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Total de famílias com contas atrasadas
é o maior em 12 anos, diz CNC
O percentual de famílias
com dívidas e/ou contas em
atraso apresentou, em fevereiro, o maior patamar desde março de 2010, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento
e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada na quinta-feira (3), no Rio de Janeiro,
pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC).
“Alcançando 27% dos lares,
o indicador de inadimplência
apresentou, em fevereiro, aumento de 0,6 ponto percentual
(pp) em relação a janeiro e de
2,5 pp na comparação com fevereiro de 2021. Já a parcela
que declarou não ter condições

TSE aprova ajuste de calendário
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imediato da restituição do IRPF
Página 3

Geórgia
formaliza
pedido de
ingresso na
União
Europeia

Para 83% dos paulistanos,
violência contra
mulheres aumentou
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Grids cheios e muitas disputas marcaram a abertura do
campeonato do Grupo de Amigos do Kart (Grakar) no Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP). Com 95 pilotos
divididos em quatro provas, os
vencedores foram Marcelo
Sabbag, Luiza Mesquita, Leandro Pereira e Rodrigo Domingues.
A Grakar não possui categorias. Os pilotos são divididos pela média da pontuação e
para a primeira etapa foi utilizada a média de 2021. As baterias intercalaram pilotos
com maior pontuação.
A princípio as baterias A e
B estão blindadas. A partir da
3ª etapa todos pilotos farão

parte de um campeonato único
que se divide em definitivo a partir da 6ª etapa, nas categorias Elite e Graduados.
“Possuímos diferencias de
sorteio eletrônico e invertido
pela classificação a partir da próxima etapa. Um campeonato parecido com muitos, mas diferente de todos”, explica Wanderley
Borges, fundador e organizador
do grupo.
Confira o resultado da Bateria A: 1) Marcelo Sabbag; 2) André Reis; 3) Adolfo Soares; 4)
Marco Verga; 5) Luiz Gouvêa; 6)
Matheus Nozaki.
Confira o resultado da Bateria B: 1) Luiza Mesquita; 2) André Lolo; 3) Valdo Gregório; 4)
Jéssica Munic; 5) Paulo Police-

As disputas na Grakar tem início na largada
no; 6) João Vitor Gregório.
Confira o resultado da Bateria C: 1) Leandro Pereira; 2)

Rafael Ruas; 3) Rogério Biffe;
4) Sérgio Inácio; 5) Luiz Marcelo; 6) Luiz Roberto.

Confira o resultado da Bateria D: 1) Rodrigo Domingues; 2) Miguel Sacramento; 3)
Kauê Machado; 4) Ricardo
Corrêa; 5) Juliano Paiva; 6)
André Pereira.
A segunda etapa da Grakar
será no dia 2 de abril, novamente no Kartódromo Granja Viana.
A Grakar conta com o apoio
de Cervejaria Paulistânia, Erdinger, Construtora Ve rga
Antonio Ltda, SM Competition, HarderThan, Montevérgine, DKR Luvas, Meg Star,
Maçaranduba Motors, Kart
Amador SP, Liv Confeitaria,
RG Soluções Digitais, Bela
Art Comunicação Visual,
Sky Pizzas.

Sérgio Sette trabalha por evolução na F-E
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Brasil tem fertilizantes até
outubro, garante ministra
da Agricultura
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Sexta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Brasil pode rebaixar
pandemia de covid-19 para
endemia, diz presidente
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Após reunião de mais de
três horas, negociadores ucranianos e russos concordaram
com a criação de corredores
humanitários para a saída de
civis e a entrada de medicamentos e ajuda humanitária na
Ucrânia. Em entrevista coletiva, o negociador ucraniano
afirmou que haverá uma terceira rodada de negociações e
que é possível que haja um cessar-fogo durante o período da
evacuação.
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Cursos gratuitos na área de
Tecnologia e Programação
são oferecidos pela
Prefeitura de SP
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Antiga república soviética,
independente desde 1991, a
Geórgia formalizou na quintafeira (3) pedido de adesão à
União Europeia (UE). O documento foi assinado pelo primeiro-ministro Irakli Gharibashvili, que considerou a iniciativa “um importante passo
no caminho da integração da
Geórgia à Europa”.
“Hoje é um dia histórico
para a Geórgia”, disse Gharibashvili, que se referiu à medida como uma “uma nova página na história nacional, que
dá continuidade aos esforços
dos antepassados, que visavam
à unificação em uma família
europeia comum”. Página 3

Rússia e
Ucrânia
vão abrir
corredores
humanitários
para saída
de civis

de pagar suas contas ou dívidas em atraso e, portanto, permanecerá inadimplente, ela
também acirrou na passagem
mensal, com aumento de 0,4
pp, a proporção chegou a
10,5%, mesmo percentual de
fevereiro do ano passado”, disse a CNC.
Segundo a pesquisa, o
percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer
(cheque pré-datado, cartão de
crédito, cheque especial, carnê
de loja, crédito consignado,
empréstimo pessoal, prestação
de carro e de casa) atingiu
76,6% em fevereiro, retomando o nível apurado em dezembro de 2021.
Página 3

Passadas as duas primeiras
etapas da Fórmula-E pilotos e
equipes do Campeonato Mundial entraram no primeiro hiato de competições da temporada 2022. Depois de passar
pelas pistas de Diriya – Arábia

Saudita e Cidade do México a
competição retomará o seu calendário apenas em nove e 10 de
abril, com o e-Prix de Roma.
Representando as cores da
equipe Norte-Americana Dragon
Penske o piloto brasileiro Sér-

gio Sette Câmara está empenhado junto ao seu time na busca de
melhorias para o modelo EV5. Nas disputas do e-Prix do
México o desempenho do
carro do brasileiro, bem
como do seu companheiro de
equipe, ficou muito abaixo
do esperado pelo time e em
comparação aos demais concorrentes. Assim, de forma
quase que imediata, executivos,
pilotos e engenheiros se reuniram e, dentro das limitações do
regulamento, estão trabalhando
de forma dedicada em busca de
significativa melhora para o restante da temporada.
No e-Prix do México Sette
Câmara teve uma participação
completamente prejudicada pela
falta de desempenho de seu carro. “Tivemos no México toda a

programação de pista desenvolvida em apenas um dia. Assim,
tudo foi super movimentado e
não nos deu a chance, nem mesmo, de buscar melhoras. Tivemos
sessões de treinos até melhores
que em Diriya e, na tomada de
tempos, eu acreditava ter feito
uma boa volta. Foi muito apertado! Por um décimo de segundo
eu teria conseguido subir cerca
de dez posições no grid de largada e, certamente, teria me ajudado demais”, explicou o piloto
do carro #7 que largou na 20ª
posição do grid.
A corrida foi disputada menos de duas horas depois da classificação e Sérgio, com um carro que visivelmente não conseguia acompanhar o ritmo dos
demais, fez o seu máximo para
completar a prova que, assim

como na tomada de tempos, foi
concluída na 20ª posição. “Na
corrida nosso ritmo estava
muito longe dos demais. Sofremos muito mesmo. Nosso carro consumia mais energia que
o dos outros e parecia que estávamos participando de uma
categoria diferente. Estou inquieto com esta situação. Não
podemos manter essa performance e estamos muito empenhados em melhorar o desempenho para Roma. Nosso objetivo é o de voltarmos a lutar
pelos lugares ali próximos ao
Top10”, concluiu o piloto de
23 anos.
A terceira rodada do Mundial de Fórmula-E será disputada entre nos dias 9 e 10 de
abril com mais um evento de
rodada dupla.
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Para 83% dos paulistanos,
violência contra mulheres aumentou
A percepção de que o número de casos de assédio sexual e violência contra as mulheres aumentou na cidade de
São Paulo cresceu 9 pontos
percentuais (p.p.) ao passar de
74% em 2020 para 83% em
2021. Somente entre as mulheres esse aumento foi de 6
p.p., passando de 82% para
88%. Pelo menos dois terços
dos paulistanos (64% e 63%)
sempre têm medo de ser roubado ou furtado nos espaços
públicos e três em cada dez
não têm medo de assédio sexual ou estupro (31% e 35%).
Os dados são da pesquisa

da Rede Nossa São Paulo, divulgada na quinta-feira, (3) e
mostram que as mulheres sentem-se mais vulneráveis nos
espaços públicos da cidade, já
que a maioria delas tem medo
de sofrer os mais variados tipos de violência, enquanto os
homens se preocupam mais
com roubo e furto. Segundo
os dados, 72% das mulheres
temem ser roubadas, 73% temem ser furtadas.
Quando se fala de agressão verbal esse percentual é
52%. Outras 46% temem ser
agredidas fisicamente e 41%
ficam preocupadas em so-
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CÂMARA (São Paulo)
As batalhas e guerra entre vereadores e vereadoras - de qualquer linha ideológica - podem ser ainda mais cruéis que batalhas
e guerras entre católicos e protestantes, por motivos religiosos
.
PREFEITURA (São Paulo)
As batalhas e guerras entre prefeitos, vices e Secretários de qualquer linha ideológica - podem ser ainda mais cruéis que
batalhas e guerras entre católicos e protestantes, por motivos
religiosos
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
As batalhas e guerras entre deputados e deputadas - de qualquer linha ideológica - podem ser ainda mais cruéis que as batalhas e guerras entre católicos e protestantes, também por motivos religiosas
.
GOVERNO (São Paulo)
As batalhas e guerras entre governadores, vices e Secretários - de qualquer linha ideológica - podem ser ainda mais cruéis
que as batalhas e guerras entre católicos e protestantes, também
por motivos religiosos
.
CONGRESSO (Brasil)
As batalhas e guerras entre deputados e senadores - de qualquer linha ideológica - podem ser ainda mais cruéis que as batalhas e guerras entre católicos e protestantes, também por motivos religiosos
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
As batalhas e guerras entre presidentes, vices e ministros de qualquer linha ideológica - podem ser ainda mais cruéis que
as batalhas e guerras entre católicos e protestantes, também por
motivos religiosos
.
PARTIDOS (Brasil)
As batalhas e guerras entre donos e sócios preferenciais das
legendas - de qualquer linha ideológica - podem ser ainda mais
cruéis que as batalhas e guerras entre católicos e protestantes,
também por dinheiro
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Correção da edição de ontem : tratamos o ministro Fachin
(Supremo no TSE) como tendo gravado pro Roda Viva (Cultura
tv), sendo que será ao vivo, dia 7 março. Ele vai “achar, ordenar e
ornamentar” discursos
.
HISTÓRIAS
Desde ontem, o mandatário russo Putin começou suas batalhas e guerras de informação, contra a Ucrânia, assim como faziam os católicos e protestantes nas Irlandas (guerra civil / militar entre 1968 e 1998)
.
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frer algum tipo de preconceito. Segundo a pesquisa,
35% das mulheres afirmaram já terem sofrido algum
preconceito ou discriminação no trabalho por ser mulher. Em 2020 esse percentual
foi 31%.
O assédio sexual é temido
por 59% das entrevistadas e o
estupro por 60%. O transporte público continua sendo o
local considerado o de maior
risco para sofrer algum tipo de
assédio, com 52% das mulheres declarando temerem os
trens, ônibus e metrô da cidade. Em seguida aparecem a rua
(20%), bares e casas noturnas
(7%), pontos de ônibus (5%),
ambiente familiar (3%), transporte particular (3%), e o trabalho (2%).
De acordo com os dados,
61% das paulistanas declararam já terem sofrido algum tipo
de assédio: 47%, no transporte coletivo; 36% passaram por
abordagens desrespeitosas,
31% dentro do ambiente de
trabalho (aumento de 9 p.p.
ante 2020); 19% dentro do
ambiente familiar; e 12% dentro de transporte particular.
Divisão dos afazeres domésticos
O levantamento mostrou
que as mulheres são as que

mais executam as tarefas domésticas, com exceção de tirar o lixo e a manutenção da
casa. Os outros trabalhos
como cuidado diário com os
filhos é executado na maioria
do tempo exclusivamente pela
mulher (88%), seguido da preparação das refeições (85%),
limpeza da casa (85%), cuidados médicos dos filhos (84%),
acompanhar as atividades escolares dos filhos (78%), cuidados médicos com idosos ou
outros adultos (75%), lavar
louça (69%), levar e buscar os
filhos na escola e outros compromissos (69%), fazer as
compras (61%), cuidados com
os animais domésticos (59%)
e organização da casa (53%).
“Estamos vivendo um momento super difícil no mundo
e com uma guerra e as cidades não têm como atuar e ficam subordinadas a decisões
geopolíticas e de poder e ficam reativas a isso e nós estamos vendo o que está acontecendo na Ucrânia. Mas
uma cidade pode atuar em
outras violências, ela tem
como agir fortemente e a
equidade de gênero é um dos
temas que uma cidade tem
autonomia para agir”, disse
o coordenador geral do Instituto Cidade Sustentável e
da Rede Nossa São Paulo,

