiança
comparáveis com os do perí-
odo pré-pandemia”, disse.

O recuo da confiança de to-
dos os setores pesquisados em
janeiro aprofundou a tendên-

cia observada nos meses an-
teriores. O Ibre avalia que esse
movimento foi influenciado
pela piora do quadro sanitário
com o aumento do número de
casos da Ômicron.

As quedas mais intensas fo-
ram registradas na confiança
de serviços (-4,3 pontos) e da
construção (-3,9 pontos), se-
guido pela indústria (-1,7 pon-
tos) e comércio (-0,4 pontos).
Mesmo com a ligeira queda na
margem, o Índice de Confian-
ça do Comércio (Icom) está
15 pontos abaixo do nível neu-
tro de 100 pontos.

Difusão
O resultado de janeiro mos-

trou ainda que a confiança em-
presarial subiu em 11 dos 49
segmentos integrantes do ICE.
Isso significa um recuo da dis-
seminação frente aos 21 seg-
mentos do mês anterior. “O
destaque do mês é o setor da
Construção, cuja confiança
caiu em todos os 11 segmen-
tos”, completou o Ibre. (Agen-
cia Brasil)

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) começou
a pagar aos aposentados e pen-
sionistas que recebem mais de
um salário mínimo (R$
1.212), os benefícios com os
valores já reajustados.

As quantias pagas aos se-
gurados da Previdência que
ganham acima de um salário
mínimo foram reajustadas em
10,16%, com exceção de
quem começou a receber seu
benefício a partir de fevereiro
de 2021. Para esses, aplica-se
um fator de reajuste que leva
em conta a data de início da
aposentadoria ou pensão (ver
tabela abaixo).

Na mesma portaria em que
aplica o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor

INSS começa a pagar com
reajuste quem ganha mais

de um salário mínimo
(INPC) para reajustar os be-
nefícios, os ministérios do
Trabalho e Previdência e da
Economia elevaram de R$
6.433,57 para R$ 7.087,22 o
teto dos benefícios pagos
pelo INSS.

Para quem recebe o equi-
valente ao piso, R$ 1.212, os
pagamentos começaram a ser
depositados em 25 de janeiro
e seguem sendo liberados até
o dia 7. O calendário leva em
conta o número do benefício
dos segurados.

Os mais de 36 milhões de
beneficiários do INSS podem
consultar as datas em que o ór-
gão depositará o dinheiro em
suas contas acessando a tabela
que o instituto disponibiliza em
sua página. (Agencia Brasil)

Produtores e governo discutem formas
de ampliar a exportação de frutas

Responsável por cerca de
5,5 milhões de empregos di-
retos, a fruticultura brasilei-
ra almeja consolidar a expor-
tação de parte da produção
nacional para destinos tradi-
cionais e alcançar novos mer-
cados, especialmente a Chi-
na, cuja população, em 2020,
consumiu US$ 138,9 bilhões
em frutas locais e de vários
outros países.

A estratégia, que já conta
com o auxílio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), parece ter
ganhado um reforço de peso
na segunda-feira (31), com a
visita do ministro das Relações
Exteriores, Carlos França, a
um dos maiores polos da fru-
ticultura nacional, o Vale do
São Francisco, entre Pernam-
buco e a Bahia.

Acompanhado pelo presi-
dente da Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil),
Augusto Pestana, França visi-
tou a região a convite da As-
sociação Brasileira dos Produ-

tores e Exportadores de Fru-
tas e Derivados (Abrafru-
tas). Em Petrolina (PE), o
chanceler visitou fazendas,
uma vinícola e se reuniu
com produtores, que enfati-
zaram a importância da con-
clusão do acordo de livre co-
mércio entre o Mercosul e a
União Europeia.

“Tratamos de alguns plei-
tos dos produtores, sendo que
o principal deles é o acordo de
livre comércio entre o Merco-
sul e a Comunidade Europeia”,
disse à Agência Brasil o presi-
dente da Abrafrutas, Guilher-
me Coelho. Segundo ele, a
assinatura do tratado elimi-
nará tarifas alfandegárias,
barateando os custos da ex-
portação dos produtos bra-
sileiros para o bloco de 27
países europeus.

“Um exemplo é a uva.
Quando nós exportamos
para a comunidade europeia,
pagamos entre 8% e 14% de
impostos. Outros países ex-
portadores, como o Chile, o
Peru e a África do Sul não

pagam nada, o que é desle-
al. O acordo de livre comér-
cio já prevê que, assim que
ele entrar em vigor, esse im-
port duty ,imposto de im-
portação, cairá a zero”,
acrescentou Coelho, expli-
cando que a desoneração in-
cidirá, gradualmente, sobre
outras frutas vendidas à
União Europeia.

“Também tratamos com
o ministro Carlos França da
importância da abertura de
novos mercados. O Mapa já
nos dá esse apoio, negoci-
ando, derrubando barreiras
sanitárias e atuando em ou-
tras questões, mas o Minis-
tério das Relações Exterio-
res pode nos ajudar a iden-
tificar e fazer a interlocução
com outros países que quei-
ram importar nossos produ-
tos”, disse Coelho.

Nas redes sociais, o Itamara-
ty confirmou a intenção de, em
conjunto com a Abrafrutas, pro-
mover a exportação dos produ-
tos nacionais a fim de “aumen-
tar a participação brasileira no

mercado internacional”.
Em 2021, o Brasil expor-

tou 1,24 milhão de toneladas
de frutas frescas,  resultado
18% superior ao de 2020.
Com isso, o setor faturou US$
1,21 bilhão, ou 20% a mais
que no ano anterior, confor-
me levantamento da Compa-
nhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab).

Entre as frutas mais vendi-
das para o mercado externo em
2021, estão a manga, melão,
uva, limão, nozes e castanhas,
melancia, banana, maçã e ma-
mão. Os principais destinos in-
ternacionais dos produtos brasi-
leiros foram a União Europeia,
os Estados Unidos, o Reino Uni-
do, a Argentina e o Canadá.

Mesmo com os resultados
positivos, o presidente da
Abrafrutas sustenta que o
Brasil ainda tem muito a cres-
cer. “Temos frutos de exce-
lente qualidade e um ótimo
conceito no exterior. Há, ain-
da, muito a avançar. Por isso
os apoios são importantes”.
(Agencia Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na terça-
feira (1º) que o governo ava-
lia redução “moderada” de al-
guns impostos na elaboração
da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) dos Com-
bustíveis. O objetivo da me-
dida é evitar os sucessivos au-
mentos no preço dos combus-
tíveis. Guedes destacou que o
governo estuda reduzir impos-
tos sobre o diesel, mas questi-
onou a adoção de medida si-
milar para a gasolina.

“Estamos estudando isso
com muita moderação, olhan-
do exatamente para os impos-
tos que poderiam ser modera-
damente reduzidos. Pode ser
que em um imposto sobre di-
esel se possa avançar um pou-
co mais. Mas, sobre gasolina,
afinal de contas, se estamos
em transição para uma econo-
mia verde, se estamos em
transição para uma economia
digital, será que deveríamos
subsidiar gasolina?”, questio-
nou o ministro em evento vir-
tual sobre a economia brasi-
leira realizado pelo banco Cre-
dit Suisse.

Segundo o ministro, a pro-
posta seria “autorizativa”, com
a adesão de estados para, en-
tre outras medidas, reduzir as
alíquotas do Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). Como con-
trapartida, o governo também
reduziria impostos federais in-
cidentes sobre o produto, a
exemplo da contribuição do
Programa de Integração Soci-
al e de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público (PIS/
Pasep) e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade
Social (Cofins).

“Se quiserem reduzir o
ICMS, reduzam o ICMS para
o Brasil girar melhor em cima
do diesel. Por outro lado, se o
governo federal também for
autorizado; nós arrecadamos
em torno de R$ 17 bilhões,
quase R$ 18 bilhões/ano de
diesel; poderíamos reduzir um
pouco isso aí também”, acres-
centou.

O ministro disse ainda que
o problema é político e citou
projeto aprovado na Câmara
dos Deputados que estabelece
um valor fixo para a cobrança
de ICMS sobre combustíveis.

Atualmente, o ICMS é cal-
culado como um percentual
do preço final. Isso faz com
que o imposto flutue confor-
me os preços nas bombas,
subindo quando a Petrobras
reajusta os valores nas refi-
narias e baixando, quando
ocorre o contrário.

Governo avalia
redução de imposto
sobre combustíveis,

diz ministro
O projeto obriga estados e

o Distrito Federal a especifi-
car a alíquota cobrada do
ICMS de cada produto pela
unidade de medida adotada (li-
tro, quilo ou volume), e não
mais sobre o valor da merca-
doria, como ocorre atualmen-
te. A proposta aguarda análise
do Senado.

“Se eles acharem que tem
de limitar o ICMS, e sair de
ad valorem [percentual confor-
me o valor da mercadoria]
para ad rem valor fixo e limi-
tar, em vez de ser 34%, que
seja 25%, 20%. É um proble-
ma político, eu não entro nes-
sa discussão. Agora que é
bem-vindo, em vez de pensar
só em teto de gasto, pensar em
teto de imposto, eu gosto da
ideia”, afirmou.

Os sucessivos aumentos no
preço dos combustíveis gera-
ram queda de braço entre o
governo federal e os estados.
Por diversas vezes ao longo do
ano passado, o presidente Jair
Bolsonaro atribuiu aos estados
parte da responsabilidade pe-
los aumentos dos combustí-
veis. O governo federal defen-
de que o ICMS seja cobrado
como um preço fixo por litro,
como ocorre com os tributos
federais.

Em meio às afirmações do
presidente, os secretários de
estaduais de Fazenda aprova-
ram, durante reunião do Co-
mitê Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz) a prorroga-
ção até 31 de março, do con-
gelamento ICMS dos combus-
tíveis, que incide sobre o pre-
ço médio ponderado ao con-
sumidor final (PMPF). O con-
gelamento, aprovado em ou-
tubro passado, terminaria no
31 de janeiro.

Contudo, os governadores
afirmam que o congelamento
não é suficiente e argumentam
que os elementos centrais dos
aumentos dos combustíveis
são a “variação do dólar e a
política da Petrobras de pari-
dade com o mercado interna-
cional do petróleo”, segundo
carta do Comitê Nacional dos
Secretários de Fazenda dos
Estados e do Distrito Federal,
divulgada na semana passada.

Como solução, os estados
defendem a criação de um fun-
do de estabilização dos preços
dos combustíveis, que evita-
ria repasses ao consumidor.
Durante o evento desta terça-
feira, Guedes manifestou-se
contra a criação de um fundo.
Segundo o ministro, mais de
80% dos fundos de estabiliza-
ção de outros países “deram
errado”. (Agencia Brasil)

Copom inicia primeira reunião do
ano para definir juros básicos

O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central
(BC) começou na terça-feira
(1º), em Brasília, a primeira reu-
nião do ano para definir a taxa
básica de juros, a Selic. Pela pri-
meira vez em cinco anos, os ju-
ros deverão atingir os dois dígi-
tos. Nesta quarta-feira (2), ao
fim do dia, o Copom anunciará
a decisão.

Com a alta da inflação nos
últimos meses, a previsão das
instituições financeiras é de que
a Selic deve subir de 9,25% para
10,75% ao ano nesta reunião. A
expectativa está no boletim Fo-
cus, pesquisa divulgada toda se-
mana pelo BC. Para o final de
2021, o mercado prevê que a
taxa fique em 11,75% ao ano.

Os membros do Copom si-
nalizaram, na ata da última reu-
nião, que devem manter a eleva-
ção da Selic no mesmo patamar
de 1,5 ponto percentual, com
política monetária contracionis-
ta diante da piora dos índices de
preços. Desde setembro, os ju-
ros básicos têm sido elevados
nesse ritmo.

Principal instrumento para
controle da inflação, a Selic con-
tinua em ciclo de alta, depois de

passar seis anos sem ser eleva-
da. De julho de 2015 a outubro
de 2016, a taxa permaneceu em
14,25% ao ano. Depois disso, o
Copom voltou a reduzir os ju-
ros básicos da economia até que
a taxa chegou a 6,5% ao ano, em
março de 2018.

Em julho de 2019, a Selic
voltou a ser reduzida até chegar
ao menor nível da história em
agosto de 2020, em 2% ao ano.
Começou a subir novamente em
março do ano passado, tendo
aumentado 7,25 pontos percen-
tuais até agora.

Inflação em alta
Para 2022, a meta de infla-

ção a ser perseguida pelo BC,
definida pelo Conselho Mone-
tário Nacional, é 3,5%, com in-
tervalo de tolerância de 1,5 pon-
to percentual para cima ou para
baixo. Ou seja, o limite inferior
é 2% e o superior, 5%.

No último Relatório de In-
flação, divulgado no fim de de-
zembro pelo Banco Central, a
autoridade monetária estimava
que, em 2022, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), inflação oficial
do país, fecharia o ano em 4,7%

no cenário base, com Selic em
11,25% ao ano e câmbio em R$
5,65. O próximo relatório será
divulgado em março.

Puxado pelo aumento dos
preços de energia elétrica e
combustíveis, o IPCA encerrou
2020 em 10,06%, maior infla-
ção anual desde 2015. A proje-
ção do mercado é de inflação
fechando o ano em 5,38%, de
acordo com o boletim Focus. É
a 29ª alta consecutiva na previ-
são das instituições financeiras.

Taxa Selic
A taxa básica de juros é usa-

da nas negociações de títulos
públicos emitidos pelo Tesouro
Nacional no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as de-
mais taxas da economia. É o prin-
cipal instrumento do Banco Cen-
tral para manter a inflação sob
controle. O BC atua diariamente
por meio de operações de mer-
cado aberto – comprando e ven-
dendo títulos públicos federais
– para manter a taxa próxima do
valor definido na reunião.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalida-
de é conter a demanda aquecida,

e isso causa reflexos nos preços
porque juros mais altos encare-
cem crédito e estimulam pou-
pança. Desse modo, taxas mais
altas também podem conter a
atividade econômica. Ao reduzir
a Selic, a tendência é que o cré-
dito fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao consu-
mo, reduzindo o controle da in-
flação e estimulando a atividade
econômica.

Entretanto, as taxas de juros
do crédito não variam na mes-
ma proporção da Selic, já que
ela é apenas parte do custo do
crédito. Os bancos também con-
sideram outros fatores na hora
de definir os juros cobrados dos
consumidores, como risco de
inadimplência, lucro e despesas
administrativas.