Jorge Abraão.
Segundo ele, os dados vem
para provocar a cidade no sentido de transformações que
possam ocorrer. Ele ressaltou
que em 2020 ocorreram
1.350 feminicídios no Brasil,
o que é um número muito
grande é grave. “O que estamos vendo nessa pesquisa
mostra a desvalorização da
mulher quando temos essa
visão da distribuição do trabalho doméstico, é um olhar
que conduz a um processo que
conduz a outros”.
Assédio
Abraão disse que ao ver a
questão do risco do assédio
olha-se um tipo de agressão às
mulheres que também vai se
agravando. “Podemos efetivamente atuar em diversos campos para enfrentar isso e criar
programas e políticas para
avançar. A Organização das
Nações Unidas (ONU) tem
uma meta muito clara que determina que em 2030 tenhamos equidade de gênero.
Essa é a sugestão. Mas existe
um farol no tema para conseguirmos avançar”, afirmou.
De acordo com ele, a representação política é um dos
pontos importantes para avançar na equidade de gênero.

Atualmente na Câmara Municipal 24% dos vereadores são
mulheres e a cidade é composta por 52% da cidade. “Se quisermos ter equidade esse número precisa dobrar de alguma maneira. É o desafio do
mundo da política que tem a
ver com a sociedade de forma
geral. As empresas também
tem um desafio, porque as
mulheres representam muito
pouco dos cargos executivos,
chegando a só 20%, além de
receberem 21% a menos do
que os homens nos mesmos
cargos”.
Abraão reforçou que as cidades podem avançar na questão propondo programas e espaços de proteção e de apoio
maiores em uma cidade como
São Paulo. “Podemos ter campanhas de comunicação nesses espaços onde temos mais
problemas porque sabemos
onde estão. Isso não custa
muito para a cidade fazer e
depende da vontade de enfrentar essas questões para
mudarmos um pouco essa visão”.
Ele destacou ainda que há
o desafio de buscar uma cultura de paz na cidade e enfrentar a educação machista
e conscientizar as mulheres,
mas é possível avançar nessa direção. (Agência Brasil)

Instituto Jô Clemente é responsável
pela triagem de 80% dos bebês
nascidos na capital
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, visitou na manhã
da quinta-feira (03), a sede do
Instituto Jô Clemente (IJC), organização parceira da administração municipal e referência
para a realização do “Teste do
Pezinho” na cidade de São Paulo. Atualmente, o instituto é responsável pela realização da triagem de 80% dos bebês nascidos
na capital paulista e 67% dos
recém-nascidos do Estado de
São Paulo. Trata-se do maior laboratório do Brasil em número
de exames realizadas e desde a
sua implantação triou mais de 17
milhões de crianças brasileiras.
Em 2021, foram realizados
2.836.062 exames e 354.344
bebês foram triados.
“Aqui a gente faz o “Teste do
Pezinho”, que normalmente é
para identificar seis doenças,
mas que aqui em São Paulo detecta 50 doenças”, explicou o

prefeito Ricardo Nunes.
Desde dezembro de 2020, a
Secretaria Municipal da Saúde
(SMS), por meio de parceria
com o IJC ampliou o “Teste do
Pezinho” de seis para 50 doenças para as crianças nascidas na
rede pública da cidade. O diagnóstico precoce é capaz de descobrir doenças genéticas, congênitas, infecciosas, erros inatos do metabolismo e da imunidade e assim evitar danos relacionados ao desenvolvimento
neuropsicomotor, sequelas, internações e mortes.
O “Teste do Pezinho” é um
exame rápido de prevenção que
coleta gotas de sangue do calcanhar do bebê com o propósito de impedir o desenvolvimento de doenças que, se não tratadas, podem levar à deficiência
intelectual e causar outros prejuízos à qualidade de vida das
pessoas. O procedimento é rea-

lizado na própria maternidade ou
nas Unidades Básicas de Saúde
(UBSs). Para que a prevenção
seja possível, a coleta deve ser
efetuada após as 48 horas do nascimento, entre o 3º e 5º dia de
vida do bebê e as amostras devem
ser enviadas o mais brevemente
possível para o laboratório.
Mensalmente, a capital registra em média o nascimento de
7.200 bebês pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e realiza os
exames em todos os recém-nascidos nas maternidades públicas
da cidade de São Paulo.
O Instituto Jô Clemente é
responsável pela capacitação
técnica para realização dos exames, coleta e logística de envio
da amostra; análise clínica e liberação do laudo; exames confirmatórios; apoio médico aos
resultados de exames e aconselhamento genético dos casos
diagnosticados no teste, que

posteriormente deverão ser tratados e acompanhados pela rede
de saúde.
Com mais volume de exames, a rede municipal consegue
ampliar a atuação preventiva desde o início da vida do indivíduo,
com grandes chances de aumentar a expectativa de vida e diminuir mortalidade infantil na cidade, além de reduzir os custos
na saúde.
Antes, era possível detectar
apenas as doenças Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito,
Fibrose Cística, Anemia Falciforme e demais Hemoglobinopatias, Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência Biotinidase. Com a ampliação, doenças
como Toxoplasmose, Galactosemias e outras passaram a fazer parte da triagem de até 50
patologias no mesmo bebê, conforme a testagem realizada e a
necessidade.

Cursos gratuitos na área de
Tecnologia e Programação são
oferecidos pela Prefeitura de SP
O setor de tecnologia e desenvolvimento de sites e ferramentas digitais está em ascensão na cidade de São Paulo. De
acordo com dados da Brasscom
- Associação das Empresas de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, serão necessários
quase 800 mil profissionais na
área de TIC nos próximos cinco
anos na Capital, uma média de
157 mil empregos por ano.
Observando a oportunidade
de mercado e de geração de novos empregos, a Prefeitura de
São Paulo, por meio da Fundação Paulistana, entidade vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho
e Turismo, está oferecendo
cursos nas áreas de desenvolvimento de websites; UI/UX;
criação de aplicativos e inglês
instrumental para tecnologi a.
As inscrições estão disponíveis
no Portal do Cate –
www.cate.prefeitura.sp.gov.br.

“A pandemia e o isolamento
social evidenciaram a necessidade das empresas de terem
bons técnicos e agentes nos departamentos de tecnologia e
desenvolvimento. Observando essa movimentação na
economia, nós buscamos parceiros que entendem do assunto para acertar em cheio
na formação de profissionais
que o mercado de fato precisa, ajudando diretamente o
trabalhador que busca um emprego, mas também as empresas que precisam de bons funcionários”, explica a secretária de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.
Ao todo, são seis opções de
cursos realizados em parceria
com a instituição de ensino
Cel.Lep, que é responsável pela
metodologia e aplicação das aulas. São eles: Desenvolvimento
de Websites - Backend; Desenvolvimento de Aplicativo - An-

droid Kotlin; UI/UX e Protótipos - Aplicativos; Desenvolvimento de Websites - Frontend;
UI/UX e Protótipos - Websites; e Inglês Instrumental Para
tecnologia.
O conteúdo das aulas será
baseado na criação de projetos
e protótipos, de maneira que o
aluno aprenda o conteúdo na prática. Já a turma de inglês instrumental abordará termos e expressões usadas com frequência
no idioma, facilitando o entendimento dos alunos na hora de
programar. Todas opções totalizam 32 horas de curso, que podem ser feitas em cinco opções
de período:
O projeto disponibiliza 40
vagas para os cursos realizados
no módulo super intensivo,
enquanto nos módulos intensivo e extensivo terão grupos
de 20 participantes. Há a previsão de novas turmas futuras
no mesmo formato, para isso,
será criada uma lista de espe-

ra dos interessados.
“A tecnologia tem alcançado
uma grande evolução e a procura de talentos nessa área é cada
vez maior. A Fundação Paulistana mais uma vez pensa no futuro
do trabalho, oferecendo qualificação profissional por meio de
cursos gratuitos e dinâmicos na
área de tecnologia, para que os
alunos consigam uma rápida entrada no mercado de trabalho e
imediata geração de renda”, destaca a diretora geral da Fundação Paulistana, Maria Eugenia
Ruiz Gumiel.
Para participar, o usuário deverá, obrigatoriamente, dispor
de conexão com a internet, computador ou notebook e 20GB de
espaço livre em disco. Todas as
especificações podem ser
consultadas no Portal do Cate.
As inscrições estão disponíveis no endereço www.bit.ly/
cursostecnologiacate, com
previsão de início de aulas no
dia 9 de março.
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Total de famílias com contas atrasadas
é o maior em 12 anos, diz CNC
O percentual de famílias
com dívidas e/ou contas em
atraso apresentou, em fevereiro, o maior patamar desde março de 2010, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento
e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada na quinta-feira (3), no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
“Alcançando 27% dos lares, o indicador de inadimplência apresentou, em fevereiro,
aumento de 0,6 ponto percentual (pp) em relação a janeiro e de
2,5 pp na comparação com fevereiro de 2021. Já a parcela que
declarou não ter condições de
pagar suas contas ou dívidas em
atraso e, portanto, permanecerá
inadimplente, ela também acirrou na passagem mensal, com
aumento de 0,4 pp, a proporção
chegou a 10,5%, mesmo percentual de fevereiro do ano
passado”, disse a CNC.
Segundo a pesquisa, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer (cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de

loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de
carro e de casa) atingiu 76,6%
em fevereiro, retomando o nível apurado em dezembro de
2021. Há um ano, a proporção
de endividados era de 66,7%,
9,9 pp abaixo do número atual.
Sobre o cenário, o presidente da CNC, José Roberto
Tadros, disse que a escalada
dos juros, que encarece o crédito, dificulta a renegociação
das dívidas. “O panorama mostra que, na margem, o custo do
crédito mais elevado e o próprio endividamento entre as
pessoas que vivem no mesmo
domicílio dificultam a contratação de novas dívidas e o pagamento dos compromissos na
data de seus vencimentos”,
disse ele, em nota.
Para a CNC, os dados do
Banco Central mostram que as
taxas de juros médias nas linhas de crédito com recursos
livres às pessoas físicas aumentaram de 39,4% em janeiro de 2021 para 46,3% em janeiro de 2022. Em contrapartida, as concessões de crédito
com recursos livres para pes-

soas físicas cresceram 13,1%
em termos reais na comparação interanual, mas caíram
2,7% em janeiro ante dezembro, na média diária.
Mais dívidas
O endividamento e a
inadimplência cresceram entre
os dois grupos de renda pesquisados. Nas famílias com ganhos
até dez salários mínimos, o percentual de endividados aumentou 0,4 pp, chegando a 77,8%.
Já na parcela com renda acima
de dez salários mínimos, a proporção de endividados alcançou
maior patamar histórico,
72,2%, com incremento anual
de 10,1 pontos.
Entre os indicadores de
inadimplência, o percentual de
famílias com contas ou dívidas
em atraso na faixa de até dez salários mínimos atingiu o maior nível da série histórica
para meses de fevereiro,
30,3%. Um ano antes, essa
proporção era de 27,4%. Na
parcela com maiores ganhos,
o número também aumentou,
chegando a 12,6%, o maior percentual desde abril de 2018.