O Copom reúne-se a cada 45
dias. No primeiro dia do encon-
tro, são feitas apresentações
técnicas sobre a evolução e as
perspectivas das economias
brasileira e mundial e o com-
portamento do mercado finan-
ceiro. No segundo dia, os
membros do Copom, formado
pela diretoria do BC, analisam
as possibilidades e definem a
Selic. (Agencia Brasil)
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 142ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA

DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.) 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 142ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, 
CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a SIMPLIFIC PAVARINI 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, atuando por sua fi lial na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano 466, Bloco B, conjunto 1401 – Itaim Bibi, 04534-
002, inscrita no CNPJ sob o nº 15.227.994/0004-01 (Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-
se em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 07 de fevereiro de 
2022 às 14H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, 
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a 
fi m de, conforme cláusula 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 19 de 
novembro de 2021, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Aprovar a não Recompra 
Compulsória dos Créditos Imobiliários nos termos da cláusula 6.1. item (ii) do Instrumento Particular de Contrato de 
Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), em razão da não constituição da Alienação 
Fiduciária (conforme defi nido no Termo de Securitização) e apresentação da Matrícula nº 15.040 do 2º Ofício do 
Registro de Imóveis de Salvador, constando o registro do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em 
Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária”), dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados 
de sua respectiva prenotação, prorrogável automaticamente por até dois períodos consecutivos de 30 (trinta) dias 
corridos caso a Fiduciante comprove que está cumprindo diligentemente com todas as exigências feitas pelo Ofício de 
Registro de Imóveis e que não houve a baixa da prenotação, conforme previsto na cláusula 3.9 do referido Contrato de 
Alienação Fiduciária; (II) Aprovar a concessão de prazo adicional equivalente a 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
realização da Assembleia, prorrogáveis por igual período, desde que comprovado que a Fiduciante (conforme defi nido 
no Contrato de Alienação Fiduciária) está cumprindo diligentemente com todas as exigências feitas pelo Ofício de 
Registro de Imóveis, para registro do Contrato de Alienação Fiduciária; e (III) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto 
com a Emissora, a realizar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações acima. O 
material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem 
pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer 
número dos CRI em circulação, excluídos os que não possuem direito de voto, conforme clausula 16.10 do Termo de 
Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, 
através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela 
Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplifcpavarini.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; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação 
na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI 
poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a 
correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em 
até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado 
para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material 
de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: 
(i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI ou por seu representante legal, assinada de forma 
eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos 
de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, 
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 29 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

Brazilian Securities
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Segunda Convocação Para a Quinta Assembleia Geral de Titulares
dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da

Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão 
da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da 
Cláusula 12 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certifi cados de Recebíveis 
do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Termo de 
Securitização”), a reunirem-se em 2ª convocação para a Quinta Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“AGT” 
e “Titulares dos CRA”, respectivamente), a se realizar no dia 14 de fevereiro de 2022, às 15:30 horas, de forma 
exclusivamente digital, por meio da plataforma “Microsoft Teams”, coordenada pela Securitizadora, com sede na 
Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para que deliberem sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) A aprovação das demonstrações contábeis do Patrimônio Separado, referente ao 
exercício social fi ndo em setembro de 2021, em atenção ao artigo 22 da Instrução CVM 600; (ii) autorização ao 
Agente Fiduciário para que, em conjunto com a Securitizadora, realize todos os atos e celebre todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar as aprovações da ordem do dia. Não será admitido o 
uso da instrução de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da AGT, através do 
acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso, disponibilizado pela Securitizadora, que será 
realizada pela plataforma Microsoft Teams e ser acessada com câmera, os Titulares dos CRA deverão encaminhar 
os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da 
AGT, tanto para a Securitizadora, quanto para o Agente Fiduciário, nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.
com e assembleias@pentagonotrustee.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física são: 
cópia do documento de identidade do titular do CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
respectiva procuração: (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou, na ausência destes: (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRA e do outorgado. Os documentos necessários 
para os participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou 
documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular 
do CRA e; b) cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por 
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou, na ausência 
destes: (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022
Brazilian Securities Companhia de Securitização

SYN Propriedades Imobiliárias Ltda.
CNPJ/ME nº 01.797.632/0001-90 - NIRE 35218972015

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Quotistas em 28.01.2022
Data, Hora, Local: 28.01.2022, às 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 14° andar, conjunto 141, 
São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Presidente, Alessandra de 
Lima Penido - Secretária. Deliberações Aprovadas: A redução do capital no montante de R$ 47.785.562,61, me-
diante o cancelamento de 38.081.127 quotas de titularidade da SYN PROP E TECH S.A., passando o capital dos 
atuais R$ 77.962.432,00, dividido em 62.129.587 quotas para R$ 30.176.869,39, dividido em 24.048.460 quotas. O 
montante total da redução ora aprovada foi destinado à sócia SYN PROP E TECH S.A. A redução do capital social em 
questão somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição de credores, contados da data 
da publicação da presente ata, de acordo com o artigo 1.084, § 1° do Código Civil. Alteração da Cláusula 5 do Contra-
to Social:  “Cláusula 5 - O capital social é de R$ 30.176.869,39, representado por 24.048.460 quotas de valor nomi-
nal de R$ 1,25483583 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas e moeda corrente nacional, todas de titulari-
dade da CCP/CPP Parallel Holding Cajamar I LLC.” Ficam os administradores autorizados a praticar todos e quais-
quer atos necessários à formalização da redução de capital. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 28.01.2022. 
Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Presidente; Alessandra de Lima Penido - Secretária. Sócios: SYN 
PROP E TECH S.A. (nova denominação social da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações) 
e CCP/CPP Parallel Holding Cajamar I LLC ambas por Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu e Paulo Roberto Nazar.

YM Investimentos Ltda. - CNPJ/ME nº 10.477.332/0001-15 - NIRE 35.222.631.235
Extrato da Ata da Reunião de Sócios Quotistas em 28.01.2022

Data, hora, local: 28.01.2022, 10hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 14º andar, conjunto 
141, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu, Secretá-
ria: Alessandra de Lima Penido. Deliberações aprovadas: Redução do capital social no montante de 
R$ 74.259.403,00, mediante o cancelamento de 74.259.403 quotas de titularidade da SYN PROP E TECH S.A., pas-
sando o capital social da Sociedade dos atuais R$ 74.264.404,00, dividido em 74.264.404 quotas para R$ 5.001,00, 
dividido em 5.001 quotas. O montante total da redução destinado à sócia SYN PROP E TECH S.A.. A redução do ca-
pital social em questão somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição de credores, 
contados da data da publicação da presente ata, de acordo com o artigo 1.084, §1º do Código Civil. Alteração da 
Cláusula 5: Cláusula 5. O capital social é de R$ 5.001,00, representado por 5.001 quotas de valor de R$ 1,00 cada, 
totalmente subscritas e integralizadas e moeda corrente nacional, assim distribuída entre os sócios: Sócios: SYN 
PROP E TECH S.A. - Quotas: 5.000 - Valor (R$): 5.000,00 e CCP Participações Ltda. - Quotas: 1 - Valor (R$): 1,00. 
Total de Quotas: 5.001 - Total do Valor (R$): 5.001,00. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e 
fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 28.01.2022. Mesa: Thiago Kiyo-
shi Vieira Muramatsu - Presidente e Alessandra de Lima Penido - Secretária. Sócios: SYN PROP E TECH S.A. (nova 
denominação social da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações) e CCP Participações 
Ltda. ambas por seus administradores Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu e Paulo Roberto Nazar.

Flamingo - Investimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 07.981.901/0001-50 - NIRE 35220616891

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 05.01.2022, 08hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Presença. To-
talidade do capital social.  Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações apro-
vadas. 1. Redução do capital em R$ 3.977.349,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 
1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 3.977.349 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela 
Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas can-
celadas a título de capital excessivo. Dessa forma, o capital social passa de R$ 12.593.215,00 para R$ 8.615.866,00. 2. Auto-
rizar os administradores da Sociedade a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São 
Paulo, 05.01.2022. Mesa: Celso Antonio Alves - Presidente e Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócia: Cyrela Brazil 
Realty S/A Empreendimentos e Participações por Celso Antonio Alves - Diretor e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Ativ Construções Ltda. - CNPJ/ME: 07.818.637/0001-39  - NIRE: 35.220.436.508
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

Convidamos os Srs. sócios da ATIV CONSTRUÇÕES LTDA. (“Sociedade”) para se reunirem no dia 11 de 
fevereiro de 2022, às 10 horas (primeira convocação) ou, sequencialmente, às 14 horas do mesmo dia (segunda 
convocação), na Rua Funchal, nº 418, 21º andar, Sala 01, Vila Olímpia, CEP 04551-060, São Paulo-SP, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: alteração do diretor técnico da sociedade.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022. Ativ Construções Ltda.

KINOLT SISTEMAS DE UPS LTDA.
CNPJ/ME nº 13.845.189/0001-65 - NIRE 35.225.472.103

11ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Kinolt S.A. (atual razão social da Euro-Diesel S.A.), sociedade constituída de acordo com as leis da 
Bélgica, com sede na Rue de L’avenur 61, B4460, Grace-Hollogne, Bélgica, CNPJ 13.732.633/0001-
36, neste ato representada por seu administrador, Fernando Wendt, brasileiro, casado, engenheiro, 
RG 1029921044, CPF 547.222.330-04, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, na R. Ouvidor 
Peleja, 543, apto. 111, Vila Mariana, CEP 04128-001. Na qualidade de sócia representando a totalidade 
do capital social da Kinolt Sistemas de UPS Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na 
Cidade de SP, SP, na Via Anhanguera, s/nº, Km 29, 203, 1° andar, sala  A, Jd. Jaraguá, CEP 05275-
000, CNPJ 13.845.189/0001-65, com seu Contrato Social arquivado na JUCESP NIRE 35.225.472.103, 
em sessão de 02.06.2011 (“Sociedade”), resolve alterar o Contrato Social da Sociedade atualmente 
em vigor, procedendo da seguinte forma: 1. Incorporação: 1.1. Protocolo e Justificação de 
Incorporação. A quotista Kinolt S.A. (atual razão social da Euro -Diesel S.A.) aprova, neste ato, sem 
reservas, os termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo”), celebrado 
em 23.12.2021 entre a administração da Sociedade e a administração da Rolls-Royce Solutions 
Brasil Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de SP, SP na Via Anhanguera, Km 
29,203, Jardim Jaraguá, CEP 05275-000, CNPJ 48.600.191/0001-59 (“Rolls-Royce”), que passa a 
fazer parte integrante deste instrumento como seu Anexo I. Referido Protocolo estabelece as condições 
para a incorporação da totalidade do patrimônio da Sociedade pela Rolls-Royce (“Incorporação”), 
com a consequente extinção da Sociedade, na qualidade de incorporada. 1.2. Laudo de Avaliação. 
A quotista Kinolt S.A. (atual razão social da Euro-Diesel S.A.) aprova, neste ato, sem reservas, o 
laudo de avaliação do acervo patrimonial da Sociedade, para efeito de sua incorporação pela Rolls-
Royce, que avaliou o patrimônio líquido da Sociedade em R$ 37.429.291,28, elaborado com base 
no valor contábil da Sociedade em 17.12.2021 (“Laudo de Avaliação”), RSM ACAL Auditores 
Independentes, sociedade simples, com sede na Cidade do RJ, RJ, na R. Teixeira de Freitas, 31, 12º 
andar, Centro, CEP 20021-350, CNPJ 07.377.136/0001-64 e CRC/RJ 102.455-O-4, cuja nomeação 
é neste ato ratificada, tudo em conformidade com o previsto no Protocolo, passando o Laudo de 
Avaliação a fazer parte integrante deste instrumento como seu Anexo II.1.3. Incorporação. A quotista 
Kinolt S.A. (atual razão social da Euro-Diesel S.A.) aprova, neste ato, sem reservas, a incorporação 
da Sociedade e, consequentemente, a sua extinção, o que se dá nesta data nos termos desta 11ª 
Alteração do Contrato Social, com a aprovação da versão da totalidade de seu patrimônio para a 
Rolls-Royce, tudo em conformidade com o Protocolo já aprovado. 1.4. Sucessão. A quotista Kinolt S.A. 
(atual razão social da Euro-Diesel S.A.) aprova, neste ato, sem reservas, o acordo entre as partes 
no sentido de que a Rolls-Royce sucederá a Sociedade em todos os seus direitos e obrigações. 1.5. 
Formalização da Incorporação. Ficam os representantes legais da Sociedade expressamente 
autorizados a praticar todos os atos que se fizerem necessários para a perfeita formalização da 
Incorporação ora deliberada perante todos os órgãos públicos e terceiros em geral, com a sua 
consequente extinção. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento eletronicamente, na presença das 2 testemunhas abaixo indicadas. SP, 1º.01.2022. 
Kinolt S.A. (atual razão social da Euro-Diesel S.A.) P.p. Fernando Wendt. JUCESP - 34.810/22-5 
em 21/01/2022. Gesela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.
CNPJ/ME nº 48.600.191/0001-59 - NIRE 35.200.967.672

37ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
(1) Rolls-Royce Solutions GMBH, sociedade constituída de acordo com as leis da Alemanha, com 
sede em Friedrichshafen/Bodensee, Alemanha, CNPJ 05.720.174/0001-42, neste ato representada por 
seu bastante procurador, Ramon Fernandez Aracil Filho, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 180.624, 
e CPF 132.929.988-40, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, com escritório na Cidade de SP, 
SP, na Alameda Santos, 2.300, 1º andar, Cerqueira César, CEP 01418-200; e (2) Rolls-Royce Power 
Systems AG, sociedade constituída de acordo com as leis da Alemanha, com sede em Maybachplatz 
1, 88045 Friedrichshafen, Alemanha, CNPJ 18.340.325/0001-89, neste ato representada por seu bastante 
procurador, Ramon Fernandez Aracil Filho, acima qualificado. Na qualidade de sócias representando a 
totalidade do capital social da Rolls-Royce Solutions Brasil Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na Cidade de SP, SP, na Via Anhanguera, Km 29,203, Jardim Jaraguá, CEP 05275-000, CNPJ 
48.600.191/0001-59, com seu Contrato Social arquivado na JUCESP sob NIRE 35.200.967.672, em 
sessão de 11.04.1977 (“Sociedade”); e, ainda, na qualidade de quotista ingressante, (3) Kinolt S.A. 
(atual razão social da Euro-Diesel S.A.), sociedade constituída de acordo com as leis da Bélgica, com 
sede na Rue de L’avenur 61, B4460, Grace-Hollogne, Bélgica, CNPJ 13.732.633/0001-36, neste ato 
representada por seu bastante procurador, Fernando Wendt, brasileiro, casado, engenheiro, RG 
1029921044, CPF 547.222.330-04, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, na Rua Ouvidor Peleja, 
543, apto. 111, Vila Mariana, CEP 04128-001; Resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade 
atualmente em vigor, procedendo da seguinte forma: 1. Incorporação: 1.1. Protocolo e Justificação de 
lncorporação. As quotistas aprovam, neste ato, sem reservas, os termos e condições do Protocolo e 
Justificação de Incorporação (“Protocolo”), celebrado em 23.12.2021 entre a administração da 
Sociedade e a administração da Kinolt Sistemas de UPS Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na Cidade de SP, SP, na Via Anhanguera, s/nº, Km 29,203, 1º andar, sala A, Jardim Jaraguá, CEP 
05275-000, CNPJ 13.845.189/0001-65 (“Kinolt BR”), que passa a fazer parte integrante deste 
instrumento como seu Anexo I. Referido Protocolo estabelece as condições para a incorporação da 
totalidade do patrimônio da Kinolt BR pela Sociedade (“Incorporação”), com a consequente extinção 
da Kinolt BR, na qualidade de incorporada. 1.2. Laudo de Avaliacão. As quotistas aprovam, neste ato, 
sem reservas, o laudo de avaliação do acervo patrimonial da Kinolt BR, para efeito de sua incorporação 
pela Sociedade, que avaliou o patrimônio líquido da Kinolt BR em R$ 37.429.291,28, elaborado com 
base no valor contábil da Kinolt BR em 17.12.2021 (“Laudo de Avaliação”), pela RSM Acal Auditores 
Independentes, sociedade simples, com sede na Cidade do RJ, RJ, na Rua Teixeira de Freitas, 31, 12º 
andar, Centro, CEP 20021-350, CNPJ 07.377.136/0001-64 e CRC/RJ 102.455-O-4, cuja nomeação é 
neste ato ratificada, tudo em conformidade com o previsto no Protocolo, passando o Laudo de Avaliação 
a fazer parte integrante deste instrumento como seu Anexo II. 1.3. lncorporacão. As quotistas aprovam, 
neste ato, sem reservas, a incorporação da Kinolt BR e, consequentemente, a sua extinção, o que se 
dá nesta data nos termos da 11ª Alteração do Contrato Social da Kinolt BR, com a aprovação da versão 
da totalidade de seu patrimônio para a Sociedade, tudo em conformidade com o Protocolo já aprovado. 
1.4. Capital Social da Sociedade. A Incorporação implicará aumento do capital social da Sociedade, em 
R$ 37.429.291,28, mediante a emissão de 173.619.615 quotas, com valor nominal de 
R$ 0,215582157539097 cada. Em virtude da quotista ingressante Kinolt S.A. (atual razão social da 
Euro-Diesel S.A.), acima qualificada, ser detentora da totalidade das quotas da Kinolt BR, com a expressa 
anuência das quotistas Rolls-Royce Solutions GMBH e Rolls-Royce Power Systems AG, as quotas 
ora emitidas pela Sociedade são integralmente subscritas e integralizadas pela quotista ingressante 
Kinolt S.A. (atual razão social da Euro-Diesel S.A .) mediante a versão do patrimônio líquido da Kinolt 
BR. 1.5. Em razão do disposto no item 1.4 acima, as quotistas resolvem alterar a redação do caput do 
Artigo 5º do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5°. O capital 
social é de R$137.512.659,28, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido 
em 273.702.983 quotas, sendo que 100.083.368 quotas possuem valor nominal de R$ 1,00 cada uma 
e 173.619.615 quotas possuem valor nominal de R$ 0,215582157539097 cada uma, distribuídas entre 
as sócias conforme segue: Rolls-Royce Solutions GMBH: 100.083.367 quotas, com valor nominal de 
R$ 1,00 cada (R$ 100.083.367,00) KINOLT S.A. (atual razão social da Euro-Diesel S.A.): 173.619.615 
quotas, com valor nominal de R$ 0,215582157539097 cada (R$ 37.429.291,28), Rolls-Royce Power 
Systems AG: 1 quota, com valor nominal de R$ 1,00 cada (BRL 1,00); Total: 273.702.983 quotas 
(R$ 137.512.659,28)” 1.6. Sucessão. As quotistas ratificam o acordo entre as partes no sentido de que 
a Sociedade sucederá a Kinolt BR em todos os seus direitos e obrigações. 1.7. Formalização da 
lncorporacão. Ficam os representantes legais da Sociedade expressamente autorizados a praticar todos 
os atos que se fizerem necessários para a perfeita formalização da Incorporação ora deliberada perante 
todos os órgãos públicos e terceiros em geral. 2. Consolidação do Contrato Social: 2.1. Por fim, as 
quotistas resolvem consolidar o Contrato Social da Sociedade, na forma abaixo transcrita, permanecendo 
válidas e inalteradas as disposições que não foram objeto das deliberações acima. “Contrato Social 
da Rolls-Royce Solutions Brasil Ltda. - Artigo 1º. A Sociedade empresária limitada gira sob a 
denominação social de Rolls-Royce Solutions Brasil Ltda., e se rege pelo presente contrato e pelas 
disposições legais aplicáveis. Artigo 2°. A Sociedade tem sede na Cidade de SP, SP, na Via Anhanguera, 
Km 29,203, Jardim Jaraguá, CEP 05275-000, e as seguintes filiais: (i) Escritório na Cidade do RJ, RJ, 
na Av. Rio Branco, 134, Sala 1101, RA 02, 11º andar, Centro, CEP 20040-002, com capital social atribuído 
de R$ 92,18, CNPJ 48.600.191/0002-30, NIRE 33.900.089.552; (ii) Escritório na Cidade de ltabira, MG, 
na Serra do Esmeril, s/nº, Zona Rural, Bairro Campestre, Oficina Centralizada de Cauê - Escritório MTU, 
CEP 35900-900, sem capital social atribuído, CNPJ 48.600.191/0003-10, NIRE 31.901.518.773; 
(iii) Escritório na Cidade de Manaus, AM, na Rua São Marcos, 10 A Térreo, Altos, Bairro Crespo, CEP 
69073-274, sem capital social atribuído, CNPJ 48.600. 19110005-82, NIRE 13.900.171. 830; (iv) Filial 
na Cidade do RJ, RJ, na Av. Brasil, 10.500, Olaria, CEP 21012-350, sem capital social atribuído, CNPJ 
48.600.191/0010-40, NIRE 33.901.336.618; e (v) Filial na Cidade de Parauapebas, PA, na Rod. Municipal 
Faruk Salmen, 67, salas 01 e 02, sem capital social atribuído, CNPJ 48.600.191/0011-20, NIRE 
15.900.426.708. § Único. Por resolução das sócias representantes da maioria do capital social, poderá 
a Sociedade abrir outras filiais, escritórios ou outros estabelecimentos, dentro e fora do território nacional, 
atribuindo-lhes ou não capital autônomo para fins de direito. Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto: 
(i) a indústria, comércio, importação e exportação de motores, grupos geradores, propulsão diesel-elétrica 
e peças (CNAE 27.31-7-00, 28.11-9-00, 27.10-4-01, 46.62-1-00, 46.69-9-99 e 47.89-0-99); (ii) custódia 
e depósito para fins aduaneiros, importação e exportação de partes, peças, componentes e materiais 
de reposição ou manutenção e respectiva movimentação (CNAE 52.11-7-99); (iii) a representação por 
conta própria ou de terceiros (CNAE 46.14-1-00); (iv) a prestação de serviços, compreendidos na reforma, 
retífica, reparo de peças, componentes e acessórios para máquinas, motores, grupos geradores e 
correlatos, incluindo-se testes em dinamômetro, bem como a prestação de assistência técnica e 
treinamentos (CNAE 33.14-7-01 e 85.99-6-04); (v) a elaboração de projetos em motores e componentes 
em geral (CNAE 71.12-0-00); (vi) a locação de máquinas e equipamentos (CNAE 77.39-0-99); (vii) a 
participação em outras empresas congêneres ou não, como sócia, acionista ou quotista (CNAE 64.63-
8-00); (viii) a administração, conservação e gerenciamento de bens de terceiros (CNAE 74.90-1-04); (ix) 
instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial (CNAE 
33.21-0-00); e (x) prestação de serviços de armazenamento de bens de terceiros (CNAE 82.99-7-99). 
§1°. O objeto social da filial instalada na Cidade do RJ, RJ, na Av. Rio Branco, 134, Sala 1101, RA 02, 
11º andar, contempla atividades de representação por conta própria ou de terceiros, prestação de serviços 
(CNAE 46.14-1-00), nos termos acima previstos, bem como assistência técnica a ditos produtos (CNAE 
33.14- 7-01 e 85.99-9-04). §2°. O objeto social da filial instalada na Cidade do RJ, RJ, na Av. Brasil, 
10.500, Olaria, contempla a atividade de operação de custódia e de depósito para fins aduaneiros, 
importação e exportação de partes, peças, componentes e materiais de reposição ou manutenção e 
respectiva movimentação (CNAE 46.14-4-00, 46.62-1-00, 46.69-9-99, 47.89-0-99, 52.11-7-99, 33.14-7-
01 e 85.99-9-04); §3°. O objeto social das filiais instaladas nas Cidades de ltabira/MG, Manaus/AM 
contempla as atividades de importação, exportação, comércio, representação por conta própria ou de 
terceiros e prestação de serviços de assistência técnica em motores em geral, grupo geradores, peças 
componentes e acessórios para máquinas e produtos correlatos (CNAE 46.14-4-00, 46.62-1-00, 46.69-
9-99. 47.89-0-99, 46.14-1-00, 33.14-7-01, 85 99-9-04 e 33.21-0-00). §4°. O objeto social da filial instalada 
na Cidade de Parauapebas, PA, contempla (i) as atividades de importação, exportação, comércio, 
representação por conta própria ou de terceiros e prestação de serviços de assistência técnica em 
motores em geral, grupo geradores , peças componentes e acessórios para máquinas e produtos 
correlatos (CNAE 27.10-4-01, 46.14-4-00, 46.62-1-00, 46.69-9-99 e 47.89-0-99); e (ii) atividade de 
operação de custódia e depósito, importação e exportação de partes, peças, componentes e materiais 
de reposição ou manutenção e respectiva movimentação (CNAE 52. 11-7-99, 33.14-7-01, 85.99-9-04 e 
33.21-0-00). Artigo 4°. O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado. Artigo 5°. O 
capital social é de R$137.512.659,28, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, 
dividido em 273.702.983 quotas, sendo que 100.083.368 quotas possuem valor nominal de R$ 1,00 
cada uma e 173.619. 615 quotas possuem valor nominal de R$ 0,215582157539097 cada uma, 
distribuídas entre as sócias conforme segue: Rolls-Royce Solutions GMBH: 100.083.367 quotas, com 
valor nominal de R$1,00 cada (R$ 100.083.367,00), Kinolt S.A. (atual razão social da Euro-Diesel S.A.): 
173.619.615 quotas, com valor nominal de R$0,215582157539097 cada (R$ 37.429.291,28), Rolls-
Royce Power Systems AG: 1 quota, com valor nominal de R$1,00 cada (BRL 1,00), Total: 273.702.983 
quotas (R$ 137.512.659,28). §1°. A responsabilidade das sócias é limitada ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Artigo 1.052 
do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/02). §2°. No caso de aumento do capital social, as sócias terão 
direito de preferência na subscrição das novas quotas, na proporção das respectivas participações por 
eles detidas na Sociedade. §3°. As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma dará 
direito a um voto nas deliberações sociais. §4°. É vedado às sócias, a qualquer título, total ou parcialmente, 
penhorar as quotas do capital social, caucioná-las, onerá-las, empenhá-las ou gravá-las. Artigo 6°. A 