O endividamento no cartão
de crédito apresentou a primeira redução entre os endividados desde fevereiro de
2021, mas continua como o
principal tipo de dívida no país.
Representando 86,5% do total
de famílias endividadas, o indicador está 6,5 pp acima do
percentual de fevereiro de
2021 e ainda 7,9 pp maior do
que em fevereiro de 2020, antes da crise da pandemia de
covid-19.
Para a economista da CNC
responsável pela pesquisa, Izis
Ferreira, o encarecimento do
crédito no Brasil e a fragilidade apontada no mercado de trabalho devem seguir afetando a
dinâmica do endividamento e
da inadimplência dos consumidores, especialmente em ano
de maior incerteza pelo processo eleitoral.
“Consideramos necessárias
e relevantes as alternativas que
suportem o pagamento dos
compromissos financeiros assumidos e a renegociação das
dívidas ou contas não pagas”,
afirmou a economista. (Agencia Brasil)

Brasil tem fertilizantes até outubro,
garante ministra da Agricultura
O estoque de fertilizantes
para o agronegócio no Brasil
está garantido até outubro. A avaliação é da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina.
Em entrevista coletiva na
quarta-feira (2), ela garantiu que
não há problemas com a safra
neste momento, no entanto, a
safra de verão, no final de setembro e outubro, gera preocupação.
A ministra lembrou que a safrinha de milho já está em produção. “Então, o que precisava
de fertilizante já chegou, já está
com o produtor rural. Neste
momento não temos problema.
A safra de verão é uma preocu-

pação”, disse. Ela acrescentou,
entretanto, que o setor privado
confirmou a existência de estoque de passagem de fertilizantes suficiente até outubro.
O alerta sobre o mercado internacional de fertilizantes vem
desde fevereiro quando começaram as sanções econômicas em
Belarus. As exportações do produto estão suspensas para o Brasil por causa do fechamento dos
portos da Lituânia para o escoamento de fertilizantes e agora
com o apoio à Rússia na guerra
contra a Ucrânia, o país do leste
europeu sofreu novas sanções.
O cenário se agravou ainda com
o início da guerra. Isto porque, além

da Belarus, a própria Rússia é o principal fornecedor do produto para o
mercado brasileiro.
Negociação com o Canadá
Em meio à crise, a ministra
da Agricultura disse que vai ao
Canadá tentar negociar a demanda de fertilizantes. Segundo ela,
o impacto ao consumidor depende do tempo da guerra. Sem
esses produtos, a tendência é
que a oferta vai fazer disparar o
preço dos alimentos.
“O preço do trigo subiu lá nas
alturas porque a Ucrânia é um
grande produtor e isso influencia o mercado global. A gente
acha que terá uma alta, sim.

Quanto? A soja já subiu, já caiu
um pouco. O milho já subiu, já
caiu um pouco. A gente tem que
acompanhar e diminuir os impactos”, afirmou.
Atualmente, o Brasil é o
quarto consumidor global de
fertilizantes, 80% de todo o produto usado na produção agrícola nacional vêm de fora do país.
As sanções econômicas dos
Estados Unidos e da União Europeia na Rússia e na Belarus
atingem a produção de potássio,
e a maioria dos fertilizantes é
feita a partir do potássio. A Rússia é responsável por fornecer
cerca de 25% dos fertilizantes
para o Brasil. (Agencia Brasil)

Receita alerta para golpe de saque
imediato da restituição do IRPF
A Receita Federal divulgou um alerta sobre mais
uma tentativa de golpe envolvendo a restituição do
Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF). Segundo o
órgão, golpistas estão utilizando informações a respeito desses valores para lesar
os cidadãos.
O órgão alerta para os cuidados com e-mails recebi-

dos. “As comunicações da
Receita Federal não possuem
links de acesso por e-mail.
Todas as informações recebidas devem ser confirmadas
diretamente no Portal e-CAC,
com acesso seguro por meio
do Gov.br ou por certificado
digital”, informou o Ministério da Economia, em nota.
Golpes do tipo são bastante comuns. Desta vez, com

uma mensagem que traz no
assunto Saque Imediato, os
criminosos disponibilizam
um link malicioso chamado
Baixar Chave de Acesso. Os
contribuintes não devem
acessar o link.
IRPF 2022
A Receita Federal vai disponibilizar, em 7 de março, o
Programa Gerador da Decla-

ração (PGD), que marca o
início da entrega da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de 2022. O prazo termina às 23h59 do dia
29 de abril e, até lá, de acordo com o órgão, a expectativa é que 34,1 milhões de declarações sejam enviadas –
desse total, estima-se que
60% terão valor a restituir.
(Agencia Brasil)

Supremo mantém Fundo Eleitoral
de R$ 4,9 bilhões
O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu na quinta-feira (3)
manter o valor de R$ 4,9 bilhões
para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
em 2022. O fundo é destinado
ao financiamento público de
campanhas políticas e está previsto no orçamento federal deste ano.
O julgamento começou no
dia 23 de fevereiro e foi finalizado na tarde da quinta-feira. Por
9 votos a 2, a maioria seguiu
voto proferido pelo ministro
Nunes Marques.
Na primeira sessão destinada para julgar o caso, o ministro
manteve o valor do fundo ao entender que não houve irregula-

ridades na tramitação da matéria e que o Judiciário não pode
interferir em questões orçamentárias do Congresso.
Relator do caso, o ministro
André Mendonça votou contra o
aumento, por entender que o
Congresso não demonstrou a
necessidade de retirar dinheiro
de outros projetos para aumentar o fundo. Para promover o aumento, foram retirados 20% dos
recursos das emendas de bancadas estaduais e distrital, que são
de execução impositiva.
O Fundo Eleitoral é repassado aos partidos em anos de eleições. O repasse foi criado pelo
Congresso em 2017 após a decisão do Supremo, que, em

2015, proibiu o financiamento
das campanhas por empresas
privadas. Além do Fundo Eleitoral, os partidos também contam com o Fundo Partidário,
que é distribuído anualmente
para manutenção das atividades
administrativas.
Entenda
Na ação protocolada na Corte, o Novo questionou a emenda
legislativa que resultou no aumento do fundo. Em 2020, o
valor distribuído aos partidos foi
de R$ 2,1 bilhões. Para a legenda, a alteração deveria ser de iniciativa exclusiva do Executivo.
Além disso, a legenda sustentou
que o aumento teve contornos de

“imoralidade”, atendendo a “interesses pessoalistas” dos legisladores.
Para barrar o aumento, a sigla pediu uma liminar para suspender o artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que
autorizou a expansão do Fundo
Eleitoral para até R$ 5,7 bilhões.
Ao sancionar a LDO, o presidente Jair Bolsonaro vetou o
acréscimo no cálculo do Fundo
Eleitoral, mas o veto foi derrubado pelo Congresso.
Posteriormente, ao aprovar
o Orçamento, o Legislativo estabeleceu o valor de R$ 4,9 bilhões, que foi sancionado pelo
presidente da República. (Agencia Brasil)

Ministério recebe mais 1,6 milhão
de vacinas pediátricas da Pfizer
O Ministério da Saúde recebeu na quinta-feira (3) um
novo lote de vacinas pediátricas contra a covid-19 fabricadas pela Pfizer/BioNTech e que
servirão para imunização de
crianças de 5 a 11 anos. As vacinas chegaram por volta das

7h45 no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de
São Paulo.
O lote é composto por mais
de 1,6 milhão de doses e, segundo o Ministério da Saúde, os
imunizantes serão distribuídos
aos estados nos próximos dias.

Além das doses pediátricas,
a Pfizer informou ter disponibilizado hoje ao Ministério da
Saúde um lote com 5.850 doses de vacinas contra a covid19 destinadas a maiores de 12
anos. Segundo a fabricante, as
doses chegaram no mesmo voo.

A dose pediátrica é diferente da vacina aplicada em adultos: a cor do frasco é laranja e
a dosagem é menor. A vacina é
segura e foi aprovada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). (Agencia Brasil)

Geórgia formaliza
pedido de ingresso
na União Europeia
Antiga república soviética, independente desde 1991, a Geórgia formalizou na quinta-feira (3) pedido de adesão à União
Europeia (UE). O documento foi assinado pelo primeiro-ministro Irakli Gharibashvili, que considerou a iniciativa “um importante passo no caminho da integração da Geórgia à Europa”.
“Hoje é um dia histórico para a Geórgia”, disse Gharibashvili, que se referiu à medida como uma “uma nova página na história nacional, que dá continuidade aos esforços dos antepassados,
que visavam à unificação em uma família europeia comum”.
Gharibashvili destacou que a Geórgia, ao longo da história,
“sempre pertenceu ao espaço cultural e civilizatório europeu” e
lembrou que, em 2014, quando exerceu o primeiro mandato
como premiê da Geórgia, assinou acordo para que o país iniciasse as tratativas para ingressar na União Europeia;
“Desde o dia em que conquistamos a independência, nosso
país vem se movendo consistentemente nesta direção. Adotamos normas e padrões europeus em todas as esferas da vida política, econômica ou social e, hoje, damos mais uma demonstração destes nossos esforços”, acrescentou o primeiro-ministro.
(Agencia Brasil)

Rússia e Ucrânia vão abrir
corredores humanitários para
saída de civis
Após reunião de mais de três horas, negociadores ucranianos
e russos concordaram com a criação de corredores humanitários para a saída de civis e a entrada de medicamentos e ajuda humanitária na Ucrânia. Em entrevista coletiva, o negociador ucraniano afirmou que haverá uma terceira rodada de negociações e
que é possível que haja um cessar-fogo durante o período da evacuação.
Os negociadores russos confirmaram que estão de acordo
com a saída da população civil. “Concordamos que vamos manter corredores humanitários, vamos manter possibilidade de cessar-fogo nesses corredores humanitários e pedimos à população para que usem os corredores e esperamos que tudo acabe
logo”, afirmou um dos negociadores russos.
Um pouco antes, ainda durante a reunião, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que os russos não podem
falar com os ucranianos como se fossem alguém de outra categoria. “Precisamos conversar como iguais. Precisamos sentar e
conversar. Acho que ele, Vladimir Putin, presidente russo, está
num mundo diferente. A pessoa ganha uma chance de se tornar
grandiosa para seu país, mas não está aproveitando”, disse Zelensky.
O mandatário ucraniano disse ainda que quer salvaguardar o
país e seu povo e disse acreditar que, em uma conversa franca
com Putin, poderiam chegar a um acordo, à paz.
Zelensky disse ainda que espera que a Ucrânia não desapareça. “Se a Ucrânia desaparecer, outros países podem desaparecer
também, até chegar às portas de Berlim”. E rechaçou a narrativa
russa de que os próprios ucranianos estão matando sua população. “Não somos nós que matamos o povo ucraniano. Não somos nós que matamos nossos civis, não somos nós que matamos nossas crianças”.
O presidente russo afirmou, por outro lado, que a Ucrânia e a
Rússia são o mesmo povo. Mas disse que a “operação especial”,
como ele chama a invasão do território ucraniano, visa defender
a pátria russa, seus oficiais e soldados, que estão agindo como
verdadeiros heróis.
“Eles combatem com toda a coragem e sabendo a verdade.
Até depois de feridos, permanecem no front, morrem para salvar seus camaradas e a população civil. Sou feliz por fazer parte
desse povo russo tão forte e multinacional. Também não nego
minha convicção de que russos e ucranianos são o mesmo povo,
mesmo quando os ucranianos estão amedrontando sua população com a propaganda nacionalista”, disse Putin.
O mandatário russo afirmou ainda que está em guerra contra
neonazistas que estão usando a população civil como escudo vivo.
“São bandidos que, em vez de cumprir a sua promessa de tirar o
maquinário militar das áreas residenciais, fazem o contrário, só
põem mais tanques e mais máquinas de guerra”. Putin acusou
ainda os ucranianos de estarem capturando e usando estrangeiros como reféns. (Agencia Brasil)

Avião da FAB parte na
segunda para resgatar
brasileiros na Polônia
O governo brasileiro enviará a Polônia, na próxima segundafeira (7), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriar brasileiros que deixaram a Ucrânia nos últimos dias, fugindo
às consequências da invasão militar russa.
A previsão inicial é que a aeronave multimissão KC-390 Millenniun parta da Base Aérea de Brasília segunda-feira a tarde,
com destino a Varsóvia, onde os cidadãos brasileiros embarcarão de acordo com definições do Ministério das Relações Exteriores, que coordena a missão de resgate em conjunto com o
Ministério da Defesa.
No voo de ida, serão transportadas 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária a ser doado pelo Brasil. A previsão é que
o KC-390 retorne ao Brasil na próxima quinta-feira (10), pela
manhã.
Além desta aeronave, um outro avião da FAB está preparado
para, caso necessário, participar da missão de resgate. Os dois
aviões são do mesmo modelo já empregado em outras missões
humanitárias internacionais, como o transporte de donativos brasileiros para as vítimas da explosão em Beirute, em 2020, e o
apoio emergencial ao Haiti após o terremoto ocorrido em 2010.
(Agencia Brasil)
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Salvador Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 14.555.253/0001-36 - NIRE 35.226.025.097
Extrato da 10ª Alteração ao Contrato Social datada de 24.02.2022.
A administração da Salvador Empreendimentos e Participações Ltda. informa que, em 24.02.2022,
foi aprovada, pela unanimidade das sócias, a redução do capital social da Sociedade, atualmente de
R$ 201.221.801,00 (duzentos e um milhões, duzentos e vinte e um mil e oitocentos e um reais), para
R$ 106.608.005,00 (cento e seis milhões, seiscentos e oito mil e cinco reais), mediante a entrega de
fração ideal de 9,05% dos imóveis que formam o Shopping Center da Bahia e outros ativos à sócia
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII, em devolução total de sua participação no capital
social da Sociedade.

Sociedade Humanitária dos Empregados
no Comércio de São Paulo
CNPJ/MF nº 61.630.893/0001-43
Edital de Convocação – Assembleia Geral de Eleição
Ficam convocados os senhores sócios da Sociedade Humanitária dos Empregados no Comércio de
São Paulo a comparecer na Assembleia Geral de Eleição a se realizar no dia 29 de março de 2022,
na sede social, sita na Rua Líbero Badaró, 101, 3º andar, nesta Capital, no horário das 09h às 19h,
quando o escrutínio terá encerramento, com o fito de proceder a eleição dos membros do Conselho
Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal para o triênio 2022/2025. Nos termos do que determina
o art. 30, letra “A” dos estatutos sociais, os candidatos deverão inscrever as suas chapas na secretaria
da Sociedade até 10 (dez) dias antes da data da eleição. São Paulo, 03 de março de 2022
Luiza Freire Galindo
Presidente do Conselho Deliberativo
(04, 05 e 08/03/2022)

Jornal O DIA SP
Garibaldi Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
CNPJ 08.576.146/0001-91 - NIRE 35221136761
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2022, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretário: Sigrid Amantino
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 4.000.000,00, considerados excessivos em
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 4.000.000 de quotas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo.
Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 24.563.768,00 para R$ 20.563.768,00. 2. Autorizar os administradores da
Sociedade a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2022.
Mesa: Celso Antonio Alves - Presidente, Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócia: Cyrela Brazil Realty
S/A Empreendimentos e Participações, Celso Antonio Alves - Diretor, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Pacific Hydro Energia do Brasil Ltda.
CNPJ/MF nº 05.117.355/0001-89 – NIRE nº 35.223.265.470
Edital de Convocação – Reunião Ordinária de Sócios
Pacific Hydro Energia do Brasil Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte, 27º
andar, sala 2, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907 (“Sociedade”), vem, na forma do Artigo 1.072,
da Lei 10.406/02, convocar seus sócios para a Reunião Ordinária de Sócios a realizar-se dia 14 de
março de 2022 (“Reunião”), às 09h00, exclusivamente de forma digital, por meio de plataforma a ser
disponibilizada pela Sociedade, para deliberar sobre as contas da administração e demonstrações
financeiras da Sociedade referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. A Sociedade informa que estão à disposição de seus sócios, em sua sede, as contas da administração,
balanços patrimoniais e os resultados econômicos da Sociedade. Os Sócios que desejarem participar
da Reunião devem enviar solicitação ao e-mail cgs@spicbrasil.com.br, com antecedência mínima
de 24 horas à data da Reunião, para recebimento das orientações de acesso à plataforma digital.
São Paulo, 04 de março de 2022. A Administração.
(04, 05 e 08/03/2022)