Sociedade será administrada por um ou mais administradores, sócios ou não, residentes e domiciliados 
no Brasil, eleitos por prazo indeterminado, atuando todos sob a denominação de Diretor”. § Único. O 
único administrador da Sociedade atualmente, atuando sob a denominação de Diretor, é o Sr. Carlos 
Roberto Teixeira Levy, brasileiro, casado, engenheiro, RG 5.611.161-7/SSP-SP e CPF 043.404.108-45, 
residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, na Rua Dr. Theóphilo Ribeiro de Andrade, 423, apto. 81, 
Alto de Pinheiros, CEP 05466-020, o qual possui um mandato por prazo indeterminado. Artigo 7°. 
Observadas as disposições do Artigo 8º, o Diretor e os procuradores devidamente constituídos para agir 
em nome da Sociedade terão poderes para realizar todos os atos atinentes à administração da Sociedade, 
incluindo, mas sem limitação, poderes para: (i) representar a Sociedade, ativa ou passivamente, em 
juízo ou fora dele, perante terceiros, junto aos órgãos governamentais, repartições e autarquias, empresas 
públicas, privadas ou de economia mista, nas esferas federal, estadual ou municipal e cartórios de 
protestos em todas as suas secções; (ii) administrar os negócios sociais; (iii) assinar todos os documentos 
que resultem em obrigações para a Sociedade, incluindo contratos, escrituras, confissões de dívida, 
cheques, ordens de pagamento, saques, duplicatas, triplicatas, letras de câmbio e outros; e (iv) 
movimentar as contas bancárias da Sociedade. §1°. Observadas as disposições dos Artigos 6º e 8º, 
todos os documentos ou atos que representem uma obrigação para a Sociedade deverão ser assinados 
ou praticados por: (i) pelo Diretor em conjunto com um procurador; ou (ii) dois procuradores em conjunto 
e com poderes para tanto. §2º. As procurações a serem outorgadas pela Sociedade: (i) deverão ser 
assinadas pelo Diretor e aprovadas pelas sócias representando a maioria do capital social, e (ii) deverão 
expressa e especificamente mencionar os poderes outorgados e, com exceção de procuração ad judicia, 
deverão ter um prazo de validade determinado. A aprovação das sócias representando a maioria do 
capital social poderá ser dada de duas formas, a critério exclusivo das sócias: (i) assinatura conjunta na 
procuração relevante, podendo as sócias serem representadas pelo mesmo procurador a quem tenha 
sido conferido o poder e a autoridade para representar as sócias em qualquer deliberação social, ou (ii) 
uma deliberação de sócias de acordo com o Artigo 11 deste Contrato Social. Artigo 8°. As seguintes 
matérias exigirão a aprovação de sócias representando a maioria do capital social: (i) aprovação (a) do 
Planejamento Anual de Operações (Annual Operational Planning) da Sociedade, o qual inclui o orçamento 
anual, o planejamento para investimentos, o planejamento operacional e o planejamento com relação 
às necessidades de pessoal, e (b) qualquer desvio do referido plano que supere 10% (dez por cento); 
(ii) contratação de empréstimos e o estabelecimento de linhas de crédito, a aceitação de garantias, 
constituição de garantias ou operações similares com terceiros (incluindo bancos) que não estejam 
relacionadas com o objeto social ou fora do curso normal dos negócios; (iii) criação ou término de um 
relacionamento bancário relevante; (iv) formação, aquisição e/ou alienação de sociedades ou de 
participação em sociedade e/ou operações, assim como a formação, modificação ou rescisão de joint 
ventures ou acordos similares; (v) aquisição, oneração ou alienação de ações, quotas ou outras formas 
de participação em capital social de qualquer sociedade; (vi) aquisição, oneração ou alienação de 
imóveis, direitos de propriedade intelectual e/ou patentes da Sociedade; (vii) aquisição, oneração ou 
alienação de ativos fixos que não estejam contempladas no Planejamento Anual de Operações (Annual 
Operational Planning) da Sociedade e que excedam para cada item individualmente o equivalente em 
reais a EUR 100.000, 00 (cem mil euros) no momento da aquisição, oneração ou alienação; 
(viii) celebração de contratos com revendedores, representantes comerciais e consultores de venda, e 
quaisquer ações ou contratos fora do curso normal dos negócios; (ix) celebração de qualquer contrato 
ou acordo envolvendo a transferência de tecnologia ou o licenciamento de direitos de propriedade 
intelectual; (x) qualquer pesquisa ou desenvolvimento de projeto se houver a necessidade de desembolsos 
em valor superior ao equivalente em reais a EUR 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), salvo se já 
previamente aprovado no orçamento do respectivo ano; (xi) autorização ou aprovação de qualquer 
arquivamento, anúncio público ou negociação/discussão com qualquer entidade governamental (salvo 
arquivamentos usuais e outros assuntos de caráter de rotina administrativa), incluindo, mas sem limitação, 
com relação às investigações antitruste, subsídios e concessões; (xii) celebração de qualquer contrato 
(fora do grupo Rolls-Royce Power Systems) com valor maior que o equivalente em reais a EUR 
5.000.000,00 (cinco milhões de euros) em uma única operação ou em uma série de operações 
relacionadas; (xiii) celebração de contratos com (a) qualquer fornecedor exclusivo (i.e., o unico fornecedor 
disponível para determinado tipo de produto ou serviço e/ou um fornecedor que esteja sujeito a cláusula 
de exclusividade) ou (b) qualquer fornecedor com contrato igual ou maior que 5 anos; (xiv) celebração 
de contratos de trabalho com valores anuais brutos superiores àqueles estabelecidos nas políticas 
internas da Sociedade, bem como aditamentos a tais contratos; (xv) adoção ou mudanças aos termos 
gerais de contratação, salvo por mudanças exigidas por lei; (xvi) adoção ou mudanças em qualquer 
plano de benefícios de empregados, incluindo qualquer plano de incentivo de remuneração; 
(xvii) publicação de press release em nome de qualquer sócia, salvo conforme exigido por lei; 
(xviii) estabelecimento de políticas e regras relativas à Sociedade, conforme regras estabelecidas pelas 
sócias da Sociedade; e (xix) seleção, nomeação e destituição de auditores independentes. Artigo 9°. 
Qualquer ato de qualquer sócia da Sociedade, Diretor, empregado ou procurador que envolver a 
Sociedade em responsabilidades e/ou obrigações relacionadas a negócios estranhos ao objeto social, 
tais como fianças, avais, endossos e/ou qualquer outra garantia em favor de terceiros deverá, 
necessariamente, ser previamente aprovada por sócias representando a maioria do capital social. 
Artigo 10. O Diretor poderá ser destituído a qualquer momento por meio de alteração deste Contrato 
Social, ou por decisão de sócias representando, pelo menos, três quartos do capital social. § Único. No 
caso de renúncia do Diretor, esta somente produzirá efeitos depois de comunicação escrita pelo Diretor. 
Artigo 11. Salvo pela reunião anual de sócios, as sócias reunir-se-ão, sempre que necessário, por meio 
de convocação por qualquer uma delas, através de carta registrada ou fac-símile, com 8 dias de 
antecedência, especificando o dia, horário e local da reunião e a ordem do dia. Uma ata será elaborada 
após a reunião, a qual deverá ser aprovada pela maioria do capital social, observando-se os quóruns 
mínimos para aprovação para decisões específicas conforme previstos neste Contrato Social ou na 
legislação aplicável. §1°. As sócias poderão ser representadas por outras sócias ou advogados, por 
meio de procuração especificando os poderes, sendo que se devidamente representada a sócia será 
considerada como presente à reunião. As sócias poderão, também, enviar seus votos por fac-símile ou 
qualquer outra forma escrita, sendo em tal caso também consideradas como presentes à reunião. 
§2°. As reuniões de sócias poderão ser realizadas sem as formalidades necessárias se presentes sócias 
representando 100% do capital social, ou se todos eles se declararem cientes da data, horário, local e 
ordem do dia. Artigo 12. A reunião anual de sócias será realizada dentro de 4 meses após o término 
do ano fiscal para deliberar sobre as contas da administração, demonstrações financeiras e resultados 
da Sociedade referentes ao fim do ano fiscal encerrado. § Único. Todas as disposições referentes às 
reuniões de sócias aplicar-se-ão também às reuniões anuais de sócias, inclusive aquelas disposições 
sobre a dispensa das formalidades. Artigo 13. Não haverá necessidade de reunião quando todas as 
sócias decidirem, por escrito, sobre o assunto a ser tratado em reunião. Artigo 14. O exercício social 
coincide com o civil, findo o qual serão levantados o balanço geral e a demonstração de resultados do 
exercício, com observância das prescrições legais. Feitos necessários ajustes, os resultados apurados 
terão a destinação que lhes for dada pelas sócias representando a maioria do capital social. §1°. Os lucros 
líquidos apurados terão a destinação que lhes for dada pelas sócias representantes da maioria do capital 
social. §2°. Fica autorizado, desde já, o levantamento de balanços intermediários, para eventual 
distribuição de lucros, ainda que não encerrado o exercício fiscal. Artigo 15. As sócias não poderão 
ceder ou transferir suas quotas para quaisquer terceiros sem o prévio consentimento de sócias 
representando a maioria do capital social. Artigo 16. Além dos casos previstos em lei, a Sociedade 
dissolver-se-á somente pela vontade de sócias representantes de 3/4 (três quartos) do capital social. 
§1°. A Sociedade não se dissolverá por falência de qualquer sócia, continuando a subsistir com as sócias 
remanescentes. §2°. Os haveres da sócia falida serão apurados com base nos valores do último balanço 
aprovado, atualizado com base no IGPM/FGV ou em outro índice que venha a ser aprovado pela 
legislação própria à época do evento, e serão pagos em 180 dias, sendo a primeira paga em 30 dias 
após o evento e as demais nos meses subsequentes. Artigo 17. Na vigência deste contrato, ocorrendo 
impedimento ou incapacidade de qualquer uma das sócias, será esta excluída da Sociedade mediante 
a alteração contratual, e seus direitos e haveres serão pagos na forma descrita no Artigo anterior. 
Artigo 18. Será expressamente admitida exclusão de uma sócia, por justa causa, sem prejuízo das 
demais formas de exclusão previstas na legislação específica, por deliberação de sócias representando 
a maioria do capital social. §1°. Caberá à reunião de sócias, especialmente convocada para este fim, 
deliberar sobre a caracterização da justa causa, fixando as condutas e/ou atos de inegável gravidade 
e periculosidade, os quais colocam em risco a continuidade da empresa e a consecução dos seus 
objetivos sociais. §2º. Será dado à sócia acusada, ciência da data, horário e local da reunião ou assembleia 
que deliberará pela sua exclusão, conferindo-a o direito de defesa e contraditório. §3°. Os haveres da 
sócia excluída serão apurados e pagos na forma do Artigo 16 e parágrafos acima. Artigo 19. O Diretor 
eleito em 5.5.2015 declarou que, sob as penas da lei, ele não está impedido de exercer a administração 
da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 
dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. Artigo 20. Aplicam-se, em caráter supletivo e em caso de omissões no presente 
contrato, as regras relativas às sociedades anônimas. Artigo 21. Os Diretores, sócios ou não sócios, 
ficam dispensados de prestar garantias pelos atos de gestão e administração. Artigo 22. Todas e 
quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato deverão submetidas ao Foro da Comarca de SP, 
SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.” E, por estarem assim justas e 
contratadas, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente, na presença das 2 testemunhas 
abaixo indicadas. São Paulo, 1º.01.2022. Rolls-Royce Solutions GMBH - P.p. Ramon Fernandez Aracil 
Filho; Rolls-Royce Powersystems AG - P.p. Ramon Fernandez Aracil Filho; Kinolt S.A. (atual razão 
social da Euro-Diesel S.A.) - Pp. Fernando Wendt; JUCESP - 34.809/22-3 em 21/01/2022. Gesela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 30 
DIAS. PROCESSO Nº 1056859-78.2021.8.26.0100 O(A) 
MM.Juiz(a) de Direito da 5ªVara da Família e Sucessões,do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina 
Agostini Spadoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de 
Alteração de Regime de Bens movida por Andrei Galembe-
ck Mitev e Nayara Gomes Mitev,por meio da qual os reque-
rentes indicados intentam alterar o regime de bens do casa-
mento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 
734,§ 1ºdo CPC,os requerentes pretendem alterar o regime 
de bens de comunhão parcial de bens para o de separação 
total de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nes-
ta cidade de São Paulo,aos 22 de setembro de 2021.     [1,2] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0042893-65.2021.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel
Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
SUN HO IN, CPF 134.338.748-59, nos autos do
Cumprimento de Sentença, apresentado por
SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO
RENOVADO OBJETIVO SUPERO LTDA, CNPJ
43.144.880/0001-82, que, por se encontrar em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a(s)
respectiva(s) INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para
que em 15 dias, a fluir após o prazo deste edital,
efetue(m) o pagamento do débito atualizado no valor
de R$ R$ 22.554,29 em 01/10/2021, acrescido de
custas, se houver, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito, e também honorários advocatícios.
Ciente(s), ainda, que nos termos do artigo 525 do
CPC, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias
para que o(a)(s) executado(a)(s),
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente(m), nos próprios autos, a(s) respectiva(s)
impugnação(ões). Não sendo a(s) impugnação(ões)
apresentada(s), em prol do(a)(s) executado(a)(s)
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 novembro de 2021.           01 e 02.02

Demonstrações Contábeis em 31/12/2021 e 31/12/2020 (Valores em R$ 1,00)

Wilton Paes de Almeida Filho 
Sócio Administrador

Salatiel Dias Batista Filho 
Contador - CRC: 1SP 261.936/O-8 

LW Agrícola e Participações S.A.
C.N.P.J 61.291.282/0001-18

Balanços patrimoniais Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

31/12/2021 31/12/2020
Ativo / Circulante 14.386.511 14.804.221
Caixa e 
Equivalente de Caixa 12.790.178 13.118.492
Clientes 48.246 17.579
Adiantamentos 876 2.865
Tributos e contribuições 
a recuperar 115.699 215.141
Estoques 1.429.595 1.448.121
Despesas Pagas 
Antecipadamente 1.917 2.023
Ativo Não Circulante 18.425.420 18.586.537
Investimentos 13.573.481 13.573.481
Imobilizado 4.851.938 5.013.056
Total do Ativo 32.811.932 33.390.759

31/12/2021 31/12/2020
Passivo / Circulante 415.856 411.271
Fornecedores 34.164 63.865
Obrigações Sociais 88.653 80.914
Obrigações Fiscais 18.169 16.672
Outras Obrigações 24.000 -
Contas a Pagar 99.941 83.929
Adiantamento 
de Terceiros 150.929 165.891
Patrimônio Liquido 32.396.077 32.979.488
Capital 11.393.683 11.393.683
Ajuste IPC/90 (63.085) (63.085)
Reservas 5.950.186 5.950.186
Ajuste de 
Avaliação Patrimonial 15.314.734 15.865.154
Lucros/Prejuízos de  
Exercícios Anteriores (148.864) (108.226)
Resultado do Exercício (50.578) (58.225)
Total do Passivo 32.811.932 33.390.759

Receita Bruta de Vendas 31/12/2021 31/12/2020
Vendas Mercado Interno 754.365 632.026
Impostos Incidentes: 
Impostos Incidentes (32.203) (47.148)
Receita Liquida 722.161 584.878
Custos das Atividades Rurais
  Variação Patrimonial (32.739) 454.991
  Custos/ Despesas 
Gerais - Fazendas (3.088.068) (2.983.726)
Resultado Bruto (2.398.646) (1.943.857)
Despesas Atividades Rurais
Despesas
 Administrativas  Gerais (518.721) (269.820)
Despesas Não Dedutíveis (12.428) (1.991)

Resultado Operacional (2.929.796) (2.215.668)
Outras Receitas 2.416.970 1.587.273
Despesas Financeiras (2.127) (3.342)

Receitas Financeiras 460.174 565.744
4.200 7.769

Resultado antes 
do IRPJ e CSL (50.578) (58.225)
Lucro (Prejuízo) 

(50.578) (58.225)

Capital 
Social 

Ajuste 
IPC/90 Reservas

Ajuste de Aval  
Patrimonial

Lucros  
Acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 11.393.683 (63.085) 5.950.186 13.962.894 (108.226) 31.135.452
Ajuste de Avaliação 
Patrimonial - - - 1.902.260 - 1.902.260
Lucro do Exercício -  - - (58.225) (58.225)
Saldos em 31/12/2020 11.393.683 (63.085) 5.950.186 15.865.154 (166.451) 32.979.488
Ajuste de Avaliação 
Patrimonial - - - (550.420) - (550.420)
Lucro do Exercício - - - - (50.578) (50.578)
Saldos em 31/12/2021 11.393.683 (63.085) 5.950.186 15.314.734 (199.442) 32.396.077

31/12/2021 31/12/2020
Atividades Operacionais 222.105 (441.134)
Prejuízo antes da CS e IR (50.578) (58.225)
Ajuste para reconciliar o resultado 

pelas atividades operacionais:
 Depreciação/Amortização 161.117 150.385
 Variação do Valor 
Justo Biológicos - (606.215)

161.117 (455.830)
Variação nos Ativos e nos Passivos:
 Contas a Receber (30.667) 24.870
 Adiantamentos Diversos 1.988 (2.865)
 Impostos a Recuperar 99.442 28.619
Estoques 18.526 88.134
Despesas Antecipadas 106 684
 Fornecedores (29.702) 11.304
Obrigações Sociais 7.739 (2.210)
 Impostos a Pagar 1.498 (8.846)
Contas a Pagar 40.011 (21.242)
Adiantamento de Clientes (14.962) (45.527)
Ajustes Exercícios Anteriores    17.586 -
Atividades 
de investimentos (550.420) 1.918.709
Ajustes de Avaliação 
Patrimonial (550.420) 1.902.260
Venda de Imobilizado - 16.450

Redução (Aumento) do saldo

(328.314) 1.477.575
Caixa e equivalentes de caixa 
  no início do período 13.118.492 11.640.917

12.790.178 13.118.492

Redução (Aumento) do saldo

(328.314) 1.477.575

Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 03.417.087/0001-95 - NIRE 35.221.621.503

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Quotistas em 28.01.2022
Data, Hora, Local: 28.01.2022, às 10hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 14° andar, conjunto 
141, São Paulo/SP. Presença:  Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu, Secretária: 
Alessandra de Lima Penido. Deliberações Aprovadas: Redução do capital no montante de R$ 45.828.780, mediante 
o cancelamento de 4.582.878 quotas, das quais (i) 4.582.877 quotas são de titularidade da Syn Prop e Tech S.A., e 
(ii) 1 quota é de titularidade da CCP Participações Ltda., passando o capital social da Sociedade dos atuais R$ 
68.842.980,00, dividido em 6.884.298 quotas para R$ 23.014.200,00, dividido em 2.301.420 quotas. O montante total 
da redução destinado às sócias SYN e CCP Participações, sendo (i) R$ 45.828.770,00 para a SYN, e (ii) R$ 10,00 para 
a CCP Participações. A redução do capital social em questão somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 90 
dias para a oposição de credores, contados da data da publicação da presente ata, de acordo com o artigo 1.084, § 1° 
do Código Civil. Alteração da Cláusula 5 do Contrato Social: “Cláusula 5 - O capital social é de R$ 23.014.200,00, 
representado por 2.301.420 quotas de valor nominal de R$ 10,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas e 
moeda corrente nacional, todas de titularidade da CCP/CPP Parallel Holding Cajamar I LLC.”. Autorizar os 
administradores da Sociedade a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 28.01.2022. Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Presidente, Alessandra de Lima Penido - Secretária. 
Sócios: Syn Prop e Tech S.A. (nova denominação social da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e 
Participações), CCP/CPP Parallel Holding Cajamar I LLC, CCP Participações Ltda.