ENEPLAN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 31.689.171/0001-01
Demonstrações Financeiras
Demonstrações dos Resultados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais
Ativo
Nota Explicativa
2021
2020 Passivo
Nota Explicativa
2021
2020
Em milhares de reais
Circulante
Circulante
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa
7
70
11 Fornecedores e subempreiteiros
31
- Receita operacional líquida
320
Contas a receber e outros recebíveis
8 149.854
- Obrigações trabalhistas
6
- Custo dos serviços prestados
(302)
(35)
Adiantamentos
10
- Obrigações tributárias
1
- Resultado Bruto
18
(35)
Estoque
45
- Total do passivo circulante
38
- Despesas operacionais
Total do ativo circulante
149.979
11 Patrimônio líquido
Administrativas e gerais
(947)
(956)
Não circulante
Capital subscrito e integralizado
11 157.623 157.623 Resultado antes das receitas (despesas)
(3.168)
(2.236) financeiras líquidas
Contas a receber e outros recebíveis
8
- 149.905 Prejuízo acumulado
(929)
(991)
154.455 155.387 Despesas financeiras
Imobilizado
9
1.674
2.631 Total do patrimônio líquido
(3)
(1)
Intangível
10
2.840
2.840
Resultado financeiro líquido
(3)
(1)
Total do ativo não circulante
4.514 155.376
Resultado do exercício
(932)
(992)
154.493 155.387
Total do ativo
154.493 155.387 Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Notas explicativas da administração sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2021 2020
1 Contexto Operacional: A Eneplan Engenharia S/A é uma sociedade nhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores Parcela dos Outros Resultados Abragentes de
anônima, constituída no dia 19 de outubro de 2018, com sede localizada na justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada Empresas Investidas Reconhecidas por Meio do
Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 07, Vila nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte Método de Equivalência Patrominial
Olímpia, CEP 04547-005, São Paulo. A Companhia tem por objeto social: forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para Resultado do período
(932) (992)
(a) execução de obras e serviços de engenharia civil, por conta própria ou ativos e passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados Outros Resultados Abragentes
de terceiros; (b) exploração da indústria da construção civil e construção incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, direta- Resultado do período
(932) (992)
pesada, incluindo, mas não se limitando, a obras e manutenção de Barra- mente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs,
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
gens, Obras Portuárias, Aeroportuárias, Rodovias e Edificações; (c) execu- para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais
ção de estradas vicinais; (d) abastecimento de água, saneamento; drena- mercado (inputs não observáveis). A Companhia reconhece as transferênCapital Social Prejuízo Acumulado
Total
gem e irrigação; (e) aluguel de equipamentos, comércio, representação de cias entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período das de- Em 31 de dezembro de 2019 157.623
(1.244) 156.379
materiais para construção; (f) sinalização de vias em geral; (g) monstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. 5 Base De Prejuízo do exercício
(992)
(992)
comercialização de substâncias minerais, em todo o território nacional; (h) Mensuração: As demonstrações financeiras da Companhia foram prepa- Em 31 de dezembro de 2020 157.623
(2.236) 155.387
serviço de dragagem, transporte e navegação lacustre, fluvial e marítima; radas com base no custo histórico. 6 Principais Políticas Contábeis: As Prejuízo do exercício
(932)
(932)
(i) varrição, coleta, remoção e incineração de resíduos sólidos; (j) serviços políticas contábeis descritas abaixo em detalhes têm sido aplicadas de Em 31 de dezembro de 2021 157.623
(3.168) 154.455
de elaboração de projetos para obras de construção civil e construção pe- maneira consistente a todos os períodos apresentados nestas informações
Demonstrações dos fluxos de caixa
sada, projeto, construção, execução, implantação e operação de aterros trimestrais. a) Imposto de renda e contribuição social - (i) Imposto difeem 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais
sanitários; (k) armazenamento de materiais de construção civil e de materi- rido: O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporáFluxo de caixa das atividades operacionais
2021 2020
ais de rede de gás de propriedade de terceiros; (l) importação e exportação rias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonsResultado
do
período
(932) (992)
de materiais para construção, máquinas e equipamentos aplicáveis a qual- trações financeiras e os correspondentes valores usados para fins de tribuDepreciação e amortização
957
956
quer das atividades relacionadas no presente objeto, bem como de suas tação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reco25
(36)
peças e partes; (m) importação e exportação de serviços de engenharia ci- nhecido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais e diferenças temvil em geral, em especial a execução de projetos e a construção e implan- porárias dedutíveis não utilizadas na extensão em que seja provável que Aumento (Diminuição) em ativos operacionais
Contas a receber e outros recebíveis
51
36
tação de todo tipo de obra, por conta própria ou de terceiros; (n) participa- lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais
Adiantamentos
(10)
ção em outras sociedades, comerciais, civis e concessionárias de serviços serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos
(45)
públicos, como sócia, acionistas ou cotista, bem como em consórcios que são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que Estoques
Aumento (Diminuição) em passivos operacionais
tenham por objeto quaisquer das atividades nos itens (a) a (m) acima. a) sua realização não seja mais provável. O imposto diferido é mensurado
Fornecedores e outras contas a pagar
31
Em 19 de outubro de 2018 a sociedade efetuou aumento de capital social com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias
6
com integralização de Intangível através de laudo de avaliação a valor de quando estas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram de- Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
1
mercado datado de 15 de outubro de 2018. b) Em 19 de outubro de 2018 a cretadas ou substantivamente decretadas até a data do balanço. A
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
sociedade efetuou aumento de capital social com integralização de Crédi- mensuração do imposto diferido reflete as consequências tributárias que
Aumento/Diminuição
líquido
de
caixa
e
equivalentes
tos com Partes Relacionadas e Veículos através de laudo de avaliação a seguiriam a maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar
de caixa
59
valor contábil datado de 09 de outubro de 2018. Presentemente a Compa- o valor contábil de seus ativos e passivos. O imposto diferido ativo e passiCaixa e equivalentes de caixa no ínicio do período
11
11
nhia estima firmar novos contratos no curto prazo de modo a colocar suas vo são compensados somente se alguns critérios forem atendidos. b) Imo70
11
operações em plena atividade. 2 Base de Preparação - a) Declaração de bilizado: Demonstrado ao custo e combinado com os seguintes aspectos: Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa 59
conformidade (com relação às normas do CPC): As demonstrações fi- • Imobilizado: depreciação de bens do imobilizado, calculada pelo método
nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis linear, às taxas anuais mencionadas na Nota 09, que levam em consideraVeículos
Total
adotadas no Brasil (BR GAAP) que seguem os pronunciamentos emitidos ção a vida útil-econômica dos bens. c) Capital social - Ações ordinárias: Depreciação
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das de- Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações são reco- Saldo em 31 de dezembro de 2020
(2.151) (2.151)
monstrações financeiras da Companhia foi autorizada pela Administração nhecidos como dedução do patrimônio líquido, deduzidos de quaisquer Adições
(957)
(957)
em 17 de fevereiro de 2022. 3 Moeda Funcional e Moeda de Apresenta- efeitos tributários.
Baixas
ção: Estas informações trimestrais são apresentadas em Real, que é a 7 Caixas e Quivalentes de Caixa
2021
2020 Saldo em 31 de dezembro de 2021
(3.108) (3.108)
moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apre- Caixa
11
11
Veículos
Total
sentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto Bancos conta corrente
59
- Imobilizado líquido
quando indicado de outra forma. 4 Uso de Estimativas e Julgamentos:
70
11 Em 31 de dezembro de 2020
2.631
2.631
Na preparação destas demonstrações financeiras a Administração utilizou 8 Contas a Receber e Outros Recebíveis
2021
2020 Em 31 de dezembro de 2021
1.674
1.674
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas Clientes
4
- 10 Intangível: Refere-se a intangível registrado pelo Valor de Mercado de
contábeis da Companhia e os valores reportados de ativos, passivos, re- Galvão Participações S.A - Em recuperação judicial
- 149.905 Acervo Técnico, para fins de transferência de “Know How” conforme Lauceitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. SP Infra S.A.
149.850
- do de Avaliação emitido por empresa especializada em 15 de outubro de
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões
149.854 149.905 2018.
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Mensuração do va- Circulante
149.854
- 11 Capital Social
Participação % Ações Capital Integralizado
lor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia Não Circulante
- 149.905 BRZ INFRA S/A.
100,00% 157.623
157.623
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos finan- 9 Imobilizado
100,00% 157.623
157.623
ceiros e não financeiros. A Companhia estabeleceu uma estrutura de con2021
2020
% 12 Instrumentos Financeiros: A entidade não contrata operações envoltrole relacionada à mensuração dos valores justos. Isso inclui uma equipe
Depreciação
Taxas anuais de vendo derivativos ou qualquer outro risco ativo com fins de especulação.
de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar todas as
Custo
acumulada Líquido Líquido
depreciação Em 31 de dezembro 2021 a entidade não possui qualquer operação com
mensurações significativas de valor justo. A Companhia revisa regular- Veículos 4.782
3.108
1.674
2.631
20 derivativos. 13 Outras Informações: Os registros contábeis, fiscais e tramente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se a
4.782
3.108
1.674
2.631
- balhistas e suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitos
informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de
Veículos
Total à revisão por parte das autoridades fiscais por períodos e prazos variáveis
preços, é utilizada para mensurar os valores justos, então a equipe de Custo
em relação às respectivas datas de pagamento ou de entrega das declaraavaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar a con- Saldo em 31 de dezembro de 2020
4.782
4.782 ções. 14 Eventos Subsequentes: A administração considerou todos os
clusão de que tais avaliações atendem os requisitos do CPC, incluindo o Adições
fatos e eventos que ocorreram entre a data das demonstrações e a data da
nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classi- Baixas
sua autorização para conclusão não havendo eventos que requeiram ajusficadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa- Saldo em 31 de dezembro de 2021
4.782
4.782 tes em suas demonstrações contábeis.
Contador
Composição da Diretoria
Diretor Corporativo
Diretora Presidente
Diretor de Operações
Claudio Berloffa Junior
Felippe Soares Verdi
Elaine Cristina Ferreira
Carlos Alberto Marini
CRC/SP nº 1SP216997/O
ça, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
Relatório Dos Auditores Independentes Sobre As Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Eneplan Engenharia S.A. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as de- auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes
monstrações contábeis da Eneplan Engenharia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunta, possam influenciar,
31 de dezembro de 2021, e a respectiva demonstração do resultado, do resultado abrangente, da mutação do dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas depatrimônio líquido e do fluxo de caixa para o período findo nessa data, bem como as correspondentes notas monstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial disso: • Identificamos a avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentee financeira da Eneplan Engenharia S.A., em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O rispara Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. co de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada ‘’Res- fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falponsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis’’. Somos independentes em relação à sas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res- sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
ponsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da administração pelas demonstrações sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
contábeis: A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as prá- evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que posticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se cona elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau- cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as resde ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capa- pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
cidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em conque a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternati- tinuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspecva realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as evendemonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Presidente
contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau- Prudente, 17 de fevereiro de 2022. Approach Auditores - Independentes S/S - CRC 2SP023119/O-0, Leandro
de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguran- Antonio Marini Pires - Sócio - Diretor - Contador CRC 1SP185232/O-3.

SEXTA-FEIRA,4 DE MARÇO DE 2022

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
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 38ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Série da 38ª 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 (“CRA, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº
22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar
Pinheiros, CEP 05425-020, (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira
convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 21 de março 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 ﬁm de,
conforme cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 03 de maio
de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Aprovar a alteração da data limite para apresentação
das demonstrações ﬁnanceiras auditadas, assim como planilha com abertura do endividamento por credor, prazo,
taxa e garantia de 30 de setembro de cada ano para 31 de dezembro de cada ano, assim como a inclusão da empresa
BDO no rol de auditores habilitados para realização da auditoria; e (II) Autorizar a Emissora para, em conjunto com
o Agente Fiduciário, realizar e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o
que fora deliberado nos itens acima, incluindo a contratação de assessor legal para elaborar os aditamentos aos
Documentos da Operação que se ﬁzerem necessários, as expensas da Devedora. O material de apoio necessário para
embasar as deliberações dos Titulares dos CRA 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 ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da
Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 2/3 (dois
terços) dos CRA em Circulação; ou em segunda convocação, por, com qualquer número de investidores, conforme
cláusula 12.2.3. do Termo de Securitização. A matéria da Ordem do Dia será aprovada, nos termos da cláusula 12.5
do Termo de Securitização: (i) em primeira convocação, por no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos
CRA em Circulação Para Fins de Quórum; ou (ii) em segunda convocação, por 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um)
dos CRA em Circulação Para Fins de Quórum presentes à Assembleia Geral de Titulares de CRA, desde que presentes
à Assembleia Geral de Titulares de CRA, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em Circulação. Para Fins de
Quórum, incluindo, sem limitação, as seguintes matérias 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico
da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@
vortx.com.br e corporate@vortx.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 especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições
legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA 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 CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e
assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certiﬁcados
digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o
Titular do CRA 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, 25 de fevereiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006584-02.2019.8.26.0002. 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(o) UNICON EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA, CNPJ 05.055.255/0001-75, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Rocontec Construções e Incorporações LTDA, objetivando o recebimento
de R$ 77.401,57 (jan/2019), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao cheque nº UA-008746, contra o
"ANCOª)TAÞ ªAGÐNCIAª  ªCONTAª  ªOªQUALªFOIªDEVOLVIDOªPORªINSUlCIENTEªPROVISÍOªDEªFUNDOSª%STANDOªAªREQUERIDAª
EMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAª#)4!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªVALORª
supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornara
isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2022.
B - 04 e 05
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA - JUIZ(A) DE DIREITO LAIS HELENA BRESSER LANG - ESCRIVÃ(O) JUDICIAL
MARILEIA DE LOURDES SILVA - EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS. RELAÇÃO Nº 0129/2022. Processo 1042432-67.2014.8.26.0053
- Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - OMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ Lais Rossi Savastano e outro - eventuais ocupntes - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE
10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1042432-67.2014.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDA HENRIQUES GONCALVES ZOBOLI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ move uma
Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Lais Rossi Savastano, objetivando o imóvel
situado na Rua Mario de Castro, nº 65/67 (atual 67), São Paulo/SP, contribuinte nº 060.133.0049-6, declarados de utilidade pública conforme
Decreto Estadual nº 60.272/14. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez)
DIASªAªCONTARªDAªPUBLICAÎÍOªNOª»RGÍOª/lCIAL ªNOSªTERMOSªEªPARAªOSªlNSªDOª$ECª,EIªNª ªOªQUAL ªPORªEXTRATO ªSERÈªAlXADOªEªPUBLICADOªNAª
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de fevereiro de 2022. - ADV: THIAGO BASSETTI MARTINHO (OAB
205991/SP), MONICA ROSSI SAVASTANO (OAB 81767/SP), RONALDO FERNANDEZ TOME (OAB 267549/SP)
B - 04 e 05
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1107525-88.2018.8.26.0100
(U-1538). A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Imobiliária e Incorporadora Thau S/A, Miguel Domingos
Travelsa, Condomínio do Edifício Visconde de Mauá, p/ Robotton Master Consultores Imobiliários Ltda ou Robotton Gestão de Imóveis,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Carlos Eduardo Lazzaro Traversa, Claudia Victoria Pereira Traversa, Espólio de Djalma Traversa de Souza Pinto e Helena Marques
Traversa Rugitsky ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Santa Isabel, nº 67,
apartamento nº 44, Edifício Visconde de Mauá, Vila Buarque, São Paulo-SP, com área de 49,60 m², correspodendo-lhe a fração ideal
de 6,5507/1.698,310 avos no terreno e demais coisas de uso comum dos condôminos, contribuinte nº 007.060.0386-1, alegando posse
MANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª%STANDOªEMªTERMOS ªEXPEDE SEªOªPRESENTEªEDITALªPARAªCITAÎÍOªDOSªSUPRAMENCIONADOSªPARAªQUE ªNOªPRAZOª
DEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDEªªDIASªÞTEIS ªCONTESTEMªOªFEITOª.ÍOªSENDOªCONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOª
REVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªª"ª ªªEª
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1116103-74.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Condominio Edificio SaintTropez, MARIO RISEGATO, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Angelo Claro Berben
e Suzam Ketti Rodrigues Berben ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre
imóvel situado na Rua Prof. Miguel Milano, n° 111, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP:04012-010, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias
da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São PauloSP.
J - 03 e 04/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 0014787-59.2021.8.26.0564O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a).
FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)NVHTERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.253.582/0001-67, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por Tga Terceirização de Serviços Eireli - Me, objetivando o
recebimento da quantia, representada pelas notas fiscais emitidas nºs 123, 127, 148, 76, 80,81, 89, 93, das
quais totalizam a quantia de R$ 29.779,97 não quitada, todas as notas emitidas são referentes à prestação
de serviço de fornecimento de mão de obra prestados à empresa executada 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$ 54,990,37, atualizado até (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.
03 e 04/03

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP
EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP
Data do leilão: 16/03/2022 as: 10:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO , SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67,
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vist a, podendo o arrematante p agar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED B51046 - CONTRATO 997683024519 - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ADILSON DOS SANTOS , BRASILEIRO(A), TORNEIRO MECANICO , CPF
948.153.808-72, CI 17686729, CASADO (A) COM NANCI FERREIRA DOS
SANTOS, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 014.348.558-05 CI: 1476425.
ESPOLIO JOAO ALVES DA CONCEICAO, BRASILEIRO (A), PRENSISTA,
CPF 935.246.688-87 CI: 9470381, SOLTEIRO (A) E CONJUGE, SE CASADO
(A) ESTIVER.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 110, SITUADO NO ANDAR
TERREO OU 1º PAVIMENTO, BLOCO IV, CONJUNTO
RESIDENCIAL VILA SAO JOSE, A RUA VEREATO LEAO DE MOURA, Nº
169, 32º SUBDISTRITO - CAPELA DO SOCORRO,
VILA SAO JOSE, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA PRIVATIVA DE
57,4132M2, AREA COMUM DE CONSTRUCAO DE 5,4929M2, TOTALIZANDO
A AREA CONSTRUIDA DE 62,9061M2, DIREITO A GUARDA DE UM VEICULO
DE PASSEIO EM LUGAR INDETERMINADO NO ESTACIONAMENTO, COM
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER TENCES E
ACESSORIOS.
SAO PAULO, 25/02/2022
AR Y ANDRE NETO
25/02 - 04 - 16/03/2022

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053684-18.2017.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) STOCHER
S TOCHER LTDA - ME, CNPJ 11.209.817/0001-90, que lhe foi propost a uma ação de
Busca e Apreensão, convertida em Execução de Título Extrajudicial por parte de Money
Plus Sociedade de Crédito Ao Microemp. e Epp Ltda, tendo como coexecutados as
pessoas naturais Mateus Silva Stocher e Creitiana Santos Moreira Stocher, com
fundamento em cédula de crédito bancário [ nº 11209817 ] que representa a obrigação
inadimplida, que corresponde a R$ 440.673,31 (outubro/2020). Encontrando-se STOCHER
STOCHER LTDA - ME em lugar incerto foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, p ara
que, em 03 dias, efetue 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, poderá a executada requerer seja admitido o parcelamento do
débito, nos termos do art. 916, do CPC. O prazo para Embargos à Execução é de 15
dias, contados a partir do prazo deste edital. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 10 de novembro de 2021.
04 e 05.03

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados REZENDE E ISIDORO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº
00.592.111/0001-34; URSOLINO DOS SANTOS ISIDORO, CPF Nº 033.823.458-33; CLEIDEMAR REZENDE ISIDORO, CPF Nº 387.246.93804, do credor hipotecário LDG Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 49.469.356/0001-68, e demais interessados, expedido nos
autos da Ação de Cumprimento de Sentença, requerida por LUCIANO PIROCCHI, CPF nº 021.517.608-12. Processo nº 015549876.2006.8.26.0100/01. O Dr. Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei, etc. ... FAZ
SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art.
879, II, do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça
www.faroonline.com.br, sob o comando do leiloeiro oficial Renato Morais Faro, JUCESP nº 431, no dia 11/03/2022, às 15:00 horas, terá início a
1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 14/03/2022, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou
acima da avaliação, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça
que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 06/04/2022, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em
que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 50% da avaliação atualizada. Pelo presente
edital, ficam intimados os executados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados e os demais interessados. CONDIÇÕES
DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos através
de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real
das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como
qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo
improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO:
De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento
por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão,
desde que o valor da proposta não seja menor que 50% do valor da avaliação, ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de
pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se
tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade,
indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar
ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento
declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos
autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação,
a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a
efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará
perante o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente
responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO
DO EDITAL: Caso o praceamento seja cancelado após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento
da dívida, será devido a comissão de 5% sobre o valor transacionado para pagamento dos custos do leiloeiro, e caso já tenha havido lance para
arrematação do bem, o valor devido será de 5% sobre o valor do último lance ofertado. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser
esclarecidas no escritório do leiloeiro, na Rua Princesa Isabel, 86, cj. 64/65, 6º andar, Brooklin - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 31054872 – e-mail: faroleiloes@terra.com.br. LOTE 1: Conjunto nº 73, no 9º pavimento, 7º andar do Edifício Ibirapuera, situado à Rua Sete de Abril,
nº 400, 404, e 410, no 7º Subdistrito – Consolação, com área construída de 68,85m², e corresponde a fração ideal de 1,44% nas coisas comuns
e no terreno. Imóvel pertencente a matrícula nº 28.817, do 5º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, contribuinte nº 006.008.0084-9. De
acordo com o laudo de avaliação constante dos autos, o imóvel esta localizado em zona de centralidade – ZC, nos termos da Lei 16.402, de 22
de março de 2016. O condomínio não possui vagas de estacionamento, o imóvel avaliado não possui vaga de garagem. A unidade avaliada
trata-se de escritório, subdividido em recepção e três salas, copa, e banheiro com duas cabines. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$216.000,00
(duzentos e dezesseis mil reais), conforme laudo de fls., constante dos autos, datado de janeiro/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO
PELO TJ/SP PARA janeiro/2022: R$262.153,00 (duzentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta e três reais). Obs.1: Consta do R. 09
da referida matrícula única e especial hipoteca à LDG Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 49.469.356/0001-68, e Aditamento para
dilação de prazo em Av. 11 da referida matrícula; Obs. 2: Consta da Av. 10 da referida matrícula a penhora destes autos; Obs. 3: Consta do
Av. 12 da referida matrícula penhora nos autos da Ação de Execução Civil, promovida por Ricardo Ferraresi Júnior e Outra, em face de Ursulino
dos Santos Isidoro e Outros, processo nº 0068745-96.2018.8.26.0100, em trâmite perante a Unidade de Processamento Judicial III, do Foro
Central de São Paulo; Obs. 4: Em consulta ao site da Prefeitura SP constam débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$1.268,50,
em 07/02/22, e Dívida Ativa no valor de R$14.746,65, em 07/02/22; Obs. 5: Conforme informação encaminhada por e-mail pelo escritório do
exequente o valor do débito condominial para a unidade até 07/02/22 é de R$15.690,89. OBSERVAÇÕES GERAIS: TAXAS E IMPOSTOS:
Eventuais taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do
artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

Data do leilão: 16/03/2022 as: 10:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO , SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67,
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED B50877 - CONTRATO 118164123165 - EMPRESA GEST ORA DE
ATIVOS - EMGEA
ERENILDO DA ROCHA , BRASILEIRO(A), SUPERVISOR, CPF 052.638.06833, CI 14869029 SSP/SP, SOLTEIRO (A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
EDUARDO JOSE GUIMARAES, BRASILEIRO (A), COMPRADOR, CPF
047.444.688-37 CI: 15758090 SSP/SP CASADO (A) COM TANIA MARIA DA
ROCHA GUIMARAES, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 054.584.948-90 CI:
17360632 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 31, LOCALIZADO NO 3º
ANDAR OU 4º PAVIMENTO, BLOCO A, CONJUNTO DENOMINADO
CONDOMINIO DRACENA, A RUA PHILIPPE DE VITRY, Nº 68, JARDIM SANTA
JOSEFINA, 32º SUBDISTRITO
- CAPELA DO SOCORRO, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA PRIVATIVA DE
61,20M2, AREA COMUM DE 68,58M2,
INCLUSIVE AREA CORRESPONDENTE A UMA VAGA INDETERMINADA NO
ESTACIONAMENTO DESCOBERTO, PERFAZENDO A AREA TOTAL DE
129,78M2, CORRESPONDENDO-LHE UMA FRACAO IDEAL DE 0,0117 NO
TERRENO, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES E ACESSORIOS.
SAO PAULO, 25/02/2022
ARY ANDRE NETO
25/02 – 04 - 16/03/2022

Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2022

Biscayne Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ 23.980.749/0001-48
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores acionistas, de conformidade com os preceitos legais e estatutários, vimos submeter à vossa apreciação as demonstrações ﬁnanceiras encerradas em
31/12/2021. Colocamo-nos à disposição em nossa sede social para qualquer esclarecimento que se ﬁzerem necessários - São Paulo, 04 de março de 2022.
Demonstrações dos Resultados
Balanços Patrimoniais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado PASSIVO E
Controladora
Consolidado
2021 2020 2021
2020
ATIVO
2021 2020 2021
2020 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021 2020 2021
2020
Receita operacional líquida
52
- 28.338 8.816
Ativo circulante
Passivo circulante
- (2.791) (3.770)
Caixa e
Fornecedores
13
8
251
261 Custos dos produtos vendidos
52
- 25.547 5.046
equivalentes de caixa
371
155 5.002 2.103 Ordenados e salários a pagar
50
61 Lucro Bruto
Despesas
Duplicatas a
Impostos e contribuições
(132) (136) (267)
(953)
receber de clientes
7
342
369 sociais a pagar
1 Administrativas gerais
- (166)
(159)
Estoques
- Partes relacionadas
34.663 35.700 34.906 37.552 Depreciações
(91)
Adiantamentos
Outras obrigações
15
- 5.058
854 Despesas ﬁnanceiras
Receitas ﬁnanceiras
16
2
239
51
a fornecedores
21
21
- Total do
Partes relacionadas
243
317
- passivo circulante
34.691 35.708 40.265 38.729 Outras receitas
(despesas) operacionais
(60)
(94) (770)
(543)
Impostos a recuperar
1
1
42
42 Passivo não circulante
Outros créditos
7
753 Partes relacionadas
- Resultado da
equivalência patrimonial 11.675 1.562
Total do ativo circulante
643
474 5.414 3.267 Total do passivo
Ativo não circulante
não circulante
- Resultado antes
dos impostos
11.550 1.334 24.492 3.442
Partes relacionadas
48.309 49.364
- Patrimônio Líquido
(8)
- (1.275)
(546)
Investimentos
- Capital Social
20.556 20.556 20.556 20.556 IRPJ e CSLL - corrente
Resultado
do
exercício
11.542
1.333
23.217
2.896
Imobilizado
8.918 8.471 106.340 105.891 Reservas de capital
2.623 2.044 2.623 2.044
Total do ativo
Lucro/Prejuízos acumulados
- Resultado de
não controladores
- (11.675) (1.562)
não circulante
57.227 57.835 106.340 105.891 Total do
11.542 1.333 11.542 1.333
patrimônio líquido
23.179 22.601 23.179 22.601
Demonstrações dos Fluxos de Caixa pelo Método
Participação do Acionista
Direto - Individuais e Consolidados
não controlador
- 48.309 47.829
Total do passivo e
Fluxo de caixas das
Controladora
Consolidado
Total do ativo
57.870 58.308 111.753 109.158 patrimônio líquido
57.870 58.308 111.753 109.158 atividades operacionais
2021 2020 2021
2020
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Recebimentos de clientes
64
- 40.208 8.956
Capital Reservas Reservas Lucros acuParticipação de Total do patri- Pagamentos a
Social de Capital de Lucros
mulados Total não controladores mônio líquido fornecedores e empregados (122) (164) (8.524) (4.791)
Saldo 31 de dezembro de 2020 20.556
2.044
- 22.601
47.829
70.430 Tarifas bancárias
(1)
Capital social Aumento
- Impostos e tributos pagos
(71)
(45) (2.081)
(875)
Reserva legal
578
(578)
- Imposto de renda e
Distribuição de lucros
(10.964) (10.964)
(11.195)
(22.159) contribuição social pagos
(3)
- (1.196)
(511)
Resultado do exercício
11.542 11.542
11.675
23.217 Caixa líquido proveniente
Saldo 31 de dezembro de 2021 20.556
2.623
- 23.179
48.309
71.488 atividades operacionais
(132) (209) 28.405 2.778
Demonstrações do Ativo não Circulante - Investimentos e Imobilizados
Compra de ativo imobilizado (133)
- (271)
(571)
Terrenos
Edifícios
Veículos
Investimentos
Total Obras em andamento
Saldo 31 de dez. de 2020
4.147
4.324
49.364
57.835 em imóveis próprios
(367) (116) (537)
(128)
Adições
(33)
347
133
446 Aumento de capital
120
(87)
120
413
Equiv. Patrim e Distr. Dividendos
(1.054)
(1.054) Caixa líquido usado nas
Saldo 31 de dez. de 2021
4.113
4.671
133
48.309
57.227 atividades de investimento (380) (203) (688) (286)
As adições no ativo não circulante ocorreram devido ao resultado da equivalência patrimonial conforme abaixo:
Rendimento líquido
Equivalência patrimonial positiva referente aos Lucros do exercício 2021 das controladas:
11.675
de aplicação ﬁnanceira
13
1
73
18
Diminuição nos investimentos ref. a Distribuição de lucros do exercício de 2021 das controladas:
(12.729)
Dividendos pagos
(12.088) (160) (37.694) (1.522)
Adições por Obras em Andamento e aquisição de veículo e, baixa por venda de imobilizado
446
Dividendos recebidos
12.803
681 12.803
681
Variação do Investimento
(608)
Caixa líquido nas
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Biscayne cluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunatividades de
Empreendimentos e Participações S/A. (capital fechado), ciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pelo Conselho Fedeﬁnanciamento
728
522 (24.818) (823)
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. ral de Contabilidade (CFC). Consolidação: As demonstrações
Caixa e equivalência
Angélica nº 1489, tem por objeto social a atividade Holdings de contábeis consolidadas incluem as demonstrações da controlade caixa em 31/12/2020
155
45 2.103
433
instituições não ﬁnanceiras. 2. Apresentação das demons- dora Biscayne S/A. e das seguintes controladas diretas:
50% Caixa e equivalência
trações contábeis e principais práticas contábeis: 2.1. Rossignolo Empreendimentos e Participações Ltda.
371
155 5.002 2.103
50% de caixa em 31/12/2021
Apresentação das demonstrações contábeis: As presen- Rossignolo Agrícola Ltda
tes demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram a) A controladora tem 50% de inﬂuência na administração da nhia e nas quais normalmente há uma participação acionária
aprovadas pela Diretoria da Companhia em 04 de março de 2022. Empresa, controlando parte das atividades ﬁnanceiras e ope- de metade dos direitos de voto. As práticas contábeis foram
O Balanço patrimonial foi escriturado e está sendo apresenta- racionais. Controladas são todas as entidades cujas atividades aplicadas de maneira uniforme e consistente entre a controdo de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, in- ﬁnanceiras e operacionais podem ser conduzidas pela Compa- ladora e controladas.
Diretor Presidente: Fernando Fehr Pereira Lopes
Diretora: Sandra Maria Fernandes Mendes Pereira Lopes
Contador: Marcelo Luiz do Prado - CRC 1SP299691/O-0

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

05 e 08/03

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1002659- 63.2017.8.26.0100 ( U-68 ) A Dra.
Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Manoel Siqueira
dos Santos, Rosilda Alves dos Santos, Arnildo Garcez e Cesar Augusto Biató, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Aracy Rodrigues Magalhães e Jose Pereira de Magalhaes ajuizou (aram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de dom&iacut e;nio do imóvel localizado na a Rua Cabo Frio, n° 62, Vila
Marilena, Guaianases, São Paulo-SP, com área total de 168,82 m² e contribuinte sob n° 115.261.0021-4,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP.
J - 03 e 04/03

JOMITESI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Bahema Educação S.A.
CNPJ/ME 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 06/12/21
1. Data, horário e local: 06/12/21, 9h, com participação virtual dos presentes, considerada realizada na
sede da Companhia. 2. Presença e Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença
da totalidade dos membros do conselho. 3. Mesa: Presidente: Cássio Beldi Hubner; Secretário: Gabriel
Ralston Correia Ribeiro. 4. Ordem do dia: deliberar sobre emissão de ações resultantes do exercício de
opções outorgadas. 5. Deliberações: Os membros do conselho aprovaram por unanimidade, o aumento
do capital social da Companhia, observado o limite do capital autorizado, no valor de R$ 779.658,00,
mediante a emissão de 115.500 ações ordinárias, a fim de atender ao exercício das opções outorgadas aos
participantes do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia,
aprovado pela AGE de 02/10/17, conforme aditado (“Plano”), com a exclusão do direito de preferência
para subscrição pelos demais acionistas conforme Art. 171, §3º da Lei 6.404/76. Ficou consignado que:
a. O preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal emitidas e a
serem subscritas foi fixado de acordo com os Contratos de Adesão ao Primeiro Programa de Opções da
Bahema S.A., conforme aditados (“Contratos de Outorga”) e ajustado pelo desdobramento de 1 ação
ordinária para 5 ações ordinárias aprovado AGE de 18/08/21, correspondendo a R$ 6,440 para cada uma
de 66.000 ações e R$ 7,164 para cada uma de 49.500 ações (“Ações Emitidas”). b. As Ações Emitidas
serão atribuídas aos participantes do Plano, em decorrência do exercício de opções de compra de ações
outorgadas no âmbito do Plano. A subscrição das Ações Emitidas será efetivada mediante assinatura
dos boletins de subscrição pelos subscritores, tendo já sido confirmada sua integralização em moeda
corrente nacional. c. As Ações Emitidas farão jus a dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer
outras remunerações declaradas após a data em que forem subscritas e integralizadas. d. Em virtude da
emissão de novas ações, o capital social da Companhia passará dos atuais R$ 192.851.716,44, dividido
em 15.315.160 ações para R$ 193.631.374,44, dividido em 15.430.660 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal. e. Os conselheiros autorizaram a Diretoria a praticar os atos necessários
à efetivação da emissão das Ações Emitidas. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: A ata foi lavrada
sob a forma de sumário, assinada digitalmente e levada a registro perante a Junta Comercial e Membros
do Conselho de Administração: Jeffrey Norman Ware, João Alceu Amoroso Lima, Cássio Beldi Hubner,
Maria Fernanda Rocha Tabacow, Marcelo Walton, Maurício Nogueira Escobar, Ignacio Dauden Martinez
e Bruno de Almeida Camargo. São Paulo, 06/12/21. Cássio Beldi Hubner - Presidente da Mesa; Gabriel
Ralston Correia Ribeiro - Secretário. JUCESP nº 108.234/22-8 em 23/02/22. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral. Esta publicação traz informações resumidas e não deve ser considerada isoladamente
para tomada de decisão. A íntegra poderá ser acessada no site do jornal O Dia, CVM ou B3.
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 1001507-45.2016.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Conjunto Residencial Solares Bloco A2, CNPJ 60.911.740/0001-01, Espólio de MANOEL GOMES
BARBOSA, o falecido era brasileiro, aposentado, RG. M -3.770.638/SP, CPF-MF 065.642.328-53; Espólio de BIANCA CIGLIONI
BARBOSA, a falecida era brasileira, viúva, do lar, RG. 5.077.517-0, (CPF comum do esposo) Espólio de WALTER CIGLIONI
BARBOSA que era brasileiro,auxiliar,RG.9.755.821-SP, CPF-MF 035.245.328-10, casado no regime da comunhão parcial de bens
com ELZA CONCEIÇÃO DA PAZ BARBOSA,brasileira,do lar,RG.2.486.341/BA,CPFMF 163.217.788-93;NEILA MARINA CIGLIONI BARBOSA, brasileira, divorciada, bacharel, RG. 1639132-BA, CPF-MF 088.783.428-07 e ANA CAROLINA BARBOSA, filha de
WALTER CIGLIONI BARBOSA e ELZA CONCEIÇÃO DA PAZ BARBOSA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Silvio Calimério Guimarães Ferreira e Neusa Vieira da Silva Ferreira
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Alfredo Mendes da Silva, n. 305,
bloco A2, apartamento 61, Ferreira, CEP: 05525-000, SÃO PAULO-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[03,04]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1010773-88.2017.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Juliana Dias Almeida
de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alvaro Nardari, Companhia Patrimonial Santa Inacia, Matao Sato, RINO
PIERALINI, IVO MAYER MILBRATH, Ivone Aparecida Peres de Melo, Cláudio Barcha, Baciliki Demetre Stavropoulu
Barcha, Ariovaldo Mário Heyn, Lúcia de Camargo Heyn, Celso Perez dos Santos, Solange Cavalcante Perez dos Santos,
Carlos Antônio Ferreira dos Santos, José Luiz dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Salvador Luiz da Penha, Deomara Gracinda de Jesus
Cassiano, Itamara Cristiane de Jesus Cassiano Gouvea, Therezinha de Jesus Neves Cassiano, Archimedes da Penha
Cassiano, José Hélio da Penha Cassiano, Rosa de Andrade Cassiano, Claudete Moraes Cassiano, Zelia Tadeu Hudson
Cassiano, José Tadeu Campos Ribeiro e Carlos Eduardo Dallaverde Gouvea ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua das Canjeranas, nº 377, Vila Parque Jabaquara, São
Paulo/SP, CEP:04349-020 , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[03,04]