Millenium de Investimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/ME nº 03.355.044/0001-22 - NIRE 35.215.913.565

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Quotistas em 28.01.2022
Data, Hora, Local: 28.01.2022, às 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 14° andar, conjunto 141, 
São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Presidente, Alessandra de 
Lima Penido - Secretária. Deliberações Aprovadas: Redução do capital no montante de R$ 59.659.353,00, me-
diante o cancelamento de 59.659.353 quotas, das quais (i) 59.659.352 quotas são da SYN PROP E TECH S.A., e (ii) 
1 quota é da CCP Participações Ltda., passando o capital dos atuais R$ 89.618.976,00, dividido em 89.618.976 quo-
tas para R$ 29.959.623,00, dividido em 29.959.623 quotas. O montante total da redução ora aprovada foi destina-
do às sócias SYN PROP E TECH S.A. e CCP Participações Ltda., sendo (i) R$ 59.659.352,00 para a SYN PROP E TECH 
S.A., e (ii) R$ 1,00 para a CCP Participações Ltda.. A redução do capital social em questão somente se tornará efe-
tiva após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição de credores, contados da data da publicação da presente 
ata, de acordo com o artigo 1.084, § 1° do Código Civil. Alteração da Cláusula 5 do Contrato Social: “Cláusula 5 - 
O capital social é de R$ 29.959.623,00, representado por 29.959.623 quotas de valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
totalmente subscritas e integralizadas e moeda corrente nacional, todas da CCP/CPP Parallel Holding Cajamar I 
LLC.” Ficam os administradores autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização da redu-
ção de capital. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 28.01.2022. Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu 
- Presidente; Alessandra de Lima Penido - Secretária. Sócios: SYN PROP E TECH S.A. (nova denominação so-
cial da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações), CCP/CPP Parallel Holding Caja-
mar I LLC e CCP Participações Ltda. ambas por por Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu e Paulo Roberto Nazar.

Ágata Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/ME nº 20.591.482/0001-09 - NIRE 35.228.528.274

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Quotistas em 28.01.2022
Data, hora, local: 28.01.2022, 10hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 14° andar, conjunto 141, 
São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu, Secretária: 
Alessandra de Lima Penido. Deliberações aprovadas: Redução do capital social no montante de R$ 33.078.514,00, 
mediante o cancelamento de 33.078.514 quotas de titularidade da SYN PROP E TECH S.A., passando o capital social 
da Sociedade dos atuais R$ 33.083.514,00, dividido em 33.083.514 quotas para R$ 5.001,00, dividido em 5.001,00 
quotas. O montante total da redução ora aprovada foi destinado à sócia SYN PROP E TECH S.A.. A redução do capital 
social em questão somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição de credores, 
contados da data da publicação da presente ata, de acordo com o artigo 1.084, §1º do Código Civil. Alteração da 
Cláusula 5: Cláusula 5. O capital social é de R$ 5.001,00, representado por 5.001 quotas de valor de R$ 1,00 cada, 
totalmente subscritas e integralizadas e moeda corrente nacional, assim distribuída entre os sócios: Sócios: SYN PROP 
E TECH S.A. - Quotas: 5.000 - Valor (R$): 5.000,00 e CCP Participações Ltda. - Quotas: 1 - Valor (R$): 1,00. Total 
de Quotas: 5.001 - Total do Valor (R$): 5.001,00. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e fi rmar 
todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 28.01.2022. Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira 
Muramatsu - Presidente e Alessandra de Lima Penido - Secretária. Sócios: SYN PROP E TECH S.A. (nova 
denominação social da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações) e CCP Participações 
Ltda. ambas por seus administradores Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu e Paulo Roberto Nazar.

Colorado Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 34.334.027/0001-32 - NIRE 35.235.589.356

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Quotistas em 28.01.2022
Data, Hora, Local: 28.01.2022, às 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 14° andar, conjunto 141, 
São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Presidente, Alessandra de 
Lima Penido - Secretária. Deliberações Aprovadas: Redução do capital no montante de R$ 80.978.500,00, median-
te o cancelamento de 80.978.500 quotas, das quais (i) 80.978.499 quotas são da SYN PROP E TECH S.A., e (ii) 1 quo-
ta é da CCP Participações Ltda., passando o capital social dos atuais R$ 161.957.000,00, dividido em 161.957.000 quo-
tas para R$ 80.978.500,00, dividido em 80.978.500 quotas. O montante total da redução ora aprovada foi destinado 
às sócias SYN PROP E TECH S.A.  e CCP Participações Ltda., sendo (i) R$ 80.978.499 para a SYN PROP E TECH S.A. , e 
(ii) R$ 1,00 para a CCP Participações Ltda. A redução do capital social em questão somente se tornará efetiva após o 
decurso do prazo de 90 dias para a oposição de credores, contados da data da publicação da presente ata, de acordo 
com o artigo 1.084, § 1° do Código Civil. Alteração da Cláusula 5 do Contrato Social: “Cláusula 5 - O capital social é 
de R$ 80.978.500,00, representado por 80.978.500 quotas de valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscri-
tas e integralizadas e moeda corrente nacional, todas de titularidade da CCP/CPP Parallel Holding Cajamar I LLC.” 
Ficam os administradores da Sociedade autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização da 
redução de capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 28.01.2022. Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Mura-
matsu - Presidente; Alessandra de Lima Penido - Secretária. Sócios: SYN PROP E TECH S.A. (nova denomina-
ção social da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações), CCP/CPP Parallel Holding Ca-
jamar I LLC e CCP Participações Ltda. ambas por Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu e Paulo Roberto Nazar.



Bem Estar Indústria, Comércio e  
Importação de Cosméticos S.A.

Companhia Fechada 
CNPJ/MF nº 08.040.489/00001-37  –  NIRE 35.220.538.718

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas da BEM ESTAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 
DE COSMÉTICOS S.A. (a “Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2022, as 10h00min, na sede social da 
Companhia, localizada na Avenida Prestes Maia, nº 792, Centro, Diadema/SP, CEP 09930-270, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Extraordinária: 1. Convalidação dos atos 
praticados pelos membros da Diretoria no período de 24 de janeiro de 2020 a 09 de fevereiro de 
2022, por ausência de formalização na eleição dos membros da Diretoria em respectivo período, 

encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; Assembleia Ordinária: 1. Exame, discussão e votação das 

membros da Diretoria para exercício 2022 a 2024. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, 
na sede social, os documentos da Administração, exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo, 31 de janeiro de 2022. André Cintra Pereira - Diretor Operacional e Comercial; Felipe Cintra 
Pereira - Diretor Financeiro.
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EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a
usucapião administrativo, prenotado sob nº 839.213 em 18 de outubro de 2021 a
requerimento de ESTER HELENA KHALIL, brasileira, divorciada, empresária, RG nº
4.610.901-SSP/SP e CPF nº 007.981.048-99, residente e domiciliada nesta Capital, na
Rua Costa Rica nº 276, aptº 42, Jardim Europa e IVAN SUBTIL LEANZA, brasileiro,
divorciado, corretor de seguros, RG nº 209.157-4-IFP/RJ e CPF nº 154.867.707-82,
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Brás Cardoso nº 432 aptº 01, Vila Nova
Conceição, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros
eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Ester Helena Khalil e Ivan Subtil Leanza requereram a USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei
13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre a
passagem, para acesso das casas 1, 2 e 3, com entrada pela alameda dos Arapanés,
lançada sob o nº 636 (antigo nºs 632/632-fundos, com 111,25m2, melhor descrita e
caracterizada no memorial e na planta juntados neste processo, com origem na
transcrição nº 19.252 do 1º Registro de Imóveis desta Capital, de propriedade de
ROGERIO BONETTI ou RUGERO BONATTI, brasileiro casado com ANTONIETA
CORRA BONETTI, italiana, alegando posse mansa e pacifica há 15 anos. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo
de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.   02 e 18/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1036973-67.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ZAGALLO E ZAGALLO EVENTOS PROMOCOES - EIRELI - ME, CNPJ 06.968.237/
0001-47, com endereço à Rua Michigan, 922, Cidade Moncoes, CEP 04566-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta
uma ação Monitória por parte de Power Morumbi Artes Graficas Ltda - Epp, alegando em síntese que forneceu
mercadorias e serviços gráficos à requerido, nos termos das notas fiscais juntadas, no valor de R$ 3.794,64, mas até
a presente não houve pagamento delas. 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 janeiro de 2022. 02 e 03/02

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001211-32.2015.8.26.0001 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Nota Promissória Exequente: Sakamoto Lubrificantes Peças e Serviços Ltda Executado: SPARTS COMERCIO DE
PECAS PARA AUTOS LTDA EPP (na pessoa de Sandro Felgueiras Antonio) EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1001211-32.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos os que o presente
edital, virem ou dele tiverem conhecimento que SANDRO FELGUEIRAS ANTONIO (R.G. nº. 16.666.848-5/SSP-SP e do
CPF/MF. No. 073.561.588-84) foi incluído no polo passivo da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, objetivando a quantia de R$ 6.058,18, referente ao não
pagamentos dos títulos. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o presente edital para fins de sua citação,
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de
bens e sua avaliação com arresto/penhora, nos temos dos artigos 830 e seus §§ do C.P.C, da qual fica neste ato
intimado, ficando cientes de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de fevereiro de
2021. 02 e 03/02

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DE SÃO PAULO – AFPCESP
CNPJ. 62.655.386/0001-27

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
A presidente da Associação dos Funcionários da Policia Civil do Estado de São Paulo
– AFPCESP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social,
convoca os Senhores Associados para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária, no dia 16/02/2022, na sede social na Avenida Liberdade, 788/794,
Bairro Liberdade, São Paulo/SP, as 18h30m, em primeira (1ª) convocação, com no
mínimo da metade mais um dos associados com direito a voto e, em segunda (2ª)
convocação, as 19h00m com qualquer número de associados com direito a voto, para
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Deliberar sobre a abertura de filial
na Cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo; e 2) Deliberar sobre a abertura de
filial na Cidade de Campos do Jordão, estado de São Paulo. Não serãodiscutidos em
assembleia assuntos gerais ou temas não constantes da ordem do dia. Lucy Lima
Santos – Presidente. São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1106282-75.2019.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a New Barros Confecções De Roupas Eireli CNPJ 11.589.519/0001-73, que Souza e Cambos 
Confecções Ltda. Ajuizou ação monitória, para cobrança de R$ 105.685,72 (outubro/2019), referente aos cheques 
00035, 00036, 00037, 00038, 00039 e 00058, Bco Santander, ag. 005, c/c 13 08044 7. Estando a ré em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido dos honorários 
advocatícios em 5%, com isenção de custas, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de 
pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de novembro de 2021.[01,02] 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1110778-21.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) L. Osorski Eireli ME, CNPJ 06.106.981/0001-32, e Luiz Osorski, RG 276871
SSP/MT, CPF 361.522.421-34, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
BMC Máquinas, Equipamentos Pesados, Engenharia e Locações Ltda, atual denominação de BMC Hyundai S.A,
objetivando a cobrança de R$ 112.953,89 (março/2021), decorrente ao inadimplemento do contrato de compra e
venda de equipamento, firmado em 11.01.2016. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para em 03 dias efetuarem o pagamento integral da dívida atualizada ou
oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias,
oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderão os
executados requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 745-A do CPC. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2021. 01 e 02.02

18ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP – FORO CENTRAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1011155-13.2019.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru
Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELISABETE MOREIRA DOS SANTOS, Brasileira,
CPF 260.888.195-53, com endereço à Rua Flor do Guarujá, 460, Jardins, CEP 29190-338, Aracruz - ES, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Caixa Beneficente dos Funcionários
do Banco do Estado de São Paulo CABESP, objetivando a cobrança da quantia de R$ 6.069,79 (04/02/
2019), relativa ao inadimplemento das contribuições do Plano de Saúde Cabesp-Família a partir de fevereiro/
2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de janeiro de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014218-46.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
José Luiz Montañola, CPF 074.787.218-00 e RG 16.290.901-9, que Igreja Apostólica ajuizou ação contra si, processo em 
epígrafe, objetivando seja julgada procedente, com a conseqüente rescisão do Contrato Para Desenvolvimento do Website 
www.igrejaapostolica.org firmado em 01/11/17, e imediata devolução do valor de R$7.250,00, condenando o réu ao pagamento 
de multa diária, nos termos da inicial, bem como nas custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando o réu 
em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2021.                                        [01,02] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018753-81.2020.8.26.0003 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dra. Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
PURE RESORTS HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 18.641.895/0002-90, e PURE 
RESORTS ENSEADA PARNAÍBA LTDA, 10.934.900/0001-60, que Murilo de Lara Eugênio Júnior ajuizou uma ação de 
Procedimento Comum Cível, objetivando seja julgada procedente, condenando as Rés, a restituir ao Autor todos os valores 
pagos e que importam em R$ 68.388,92, condenando ainda ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários 
advocatícios. Estando as rés em lugar incerto, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a 
fluir do prazo supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, as rés serão consideradas revéis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei.                                                               [01,02] 

PERDA DE DIPLOMA

Eu, Danilo Fasolin Salmazio, RG 32.927.964-6 SSP/SP comunico a perda do
diploma do ensino superior da Universidade USCS concluído em 2003. São Paulo, 31/
01/2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1003822-75.2017.8.26.0004. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Alienação Fiduciária. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Celso Ricardo Lopes. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30
DIAS. PROCESSO Nº 1003822-75.2017.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado
de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELSO RICARDO LOPES, RG 28.660.801-
7, CPF 260.552.118-40, que lhe foi proposta inicialmente uma ação de Busca e Apreensão, convertida em ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 28.016,97 (março/2019), representada pela
Cédula de Crédito Bancário Financiamento de Veículo n° 16540704194. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir os 30 dias supra, pague o débito,
devendo o mesmo ser atualizado e acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba
será reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art.
231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para
oferta dos embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora
e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial em
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 25 de janeiro de 2022.                                                                                                             01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020806-98.2021.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) PERSONAL PRO-FIT ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA., CNPJ 09002796000196, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein, com o seguinte objeto: Ressarcimento de danos . 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 20 de janeiro de 2022.    01 e 02/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO � CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0003262-93.2021.8.26.0010. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: Hospital São Camilo - Ipiranga. Executado: José Martini. EDITAL
DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003262-93.2021.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). LIGIA MARIA TEGAO NAVE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ
MARTINI, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 2.671.367, CPF 080.910.648-53, com endereço à Rua dos Macaxãs, 22, Vila Nair,
CEP 04282-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Hospital São
Camilo - Ipiranga. 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,
20 dias contados da publicação, pague a quantia de R$ 8.894,56 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de janeiro de 2022.
01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1008953-89.2021.8.26.0004. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Contratos Bancários. Requerente: Itaú Unibanco S.A. Requerido: J & F Locacao e Montagem de Stand Ltda.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008953-89.2021.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) J & F LOCACAO E MONTAGEM DE STAND LTDA, CNPJ 22.939.889/0001-00, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Itaú Unibanco S.A., objetivando o recebimento da
quantia de R$ 137.403,75 (julho de 2021), oriundo do contrato nº 11173/000631500217247. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinado a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II
do CPC 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 da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC),
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo réu, como verdadeiros, os fatos
articulados pelo autor conforme previsto no artigo 344 do C.P.C., ficando advertido de que no caso de revelia será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de janeiro de 2022.                                                       01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1014226-34.2016.8.26.0001. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Prestação de Serviços. Exequente: Fundação São Paulo. Executado: Fumiko Tanena Nita e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014226-34.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) FUMIKO TANENA NITA, RG 11.438.145, CPF 519.425.348-68 e TOSHIO NITA, RG. 5.384.780-5, CPF. 505.803.968-00,
que foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, objetivando a quantia de R$ 5.440,45 (agosto de 2018), representada pelo Instrumento
Particular de Confissão de Dívida, oriundo da prestação de serviços educacionais do Ensino Fundamental da Derdic, bem como,
do bloqueio que recaiu sobre o valor de R$ 149,45, via SISBAJUD. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de serem considerados revéis, bem como, de
converter-se em penhora o arresto da quantia bloqueada judicialmente, via Sisbajud, no montante de R$149,45. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de Janeiro de 2022.
01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1038156-73.2019.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Ivan Bastos dos Santos. EDITAL DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038156-73.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi
Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ivan Bastos dos Santos (CPF. 049.137.888-25), que Banco Bradesco
S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 43.749,86 (maio de 2019), representada pela Cédula
de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal Consignação e/ou Retenção � INSS - Refinanciamento n° 358.413.149.
Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o
débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou
reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Fica também intimado do arresto efetuado sobre as quantias
bloqueadas judicialmente de R$ 6.258,06 e R$ 102,77, que serão convertidas em penhora com a citação, para
impugnação no prazo legal. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2022.                                                         01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1110710-71.2017.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Seguro. Exequente: Sul América Companhia de Seguro Saúde. Executado: Different Brindes Promocionais Ltda - Epp.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1110710-71.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Different Brindes Promocionais Ltda - Epp (CNPJ. 03.663.079/0001-29), que Sul América Companhia de
Seguro Saúde lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 39.945,93 (fevereiro de 2020), representada
pelo contrato de seguro saúde na modalidade PME Pequena e Média Empresa apólice n° 19518. Estando a executada
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2022.                                                          01 e 02 / 02 / 2022

9ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL - COMARCA DA CAPITAL
Praça João Mendes s/nº - 7º andar - salas nºs 715 / 717 - Centro - CEP 01501-
900 - Fone: 2171.6106 e 6108  - E-mail: sp9cv@tjsp.jus.br - EDITAL de
CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1080196-67.2019.8.26.0100. O Dr. VALDIR
DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, MM Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ
SABER a JOSÉ GERMANO DA SILVA (CPF 371.567.564-00), que ICOMON
TECNOLOGIA LTDA. lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a
condenação no pagamento de R$1.500,00 (no ajuizamento) a ser atualizado e
acrescido das cominações legais, referente a danos materiais causados ao
veículo Fiat Uno Vivace placas AZI 1068, em razão de colisão traseira provocada
pelo veículo Mercedes Benz 710, placas IMM 1646, do réu e por ele dirigido
imprudentemente,conforme acidente ocorrido na Av. Jacu Pêssego, altura do nº
2708, em 29/06/2018. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados
e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR
ESPECIAL.Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2022.

     02  e  03/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROCESSO Nº 1006291-29.2019.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso 
Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SHEKINAH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, CNPJ 09.431.791/0001-89, com endereço à Rua Comandante Garcia D Avila, 242, Morumbi, CEP 
05654-040, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BAN-
CO DO BRASIL S/A, para que pague o valor referente ao contrato ce
ABERTURA DE CRÉDITO  BB GIRO EMPRE ibilização de crédito ro-
tativo no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Em razão do inadimplemento, o saldo devedor, 
apurado de acordo com as condições ajustadas no contrato, é de R$ 110.458,62 (cento e dez mil quatrocentos 
e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) até a data de propositura da ação. 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, apre-
sente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado cura-
dor especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e pas-
sado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016404-53.2019.8.26.0005 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Pau-
lo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELISEU CA-
VALCANTE DA SILVA, Brasileiro, RG 286970296, CPF 282.090.088-70, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo- CDHU. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos ter-
mos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para, no prazo de 
30 (trinta) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, desocupar o imóvel situado 
à Rua Vitória do Espirito Santo, 401, Bloco 4A, Apto.51A, Jardim Miriam, CEP 08141-004, São Paulo - 
SP, sob pena de desocupação forçada. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na for-
ma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de janeiro de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0016754-45.2009.8.26.0020 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EZILDA SAGARIO BORGES, 
Brasileira, Solteira, Autônoma, RG 13.088.725-0, CPF 012.506.998-78, com endereço à Avenida Rubi, 
545, Casa: 2, Dona Zulmira, CEP 38414-022, Uberlandia - MG que, Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, 
objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua da 
Sinceridade, s/nº, P:13, B:A, Apto.32A, Conjunto Habitacional SP (Vila Brasilândia B02), São Paulo-SP, 
CEP 02820-020, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracteri-
zando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contra-
to e a consequente reintegração de posse. Estando a corré supramencionada em local ignorado, foi de-
ferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste o fei-
to, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado cu-
rador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0053548-54.2011.8.26.0001 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADE-
VANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) GILDEMAR GOMES 
MOREIRA, RG 13.434.683-8, CPF 701.250.401-30, DANIELA BARRETO DE LIMA GOMES MOREI-
RA, RG 27907573X, CPF 252.096.728-59, e CENTER LUPE TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 
EPP, CNPJ 56.782.006/0001-12, que Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação Monitória objetivando R$ 
165.466,72 (20/11/2011), referente Contrato para Desconto de Cheques nº 002.265.360, firmado em 
25/05/2007. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, paguem o "quantum" reclamado devidamente atualizado, acrescido de ho-
norários advocatícios de 5% ao valor atribuído à causa, restando isento de custas pelo pronto paga-
mento, ou em igual prazo ofereçam embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, constituir-se em 
título executivo judicial sem qualquer formalidade, nomeando-se em caso de silêncio 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 08 de Outubro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 0120345-05.2008.8.26.0005 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). 
ARIELLE ESCANDOLHERO MARTINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 1- GIOVANNA LOPES 
DE FREITAS, Brasileira, RG 45.079.943-8, CPF 433.292.548-31 e 2- THAIS CRISTINI LOPES DE FREI-
TAS, Brasileira, RG 49.610.108-0, CPF 427.936.558-05, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
- Cdhu, objetivando a Rescisão de Contrato cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à 
Rua Augusto Antunes, nº 930, C:02, B:6B, AP: 42B, Cep: 08051-370, Conjunto Habitacional São Miguel 
Paulista G1, bairro do Limoeiro  São Paulo/SP, alegando em síntese que os réus descumpriram o contrato 
entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A auto-
ra requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. Encontrando-se as corrés em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação pro-
posta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apre-
sente(m) resposta(s). Não sendo contestada a ação, as corrés serão consideradas revéis, caso em que se-
rá nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de dezembro de 2021. 

PLANNER HOLDING FINANCEIRA S.A. 
CNPJ nº 08.088.455/0001-12 - NIRE 35300331648

Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Realizada em 18.06.2021
Data: 18 de junho de 2021, às 09:00 horas. Local: Sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900 - 10º andar - 
Condomínio Edifício Pedro Mariz - B31 - Itaim Bibi - São Paulo-SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presi-
dente: Carlos Arnaldo Borges de Souza. Secretário: Claudio Henrique Sangar. Ordem do Dia: Sessão Extraordiná-
ria: 1 Exame, discussão e votação das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício fi ndo em 31.12.2019, a saber: 
Balanço Patrimonial, e as seguintes demonstrações: Resultado; Mutações do Patrimônio Líquido; Fluxos de Caixa e 
Notas Explicativas; e 2 Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios fi ndo em 2019. Sessão Ordinária: 
1. Exame, discussão e votação das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício fi ndo em 31.12.2020, a saber: 
Balanço Patrimonial, e as seguintes demonstrações: Resultado; Mutações do Patrimônio Líquido; Fluxos de Caixa e 
Notas Explicativas; 2. Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios fi ndo em 2020; 3. Deliberar sobre os 
pedidos de renúncias apresentados pelos diretores os Srs. Artur Martins de Figueiredo e Mauricio Antonio Quadrado; e 
4. Eleger os membros da Diretoria com a fi xação de seus honorários e mandato. Considerações Preliminares: 
Considerando que as demonstrações fi nanceiras referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de 
dezembro de 2020 foram publicados no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo” e no “Jornal O Dia SP”, ambos em 
edição de 16 de junho de 2021. Deliberações: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições, deliberaram o que segue: Sessão Extraordinária: 1. Aprovar, sem ressalvas, todos os documentos men-
cionados no item “1” da ordem do dia; e 2. Permanecerá na conta “Lucros ou Prejuízos Acumulados”, o resultado 
(prejuízo) no montante de R$633.345,15 (seiscentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quinze 
centavos) apresentado no exercício fi ndo em 31.12.2019, para ulterior deliberação. Sessão Ordinária: 1. Aprovar, 
sem ressalvas, os documentos mencionados no item “1” da ordem do dia; 2. Permanecerá na conta “Lucros ou Prejuí-
zos Acumulados”, o resultado (prejuízo) no montante de R$1.550.798,02 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, 
setecentos e noventa e oito reais e dois centavos) apresentado no exercício fi ndo em 31.12.2020, para ulterior delibe-
ração. 3. Foram aceitos os pedidos de renúncia ao cargo de diretor, apresentados pelos Srs. Artur Martins de Figuei-
redo e Mauricio Antonio Quadrado, sendo consignado um voto de agradecimento, pelos serviços prestados. 4. 
Foram eleitos os seguintes membros para compor a Diretoria: Diretores: Cláudio Henrique Sangar, brasileiro, 
casado no regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, 
na Rua Silos, nº 53 - Água Fria - CEP 02335-060, portador da C.I. RG. nº 15.483.841-SSP-SP e CPF nº 030.084.068-31; 
Carlos Arnaldo Borges de Souza, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua 
Professor Arthur Ramos, nº 350 - apartamento 1201 - Bloco D, portador da C.I. RG. nº 13.931.434-9-SSP-SP e CPF nº 
006.031.278-51; e Marcus Eduardo de Rosa, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, adminis-
trador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Americo Vespucci, nº 889 - Vila Prudente - CEP 
03135-010, portador da C.I. RG. nº 9.948.759-7-SSP-SP e CPF nº 030.084.058-60. 4.1 O mandato dos diretores ora 
eleitos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024. 4.2 Os diretores eleitos 
renunciaram ao direito de recebimento de honorários por já serem remunerados por outras empresas do grupo. 4.3 Os 
diretores eleitos apresentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administra-
ção da sociedade e nem condenados ou sob efeitos 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 fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da sociedade. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 18 de junho de 2021. Presença: Acionistas: 
B100 Controle e Participações Ltda; e Jaguar Fundo de Investimento em Participações Multiestrate-
gia. Assinatura: Presidente: Carlos Arnaldo Borges de Souza; e Secretário: Claudio Henrique Sangar. A 
presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Carlos Arnaldo Borges de Souza - Presidente, Claudio 
Henrique Sangar - Secretario. JUCESP nº 574.947/21-8 em 03.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Digipix Gráfica Digital S.A. 
CNPJ/ME nº 06.972.254/0001-58 – NIRE 35.300.362.331 – Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de janeiro de 2022

1. Data, Hora e Local: realizada no dia 24 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da 
Digipix Gráfica Digital S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo, na Alameda Cleveland, nº 412, sala 2, CEP: 01218000. 2. Convocação e Presença: Dispen-
sada em razão da presença dos titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos 
do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas cons-
tantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Michael Edgar 
Perlman; Secretário: Marco José Perlman. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (A) a emissão de 90 
(noventa) debêntures pela Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), todas nomina-
tivas e escriturais, em uma série, com valor nominal unitário de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no 
valor total de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais); (B) a constituição da garantia a ser outorgada 
no âmbito da Emissão; (C) a celebração de “Acordo de Comissionamento”; (D) a autorização para 
que a administração da Companhia celebre todos os documentos e pratique todos os atos necessá-
rios para a formalização das deliberações, caso aprovadas; e (E) a ratificação de quaisquer atos já 
praticados para a realização e formalização das deliberações aprovadas nos termos dos itens 
anteriores. 5. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Dispensada, 
por unanimidade, a leitura de quaisquer documentos relacionados à matéria a ser deliberada nesta 
Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que é de inteiro conhecimento dos Acionistas. Nos termos 
do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, foi autorizada, por unanimidade, a lavratura 
da presente ata na forma de sumário. 6. Deliberações: colocadas as matérias em discussão, os 
Acionistas, sem quaisquer ressalvas, aprovaram, por unanimidade: (A) A emissão de até 90 (noventa) 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejus-
sória adicional, em série única, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com 
Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Colocação Privada, da Digipix Gráfica Digital 
S.A.” (“Escritura de Emissão”), com valor nominal unitário de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no valor 
total de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), com as seguintes características: (i) Destinação 
dos Recursos: (i) capital de giro; (ii) contratação de funcionários e de terceiros; e/ou (iii) quaisquer 
outras necessidades da Companhia dentro do curso ordinário dos negócios. Para os efeitos da 
Emissão, compreende-se por curso ordinário dos negócios qualquer atividade relacionada ao objeto 
social da Companhia e que tenha como objetivo impulsionar seu desenvolvimento empresarial, no 
Brasil ou no exterior; (ii) Data de Emissão: a data de emissão das Debêntures será 24 de janeiro de 
2022; (iii) Data de Vencimento das Debêntures: as Debêntures terão prazo de 30 (trinta) meses 
contados a partir da Data de Emissão das Debêntures, sendo o vencimento final das Debêntures em 
15 de julho de 2024 (“Data de Vencimento das Debêntures”), ressalvadas as hipóteses de ~vencimento 
antecipado a serem definidas na Escritura de Emissão ou Resgate Antecipado Facultativo Total 
(conforme definido abaixo); (iv) Remuneração das Debêntures: (i) sobre o Valor Nominal Unitário 
Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, incidirão juros remune-
ratórios correspondentes a 0,7% a.m. (sete décimos por cento ao mês), o equivalente a 8,7311% a.a. 
(oito inteiros e sete mil trezentos e onze décimos de milésimo por cento ao ano), considerando ano 
base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures”), incidentes 
desde a Data de Início da Rentabilidade ou a data de pagamento da Remuneração da Primeira Série 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; (v) Amortização do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures: o Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago a partir do 
13º (décimo terceiro) mês, inclusive, contado da data de emissão (“Período de Carência”) sendo o 
primeiro pagamento em 30 de janeiro de 2023 e o último na Data de Vencimento, nas datas e pro-
porções indicadas nas Debêntures; (vi) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário ou o saldo 
do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, será atualizado monetariamente pela variação do 
Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”), apurado e divulgado diariamente pela B3, desde a 
primeira data de integralização das Debêntures até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização 
Monetária das Debêntures”), sendo o produto da Atualização Monetária das Debêntures incorporado 
ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, das Debêntures 
(“Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures”). A Atualização Monetária das Debêntures será 
calculada conforme a fórmula constante nas respectivas Debêntures. (vii) Encargos Moratórios: 
sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quais-
quer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acres-
cidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como, de multa não compensatória de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial (em conjunto, “Encargos Moratórios”); (viii) Garantias: (1) Garantias Reais: 
como garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, 
presentes ou futuras, pecuniárias ou não, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Compa-
nhia no âmbito da Emissão, incluindo, mas não se limitando ao pagamento integral de todos e 
quaisquer valores, principais ou acessórios, com valor total de principal de R$ 9.000.000,00 (nove 
milhões de reais), incluindo Remuneração, Encargos Moratórios, devidos pela Companhia nos termos 
da Escritura de Emissão e do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis, Conta 
Vinculada e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), bem como 
indenizações de qualquer natureza e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorridos pelo 
debenturista em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extraju-
diciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, nas 
datas previstas nas respectivas Debêntures (“Obrigações Garantidas”), será constituída garantia de 
cessão fiduciária, pela Companhia, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 
de julho de 1965, sobre (i) todos os direitos creditórios decorrentes de recebíveis de cartão de crédito 
de titularidade da Companhia, decorrente de contratos celebrados com seus clientes, cujos paga-
mentos serão realizados por meio de transações efetuadas pelos clientes junto a todas as creden-
ciadoras e/ou subcredenciadoras das quais a Companhia seja credenciada/afiliada, nos termos e 
condições do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (“Direitos Creditórios”), compre-
endendo, mas não se limitando (“Garantia Real”): (a) ao direito de receber todos e quaisquer valores 
que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento 
a Companhia, decorrentes dos Direitos Creditórios; (b) a seguinte conta corrente mantida na QI 
Sociedade de Crédito Direto S.A. (“Banco Arrecadador”), na agência nº 001 e sob o nº 39171-3 
(“Conta Vinculada”), na qual deverão transitar, a partir data da efetiva subscrição e integralização das 
Debêntures, mensalmente 20% (vinte por cento) do Valor Total de Emissão, provenientes dos Direitos 
Creditórios previstos neste item (“Recebíveis Mínimos Obrigatórios”); (c) todos os direitos creditórios 
atuais e futuros detidos e a serem detidos pela Companhia como resultado dos valores depositados 
na Conta Vinculada, os quais deverão estar nos Investimentos Permitidos (conforme definidos no 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), inclusive enquanto em trânsito ou em processo 
de compensação bancária, bem como seus frutos e rendimentos (sendo os direitos creditórios e 
montantes previstos nos itens (c) e (d) doravante designados em conjunto como “Recebíveis”); (d) 
todos os direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, que possam ser objeto de cessão 
fiduciária de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis ou decorrentes dos Direitos 
Creditórios (“Direitos Atrelados”); e (e) a titularidade da própria Conta Vinculada (“Direito sobre a 
Conta Vinculada”, sendo este, quando em conjunto com os Direitos Creditórios, com os Recebíveis 
e com os Direitos Atrelados, doravante simplesmente “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”). 
(2) Garantia Fidejussória: em garantia às Obrigações Garantidas, será outorgada fiança pela Abaia 
Participações S.A. sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Alameda Cleveland, nº 412, sala 3, CEP: 01218000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 10.336.085/0001-37; e (3) Alienação 
Fiduciária de Ações: em garantia das Obrigações Garantidas, será outorgada por determinados 
acionistas da Companhia a alienação fiduciária de ações de emissão da Companhia. (ix) Eventos 
de Vencimento Antecipado: a serem definidos na Escritura de Emissão com base nas práticas 
usuais de mercado adotadas em operações semelhantes, em comum acordo entre as partes envol-
vidas na Emissão; (x) Covenants Financeiros e Não Financeiros: a serem definidos na Escritura 
de Emissão, com base nas práticas usuais de mercado adotadas em operações semelhantes, em 
comum acordo entre as partes envolvidas na Emissão; (xi) Aquisição Facultativa: a Companhia 
poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da 
Lei das Sociedades por Ações; (xii) Resgate Antecipado Facultativo: a Companhia poderá, a seu 
exclusivo critério, a partir da Data de Integralização das Debêntures, realizar o resgate antecipado 
facultativo da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures 
(“Resgate Antecipado Facultativo Total”), de forma que (i) caso o Resgate Antecipado Facultativo 
Total seja realizado após 15 de janeiro de 2023, será devido pela Companhia o Valor Nominal Uni-
tário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido de 8% (oito por cento) do saldo 
do Valor Nominal Unitário, ou (ii) caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado antes 
de 15 de janeiro de 2023, será devido pela Emissora o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor 
Nominal Unitário acrescido da Remuneração devida e não paga, observados os demais termos e 
condições a serem definidos na Escritura de Emissão. (B) a constituição da Garantia Real de cessão 
fiduciária de Direitos Creditórios pela Companhia em garantia às Obrigações Garantidas assumidas 
no âmbito da Emissão, conforme descrito no item “(viii)” acima em favor do Brasil Venture Debt I 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, fundo de investimentos em direitos creditórios, 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.659.340/0001-90 (“Fundo BVD”), administrado pela Finaxis Cor-
retora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.317.692/0001-94; 
(C) a celebração, pela Companhia, do Acordo de Comissionamento, para formalizar o pagamento de 
um prêmio variável ao Fundo BVD, na ocorrência de determinados eventos de liquidez, a serem 
estabelecidos no referido Acordo de Comissionamento; (D) a prática, pelos diretores da Companhia, 
de todos e quaisquer atos, e a celebração de todos e quaisquer documentos que se façam neces-
sários para a formalização implementação das deliberações aprovadas nos itens “A” a “C” acima; e 
(E) a ratificação de quaisquer atos já praticados para a realização e formalização das deliberações 
aprovadas nos termos dos itens anteriores. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi ofere-
cida a palavra aos Acionistas e, na ausência de manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata que depois de lida e achada conforme, foi aprovada e 
assinada por todos os presentes. A presente ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do 
Artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 8. Presenças: Presidente: Michael Edgar Perlman. 
Secretário: Marco José Perlman. Acionistas: Abaia Participações S.A., Thiago Weigsding, Cauê 
Rodrigo Coelho, Flávio Benício Jansen Ferreira, Paulo Roberto Moreira Guimarães, Marcelo Luiz 
Soares, Marco José Perlman, Marcelo Schroeder Isleb, Rafael Goldenberg Lohn, Alina Eva Perlman, 
Michael Edgar Perlman, Renata Prade Perlman, Marcelo Giovanni Perlman, Katia Helena Perlman. 
Certificamos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 24 de 
janeiro de 2022. Michael Edgar Perlman – Presidente; Marco Jose Perlman – Secretário.

Digipix Gráfica Digital S.A.
CNPJ/ME nº 06.972.254/0001-58 – NIRE 35.300.362.331 – Companhia Fechada

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de janeiro de 2022
1. Data, Hora e Local: realizada no dia 24 de janeiro de 2022, às 11:00 horas, na sede social da 
Digipix Gráfica Digital S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo, na Alameda Cleveland, nº 412, sala 2, CEP: 01218000. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
em razão da presença dos titulares da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. 3. Mesa: Presidente: Michael Edgar 
Perlman; Secretário: Marco José Perlman. 4. Ordem do Dia: deliberar, nos termos do Estatuto Social 
da Companhia sobre a (i) outorga de garantia pela Companhia em favor do Brasil Venture Debt I 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, fundo de investimentos em direitos creditórios, 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.659.340/0001-90 (“Fundo BVD”), administrado pela Finaxis Cor-
retora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.317.692/0001-94, 
em garantia de todas as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da 1ª (Primeira) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, com Garan-
tia Fidejussória Adicional, em Série Única, Para Colocação Privada da Companhia (“Emissão” e 
“Debêntures”, respectivamente), conforme estabelecido no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
(Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia 
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Colocação Privada, da Digipix Gráfica 
Digital S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser aprovada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia; (ii) autorização para que a diretoria da Companhia atualize os registros da Companhia 
e celebre todos os documentos necessários para a formalização da deliberação constante do item 
(i) acima; e (iii) ratificação dos atos já praticados pela Companhia e seus dirigentes para a realização 
e implementação das deliberações aqui aprovadas. 5. Deliberações: Os Conselheiros aprovam, por 
unanimidade, desde que aprovada a Emissão pelos Acionistas da Companhia em sede de Assembleia 
Geral Extraordinária convocada para a presente data, aprovaram, por unanimidade e sem qualquer 
ressalva, o seguinte: (i) A constituição, pela Companhia, em favor do Fundo BVD, em garantia do fiel, 
pontual e integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, presentes ou futuras, 
pecuniárias ou não, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia no âmbito da Emis-
são, incluindo, mas não se limitando ao pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais 
ou acessórios, com valor total de principal de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), incluindo 
Remuneração, Encargos Moratórios, devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão e 
dos demais instrumentos de garantia celebrados no âmbito da Emissão, bem como indenizações de 
qualquer natureza e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorridos pelo debenturista em 
decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários 
à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, nas datas previstas 
nas respectivas Debêntures (“Obrigações Garantidas”), da garantia de cessão fiduciária, nos termos 
do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, mediante a celebração do 
respectivo contrato de cessão fiduciária (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”) 
sobre (i) todos os direitos creditórios decorrentes de recebíveis de cartão de crédito de titularidade 
da Companhia, decorrente de contratos celebrados com seus clientes, cujos pagamentos serão 
realizados por meio de transações efetuadas pelos clientes junto a todas as credenciadoras e/ou 
subcredenciadoras das quais a Companhia seja credenciada/afiliada, nos termos e condições do 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (“Direitos Creditórios”), compreendendo, mas 
não se limitando (“Garantia Real”): (a) ao direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou 
potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento a Companhia, 
decorrentes dos Direitos Creditórios; (b) a seguinte conta corrente mantida na QI Sociedade de 
Crédito Direto S.A. (“Banco Arrecadador”), na agência nº 0001 e sob o nº 39171-3 (“Conta Vincu-
lada”), na qual deverão transitar, a partir data da efetiva subscrição e integralização das Debêntures, 
mensalmente 20% (vinte por cento) do Valor Total de Emissão, provenientes dos Direitos Creditórios 
previstos neste item (“Recebíveis Mínimos Obrigatórios”); (c) todos os direitos creditórios atuais e 
futuros detidos e a serem detidos pela Companhia como resultado dos valores depositados na Conta 
Vinculada, os quais deverão estar nos Investimentos Permitidos (conforme definidos no Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), inclusive enquanto em trânsito ou em processo de 
compensação bancária, bem como seus frutos e rendimentos (sendo os direitos creditórios e 
montantes previstos nos itens (c) e (d) doravante designados em conjunto como “Recebíveis”); (d) 
todos os direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, que possam ser objeto de cessão 
fiduciária de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis ou decorrentes dos Direitos 
Creditórios (“Direitos Atrelados”); e (e) a titularidade da própria Conta Vinculada (“Direito sobre a 
Conta Vinculada”, sendo este, quando em conjunto com os Direitos Creditórios, com os Recebíveis 
e com os Direitos Atrelados, doravante simplesmente “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”). 
(ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias, pratique 
qualquer ato e celebre qualquer documento necessário, para a implementação e formalização das 
deliberações ora aprovadas no item (i) supra, incluindo, mas não se limitando, ao Contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios; (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia 
e seus dirigentes para a realização e implementação das deliberações aqui aprovadas. 5. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra aos Conselheiros e, na ausência de 
manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que 
depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente ata 
foi lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 
6. Presenças: Presidente: Michael Edgar Perlman. Secretário: Marco José Perlman. Membros do 
Conselho de Administração: Marco José Perlman, Alina Eva Perlman, Michael Edgar Perlman, Flávio 
Benício Jansen Perlman, Paulo Roberto Moreira Guimarães, Renata Prade Perlman e Katia Helena 
Perlman. Certificamos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 
24 de janeiro de 2022. Michael Edgar Perlman – Presidente; e Marco José Perlman – Secretário.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 42C0-3D9C-E091-300A.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 A

ng
el

o 
Au

gu
st

o 
D

el
l A

gn
ol

o 
O

liv
ei

ra
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 4

2C
0-

3D
9C

-E
09

1-
30

0A
.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verif icar as assinaturas clique no l ink: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/42C0-3D9C-E091-300A ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este 

documento é válido. 

Código para verificação: 42C0-3D9C-E091-300A

Hash do Documento 

C3A2A5F701380D88CB13B2E3C74F0612F3D3B801B090A199B9BE120FB17EE5A8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/02/2022 é(são) :

Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES 

DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46  em 

02/02/2022 06:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS 

REVISTAS EIRELI - 64.186.877/0001-00



Presidente sobrevoa áreas
atingidas pelas chuvas em SP

Nacional
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2022PÁGINA 6

O presidente Jair Bolsona-
ro sobrevoou na terça-feira,
(1ª) áreas afetadas pelas chu-
vas dos últimos dias na Gran-
de São Paulo. Os alagamentos
e deslizamentos causaram 24
mortes em todo o estado.

Após o sobrevoo, o presi-
dente lamentou a tragédia e
colocou o governo federal à
disposição dos municípios
atingidos. “Estamos presentes
com seis ministros. Também
nós apresentamos a prefeitos
para mostrar o que nós pode-
mos fazer. Porque nós temos
disposição para minorar o so-
frimento das pessoas. Lamen-
tamos as mortes”, disse, em
entrevista coletiva em Francis-
co Morato.

Bolsonaro destacou ainda
que desde o início, a situação
dos municípios atingidos pelas

chuvas têm sido acompanhada
pela Secretaria Nacional de
Defesa Civil. Segundo o pre-
sidente, o governo vai buscar
disponibilizar recursos à me-
dida que as prefeituras apresen-
tem as necessidades de cada
município. “Os prefeitos apre-
sentam as suas necessidades e
nós faremos todo o possível
para atendê-los”, enfatizou.

O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Ma-
rinho, que acompanhou o pre-
sidente na viagem a São Pau-
lo, disse que o governo fede-
ral tem como prioridade aco-
lher as vítimas das chuvas.
“Esse momento é de solida-
riedade às famílias que tive-
ram vítimas, de acolhimento
às pessoas que estão desabri-
gadas e de trabalharmos em
conjunto com o governo do

estado e com os municípios,
com a sociedade civil organi-
zada para fazermos frente a
essas ocorrências”, disse.

Nas próximas semanas, de
acordo com o ministro, serão
estudadas formas de viabilizar
obras preventivas de novos de-
sastres na região. “Nós nos
comprometemos com os pre-
feitos que estaremos nos pró-
ximos 15 dias conversando com
as prefeituras locais sobre li-
nhas de financiamento e obras
estruturantes de maior vulto”.

Apesar de reconhecer o
problema das moradias precá-
rias como agravante das difi-
culdades enfrentadas com os
temporais, Marinho afirmou
que um volume tão grande de
chuvas seria um problema
mesmo em cidades com infra-
estrutura consolidada. “Cair

300 ou 400 milímetros de água
em um período restrito em
uma determinada região, eu
acho que nem Nova York vai
aguentar”, comparou.

Para o ministro, a situação
é semelhante à enfrentada em
outros estados. “Nós estamos
vivendo um período em que, o
que choveu no sul da Bahia, no
norte de Minas Gerais, foi sem
precedente nos últimos 30
anos”, acrescentou.

Além do ministro da infra-
estrutura, o titular da Cidada-
nia, João Roma, também ofe-
receu apoio às pessoas atingi-
das. “A nossa função é acolher
as pessoas. Temos que ter cui-
dado com aquelas pessoas que
perderam tudo que tinham”,
disse, sobre as ações de assis-
tência social que serão ofere-
cidas. (Agência Brasil)

Ao abrir ano judiciário, presidente
do STF pede tolerância em eleição

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Luiz Fux, conclamou os brasi-
leiros para exercitarem a tolerân-
cia ao longo deste ano eleitoral
e afirmou que não há espaço para
a violência e ações contra o re-
gime democrático. A fala ocor-
reu na manhã de terça-feira (1º),
durante o discurso do presidente
da Corte na sessão solene de
abertura do ano judiciário.

“Não obstante os dissensos da
arena política, a democracia não
comporta disputas baseadas no
‘nós contra eles’!”, disse Fux.
“Em sendo assim, este Supremo
Tribunal Federal, guardião da
Constituição, concita os brasilei-
ros para que o ano eleitoral seja
marcado pela estabilidade e pela
tolerância, porquanto não há mais
espaços para ações contra o re-
gime democrático e para a vio-
lência contra as instituições pú-

blicas”, acrescentou o ministro.
Fux destacou que no Brasil

democrático os cidadãos podem
expressar suas divergências li-
vremente, “sem medo de censu-
ras e retaliações”. O presidente
do Supremo afirmou ainda que
o respeito à Constituição, às leis
e à liberdade de imprensa encon-
tra-se acima de qualquer resul-
tado eleitoral.

Outro tema central no dis-
curso de Fux foi a pandemia de
covid-19. Ele lamentou os mais
de 5 milhões de mortos no mun-
do e 600 mil no Brasil, e afir-
mou que o enfrentamento da pan-
demia “nos fez enxergar que, para
além das nossas diferenças, to-
dos nós somos integrantes da
mesma teia social e dependemos
radicalmente uns dos outros não
apenas para sobrevivermos, mas
também para sermos livres e au-
tônomos como cidadãos de so-

ciedades democráticas”.
Em relação à pauta de julga-

mentos, o ministro frisou que
neste ano ela será montada ten-
do em vista a estabilidade demo-
crática e a preservação das ins-
tituições políticas do país.

Outros pontos mencionados
por Fux, a serem observados na
pauta de julgamentos, são a re-
vitalização econômica e a pro-
teção das relações contratuais e
de trabalho; a moralidade admi-
nistrativa; e a concretização da
saúde pública e dos direitos hu-
manos afetados pela pandemia,
especialmente em prol dos mais
marginalizados.

O discurso do ministro foi
proferido a partir do plenário do
Supremo, onde ele se encontra-
va sozinho, enquanto os demais
ministros e convidados marca-
ram presença na cerimônia por
meio de videoconferência.

Em janeiro, a balança co-
mercial registrou déficit de
US$ 176 milhões, pressiona-
da pelos custos internacionais
da energia. Esse é o terceiro
ano seguido em que as impor-
tações superaram as exporta-
ções no primeiro mês do ano,
tradicionalmente marcado por
déficits comerciais.

Apesar do resultado nega-
tivo, o déficit comercial caiu
20% em relação a janeiro de
2021, quando o país tinha im-
portado R$ 220 milhões a
mais do que tinha exportado. A
última vez em que o país tinha
registrado superávit comerci-
al em janeiro foi em 2018,
com resultado positivo de US$
1,656 bilhão.

O saldo ficou negativo, ape-
sar de as vendas externas terem
batido recorde para o mês, des-
de o início da série histórica,
em 1989. No mês passado, as
exportações somaram US$
19,673 bilhões, com alta de
25,3% em relação a janeiro
de 2021 pelo critério da mé-
dia diária. O recorde anterior
havia sido registrado em ja-
neiro de 2018 (US$ 16,769
bilhões).

As importações totaliza-
ram US$ 19,849 bilhões, cres-
cimento de 24,6% na compara-
ção com o mesmo mês do ano
passado, também pela média
diária. O valor foi o terceiro
mais alto registrado para meses
de janeiro desde 1989, perden-
do apenas para janeiro de 2014
(US$ 20,238 bilhões) e de
2013 (US$ 20,157 bilhões).

Setores
Em janeiro, a agropecuária

e a indústria de transformação
registraram crescimento nas
vendas para o exterior. O valor
das exportações agropecuárias
subiu 97,5% em janeiro na
comparação com o mesmo
mês do ano passado. O princi-
pal fator foi a recuperação da
safra de soja, que fez as expor-
tações saltarem 5.007% no
período.

No fim de 2020 e no iní-
cio de 2021, o Brasil enfren-
tou uma crise na safra de soja,
que levou o país a importar o
grão por alguns meses para su-
prir a demanda. Outros produ-
tos que estavam em crise no
ano passado também iniciaram
2022 com recuperação nas ex-
portações, como o milho não
moído (43% em relação a ja-
neiro de 2021) e café não tor-
rado (34,5%).

Ao longo do ano passado, a
seca e as geadas provocaram
diversas quebras de safras. Em
janeiro, o volume de mercado-
rias agropecuárias exportadas
aumentou 60,1%, enquanto o
preço médio subiu 28,6%.

Balança comercial
registra déficit de
US$ 176 milhões

 em janeiro
As vendas da indústria de

transformação subiram 36,1%
em janeiro na comparação
com o mesmo mês de 2020.
Os destaques foram combus-
tíveis (120,7%), gorduras e
óleos vegetais (1.106,2%) e
produtos semiacabados de fer-
ro ou aço (179,7%).

Prejudicadas pela queda no
preço internacional de alguns
minérios, as exportações da
indústria extrativa recuaram
18,6% em relação a janeiro do
ano passado. Contribuíram
para a queda os minérios de
ferro (36,8%) e de cobre
(68,8%).

Do lado das importações,
as compras do exterior da
agropecuária caíram 15,7%
em janeiro na comparação
com janeiro do ano passado.
Por causa da alta no preço in-
ternacional do petróleo, a in-
dústria extrativa registrou alta
de 325,8% nas compras do
exterior. As importações da
indústria de transformação su-
biram 14,9%. Os principais
destaques foram gás natural
(501%), petróleo bruto
(420,1%) e carvão mineral
(335,5%).

Estimativa
Para 2022, o governo pre-

vê superávit de US$ 79,4 bi-
lhões, valor parecido com o
deste ano. A estimativa já con-
sidera a nova metodologia de
cálculo da balança comercial.
As projeções estão mais oti-
mistas que as do mercado fi-
nanceiro. O Boletim Focus,
pesquisa com analistas de mer-
cado divulgada toda semana
pelo Banco Central, projeta
superávit de US$ 57,2 bilhões
neste ano.

Em abril do ano passado, o
Ministério da Economia mu-
dou o cálculo da balança co-
mercial. Entre as principais
alterações, estão a exclusão de
exportações e importações
fictícias de plataformas de pe-
tróleo. Nessas operações, pla-
taformas de petróleo que ja-
mais saíram do país eram con-
tabilizadas como exportação,
ao serem registradas em sub-
sidiárias da Petrobras no exte-
rior, e como importação, ao
serem registradas no Brasil.

Outras mudanças foram a
inclusão, nas importações, da
energia elétrica produzida pela
usina de Itaipu e comprada do
Paraguai, num total de US$ 1,5
bilhão por ano, e das compras
feitas pelo programa Recof,
que concede isenção tributária
a importações usadas para pro-
dução de bens que serão expor-
tados. Toda a série histórica a
partir de 1989 foi revisada
com a nova metodologia.
(Agencia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1103623-59.2020.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES  SERVIÇOS DE SUPORTE 
ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA DEGESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e ATLAS 
SERVIÇOS EMATIVOS DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Ricardo dos Santos Peixoto, requerendo RESCISÃO CONTRATUAL com devolução de valores retidos. 
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, presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte 
autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 04 de novembro de 2021. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0016694-05.2018.8.26.0005. Classe: Assunto: Incidente de

Desconsideração de Personalidade Jurídica - Duplicata. Requerente: Elétrica Comercial Andra Ltda. Requerido:
MARCELO DA SILVA e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016694-05.2018.8.26.0005.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURILIO BEZERRA DA SILVA, CPF
091.474.998-69, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por
parte de Elétrica Comercial Andra Ltda., decorrente de Execução de Título Extrajudicial contra a empesa Efraim
Comercial Elétrica Ltda. 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 01 de dezembro de 2021.                                  01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1072636-45.2017.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: PS Azevedo Negocios Imobiliarios Eireli - Epp. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072636-45.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PS AZEVEDO NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI � EPP, CNPJ. 17.765.340/0001-06, que Banco Bradesco S/A ajuizou-lhe ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 112.086,85 (julho de 2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário n.º 2015113, assinada em 06/05/
2013. Estando a parte executada em lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL para que, em 03 dias, PAGUE o débito
atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, OPOR EMBARGOS, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente,
poderão comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requererem o parcelamento em até seis parcelas mensais
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertidas de que no caso de revelia será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 17 de janeiro de 2022.                                                                                                                 01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059476-16.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 45ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Matheus
Tonin Duarte (CPF. 039.359.686-98), que Fundo De Recuperação De Ativos Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 162.396.933,24 (julho de 2020), representada pelas
Cédulas de Créditos Bancários n°s 199916110008200, 199917010000200 e 1999170200000500. Estando o executado em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. 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 novembro
de 2021.                                                                                                                                                               01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0001098-82.2021.8.26.0002. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Assunto Principal do Processo << Informação indisponível >> Exequente: Fundação São Paulo. Executado: Sergio
Henrique Sousa Esteves. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001098-82.2021.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme
Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sérgio Henrique Sousa Esteves (CPF.347.904.238-40), que nos
autos da ação de Cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Fundação São Paulo, entidade
mantenedora do Centro Universitário Assunção - UNIFAI, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada
judicialmente de R$ 14.059,18. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por
edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência dos quais prosseguirá
o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2021.                                              01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1124473-13.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Alienação Fiduciária. Requerente: HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo. Requerido: Somar Aereo Ltda - Sócio Jose Tiberio
Tolentino Ramos - CPF: 035.091.226-23 e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1124473-
13.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio
Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SOMAR AÉREO LTDA, CNPJ. 08.170.737/0001-64, que Banco
Bradesco S/A ajuizou-LHE ação de Busca e Apreensão, convertida em ação de Execução, objetivando a quantia de R$
2.306.746,46 (novembro de 2018), representada pelo Contrato de Abertura de Crédito fixo com repasse da Finame �
BNDES PSI, nº 07450211082, firmado pelas partes em 16/11/2011. Estando a parte executada em lugar ignorado, foi
deferida sua CITAÇÃO por EDITAL para que, em 03 dias, PAGUE o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, OPOR
EMBARGOS, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderão comprovar o depósito de 30%,
incluindo custas e honorários e requererem o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora,
prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertidas de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 17 de janeiro de 2022.                                                                                                                   01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024836-02.2021.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Hoffmann, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GIUSEPPE GRANATO, CPF 237.537.948-99, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de sentença, movida por BANCO BRADESCO S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 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$ 49.926,00
(Outubro/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 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.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2022.                                    01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1095058-48.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Fundação Getulio Vargas. Requerido: Maria de Fátima Pinheiro Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1095058-48.2016.8.26.0100. 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 Maria de Fátima
Pinheiro Silva (CPF. 021.807.978-85), que Fundação Getúlio Vargas lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia
de R$ 66.956,33 (agosto de 2016), decorrente do contrato de prestação dos serviços educacionais. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando
isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do
CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV
do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2022.                                                                                               01 e 02 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072048-67.2019.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
principalmente o Sr. NAZÁRIO ANIBAL AGUIRRE, argentino, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade 
RNE Y.242.756w, inscrito no CPF do MF sob o nº 222.785.118-07, residente e domiciliado na Rua Peixoto Gomide, 
502, apto.152 – Bloco A – São Paulo – SP – CEP: 04363-080, que se acha em andamento regular por este MM. 
Juízo e Cartório da MM. 01ª Vara Cível do Fórum Central da Com de São Paulo, situada na Praça João Mendes, 
Centro – São Paulo – SP, a Ação de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº 1072048-
67.2019.8.26.0100, promovido pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DAKOTA JARDINS, em face de NAZÁRIO ANIBAL 
AGUIRRE, em razão dos débitos condominiais do executado com o exequente. Por tal motivo, estando o executado 
em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 20 (vinte) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o executado será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial, tudo nos termos do r. despacho de fls. 173, deferindo o presente edital. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2022. 
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

A medida foi adotada por
Fux, em comum acordo com os
demais ministros, em razão do
avanço da variante Ômicron, que
nas últimas semanas tem levado
à lotação de leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) no
Distrito Federal.

Assim como em todos os anos,
diversas autoridades estiveram pre-
sentes à solenidade de abertura do
ano judiciário, entre as quais o vice-
presidente Hamilton Mourão e os
presidentes do Senado e da Câma-
ra, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e
Arthur Lira (PP-AL).

Apesar de ter, inicialmente,
confirmado presença, o presiden-
te Jair Bolsonaro não compare-
ceu ao evento por ter ido a São
Paulo sobrevoar áreas atingidas
por fortes chuvas nos últimos dias.
O ministro Gilmar Mendes tam-
bém não compareceu ao evento.
(Agencia Brasil)

Positividade de testes RT-PCR
 subiu de 3% para 37% em janeiro

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) divulgou  na terça-fei-
ra (1º) que aumentou o número
de testes RT-PCR positivos para
covid-19 analisados em seus la-
boratórios. Em dezembro de
2021, a cada 100 testes analisa-
dos, 3 davam positivos. Em ja-
neiro, até o dia 24, de cada 100
testes, 37 eram positivos para o
SARS-CoV-2. Desde o início da
pandemia, as centrais de proces-
samento da Fiocruz processa-
ram 35% de todas as amostras
para RT-PCR colhidas no Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

Os dados sobre os testes RT-
PCR realizados na rede pública
e analisados pelos laboratórios
da Fiocruz são consolidados e
monitorados pelo Escritório de

Testagem da Fiocruz, com base
em fontes como o Sistema Ge-
renciador de Ambiente Labora-
torial do Ministério da Saúde
(GAL) e as Centrais de Grande
Processamento da Fiocruz, no
Rio de Janeiro, Ceará e Paraná.

O levantamento mostra que
as três centrais da fundação re-
gistraram aumento na quantida-
de de testes positivos. A Unida-
de de Apoio ao Diagnóstico da
Covid-19 baseada no Rio de Ja-
neiro (Unadig-RJ), que proces-
sa amostras do próprio estado,
do Rio Grande do Sul e de Mi-
nas Gerais, saiu de 2% de testes
positivos em dezembro, quando
foram processados 52 mil exa-
mes RT-PCR, para 37% até 24
de janeiro de 2022, com 88 mil

amostras analisadas.
O número de testes realiza-

dos estava em uma trajetória de
queda no mês de dezembro. Na
primeira semana epidemiológica
do mês, foram processados pela
Fiocruz 41 mil testes, número que
caiu para 22 mil na última sema-
na. Ao longo de janeiro, porém, o
número cresceu de forma acele-
rada até chegar a 121 mil apenas
na terceira semana epidemiológi-
ca (16 a 22 de janeiro), o que re-
presenta um aumento de 195% na
comparação com a média das
oito semanas anteriores.

Desde o início da pandemia,
as centrais da Fiocruz já proces-
saram mais de 9,5 milhões de exa-
mes RT-PCR em apoio ao Minis-
tério da Saúde, atendendo a 23

unidades da federação. O teste RT-
PCR é considerado padrão ouro
para detecção do SARS-CoV-2 e
também é o ideal para diagnosti-
car pessoas assintomáticas e
com baixa carga viral.

Para a coordenadora-geral da
Unadig, Erika de Carvalho, o
contexto de confraternizações
de fim de ano e relaxamento das
medidas de isolamento social
após o avanço da vacinação aju-
dam a explicar o aumento de ca-
sos. “Isso fez com que a Ômicron
expandisse e contaminasse uma
quantidade tão grande de pesso-
as. Sabemos que ela é uma cepa
cujo contágio é mais fácil e isso
explica bem os números”, disse
a pesquisadora à Agência Fiocruz
de Notícias.  (Agencia Brasil)