MOTORSPORT.COM BRAZIL MÍDIA S.A. -

Em Constituição
ATA DA ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DA MOTORSPORT.COM BRAZIL MÍDIA S.A.
Data, hora e local: Aos 20 de maio de 2015, as 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, a vista, no ato da subscrição. São Paulo, 20 de maio de 2015. Ana Paula Meira
Estado de São Paulo, na Rua Cabiúna, n° 42, Conjunto 63, CEP 04367-060. Presença: Motta e Silva. Autenticação da mesa: Felipe Motta e Silva - Presidente; Ana
Presente a totalidade dos acionistas fundadores da Companhia, conforme abaixo Paula Meira Motta e Silva - Secretária.
qualificados: Felipe Motta e Silva, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Anexo VI - “Estatuto Social da Motorsport.com Brazil Mídia S.A. - Capítulo
Identidade RG n° 27.681.791-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 220.983.868-18, residente I - Da Denominação, Sede, Objeto Social e Duração: Artigo Primeiro: A
e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cabiúna, n° 42, Apartamento Companhia e uma sociedade por ações de capital fechado denominada Motorsport.
63, CEP 04367-060; e Ana Paula Meira Motta e Silva, brasileira, casada, biomédica, com Brazil Mídia S.A., regida pelo presente Estatuto Social e pelas demais disposições
portadora da Cédula de Identidade RG n° 25734320 SSP/SP e inscrita no CPF/MF legais que Ihe forem aplicáveis. Artigo Segundo: A Companhia tem sua sede social
216.129.248-08, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua na Rua Cabiúna, n° 42, Conjunto 63, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Cabiúna, n° 42, Apartamento 63, CEP 04367-060. Convocação: Dispensada em razão CEP 04367-060, podendo instalar e estabelecer filiais, sucursais, agências, depósitos
da presença da totalidade dos acionistas, conforme dispõe o Artigo 124, § 4° da Lei e escritórios em qualquer localidade do país ou exterior por deliberação da Diretoria.
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”’). Composição Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social atividades de gravação de som
da Mesa: Presidente: Felipe Motta e Silva; Secretária: Ana Paula Meira Motta e Silva. e de edição de musica, edição de revistas, operações relacionadas a televisão aberta,
Ordem do Dia: (i) constituição da Motorsport.com Brasil Mídia S.A., doravante serviços de informação na internet, tais como portais e provedores de conteúdo e
denominada “Companhia”, por subscrição particular de ações; (ii) subscrição e forma execução de marketing direto. Artigo Quarto: O prazo de duração da Companhia e
de integralização de seu capital social; (iii) eleição dos membros da Diretoria da por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo Quinto:
Companhia e (iv) aprovação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Após O capital social totalmente subscrito e integralizado e de R$ 1.000,00 (mil reais),
discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas fundadores da representado por 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, o quanto Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia
segue: 1. Constituição da Companhia. Foi aprovada a constituição da sociedade Geral. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão
empresária por ações, de capital fechado, denominada “Motorsport.com Brasil Mídia distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia
S.A.”. 2. Subscrição de Ações e Integralização do Capital Social Subscrito: que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação
Os acionistas fundadores subscreveram 1.000 (mil) ações ordinárias, todas nominativas de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada ação, ficando o as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem
capital social no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Os acionistas fundadores diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas
integralizaram o capital social na forma prevista nos respectivos Boletins de Subscrição, legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Assembleia Gerais: Artigo Sexto:
que passam a integrar esta ata para todos os fins de direito como Anexos I e II. A A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após
secretária então leu o comprovante de depositos de 100% do capital integralizado o encerramento do exercício social da Companhia e, extraordinariamente, sempre que
em moeda corrente nacional, cuja cópia passa a integrar esta ata para todos os fins os interesses social assim exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será
de direito como Anexo III, estando cumpridos os requisitos previstos no Artigo 80 presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores
da Lei das S.A. 3. Eleição dos Membros da Diretoria. Ato continuo, os acionistas ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As
elegeram, por unanimidade, os membros da Diretoria, todos com mandato a encerrar- deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as
se na Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social de 2015, disposições previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão
conforme assinaturas constantes deste documento: a saber: o Sr. Felipe Motta e Silva tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capítulo
e a Sra. Ana Paula Meira Motta e Silva, ambos acima qualificados. 4. Os membros IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia será
da Diretoria ora eleitos: (a) declararam, nesta data, sob as penas da lei, que não exercida por uma diretoria, composta por 2 (dois) membros, ambos com a designação
estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente
condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, continuarão no exercício de seus cargos, ate a posse dos novos eleitos. Parágrafo
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fixados por Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura dos
a fé pública ou a propriedade; e (b) assinaram os respectivos termos de posse, anexos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo: No
à presente ata como Anexos IV e V, razão pela qual ficam desde logo investidos nos caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer
cargos. 5. Aprovação do Estatuto Social. A secretária, então, passou a leitura do outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer
modelo de Estatuto Social, o qual, após discussões dos acionistas fundadores, foi no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A
aprovado por unanimidade, sem qualquer ressalva, sendo certo que passa a integrar Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando
esta ata para todos os fins de direito como Anexo VI. Encerramento: Nada mais instalado, deverá ser composto de, no mínimo 3 (três) e, no Máximo 5 (cinco) membros
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato
disposto no artigo 130, Parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76, que, lida e aprovada, foi de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Exercício Social, Balanço e
assinada por todos os presentes. São Paulo, 20 de maio de 2015. Mesa: Felipe Motta Demonstrações Financeiras: Artigo Décimo Terceiro: O exercício social da
e Silva - Presidente; Ana Paula Meira Motta e Silva - Secretária. Acionistas: Nome: Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.
Felipe Motta e Silva; Nome: Ana Paula Meira Motta e Silva. Visto do Advogado: Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço
Isis Garcia de Faria - OAB/SP 325.702. Testemunhas: 1. Nome: Ana Cecília Salles patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo
Dundr Aquila - RG: 26.614.034-8 - CPF: 263.370.208-20; 2. Nome: Karina Maria dos Quarto: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral
Santos - RG: 48.650.983-7 - CPF: 451.335.218-39. JUCESP NIRE nº 3530047853-3 em Ihes der, conforme recomendações da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal,
quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei.
09.06.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em exercício.
MOTORSPORT.COM BRAZIL MÍDIA S.A. - Ata da Assembleia de Constituição Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas representando a maioria
Realizada em 20 de maio de 2015. Anexo I - Boletim de Subscrição: do capital social, a Companhia poderá preparar balanços intercalares a qualquer
Subscritor: Felipe Motta e Silva. Número, Preço de Emissão e das Ações momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores.
Subscritas: 999 ações ordinárias, nominativas e valor nominal, emitidas ao preço de Artigo Décimo Sexto: A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada
R$ 1,00 (um real) por ação. Valor da Subscrição: R$ 999,00 em moeda corrente exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação
nacional. Forma de Integralização: a vista, no ato da subscrição. São Paulo, 20 de aplicável. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação - Artigo Décimo Sétimo: A
maio de 2015. Felipe Motta e Silva. Autenticação da mesa: Felipe Motta e Silva - Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da
Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria do capital social,
Presidente; Ana Paula Meira Motta e Silva - Secretária.
Anexo II - Boletim de Subscrição: Subscritor: Ana Paula Meira Motta e Silva. a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e ﬁxará a sua
Número. Preço de Emissão e das Ações Subscritas: 1 ação ordinária, remuneração. Capítulo VIII - Resolução de Conﬂitos: Artigo Décimo Oitavo:
nominativa e sem valor nominal, emitida ao preço de R$ 1,00 (um real). Valor da Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto
Subscrição: R$ 1,00 em moeda corrente nacional. Forma de Integralização: Social, deverá ser proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.”
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CNPJ 16.852.637/0001-46
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Milhares de Reais)
Senhores acionistas, de conformidade com os preceitos legais e estatutários, vimos submeter à vossa apreciação as demonstrações ﬁnanceiras encerradas em 31/12/2021. Colocamo-nos à
disposição em nossa sede social para qualquer esclarecimento que se ﬁzerem necessários - São Paulo, 04 de março de 2022
Demonstrações dos Resultados
Balanços Patrimoniais
ATIVO
Controladora
Consolidado PASSIVO E PATRIControladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
MÔNIO LÍQUIDO
2021
2020
2021
2020
2021 2020
2021
2020
Ativo circulante
Passivo circulante
Receita operacional líquida 19
- 28.304
8.816
Caixa e equivalentes
Fornecedores
14
6
252
260 Custos dos produtos vendidos - (2.791) (3.770)
de caixa
504
5
5.135
1.953 Ordenados e salários a pagar 50
61 Lucro Bruto
19
- 25.513
5.046
Duplicatas a
Impostos e contribuições
Despesas Adminisreceber de clientes
2
337
369
sociais a pagar
1
trativas gerais
(271) (144)
(405)
(960)
Estoques
- Partes relacionadas
41.673 40.503 41.916 42.355 Depreciações
(166)
(159)
Adiantamentos
Outras obrigações
5.043
854 Despesas ﬁnanceiras
(1)
(91)
(0)
a fornecedores
609
609 Total do passivo
Receitas ﬁnanceiras
18
1
241
50
Partes relacionadas
243
317
circulante
41.687 40.510 47.261 43.531 Outras receitas (despesas)
Impostos a recuperar
1
1
41
41 Passivo não circulante
operacionais
(116) (105)
(825)
(554)
Outros créditos
7
753 Partes relacionadas
- Resultado da equivalência
Total do
Total do passivo
patrimonial
11.675 1.562
ativo circulante
750
932
5.520
3.726
não circulante
- Resultado antes
Ativo não circulante
Patrimônio Líquido
dos impostos
11.324 1.314 24.266
3.422
Partes relacionadas
48.309 49.364
- Capital Social
23.234 23.234 23.234 23.234 IRPJ e CSLL - corrente
(6)
- (1.273)
(546)
Investimentos
- Reservas de capital
2.610 2.040
2.610
2.040 Resultado do
Imobilizado
18.473 15.488 115.895 112.908 Lucro/Prejuízos acumulados exercício
11.319 1.314 22.994
2.876
Total do ativo
Total do patrimônio
Resultado de
não circulante
66.782 64.851 115.895 112.908
líquido
25.845 25.274 25.845 25.274
não controladores
- (11.675) (1.562)
Participação do Acionista
11.319 1.314 11.319
1.314
não controlador
- 48.309 47.829
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Total do passivo e
pelo Método Direto - Individuais e Consolidados
Total do ativo
67.532 65.783 121.415 116.634
patrimônio líquido 67.532 65.783 121.415 116.634
Controladora
Consolidado
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Fluxo de caixas das ativiCapital Reservas Reservas Lucros acuParticipação de Total do patridades operacionais
2021
2020
2021
2020
Social de Capital de Lucros
mulados
Total não controladores mônio líquido Recebimentos de clientes 21
2 40.165
8.958
Saldo 31.12.2020
23.234
2.040
- 25.274
47.829
73.103 Pagamentos a fornecedores e empregados (251)
(126) (8.653) (4.754)
Capital social Aumento
(1)
(1)
Reserva legal
571
(571)
- Tarifas bancárias
(124) (2.139)
(954)
Distribuição de lucros
(10.748) (10.748)
(11.195)
(21.943) Impostos e tributos pagos (128)
Resultado do exercício
11.319 11.319
11.675
22.994 Imposto de renda e contribuição social pagos
(1)
- (1.195)
(511)
Saldo 31.12.2021
23.234
2.610
- 25.845
48.309
74.154
Demonstrações do Ativo não circulante - Investimentos e Imobilizados Em milhares de Reais
Caixa líquido proveniente
Terrenos
Edifícios
Terra Nua
Investimentos
Total
atividades operacionais (361) (247) 28.176
2.740
Saldo 31 de dez. de 2.020
8.342
5.829
1.317
49.364
64.851
Adições/Baixas
650
2.335
2.985 Compra de ativo
imobilizado
(2.350)
(1.500)
(2.488)
(2.071)
Equiv. Patrim e Distr. Dividendos
(1.054)
(1.054)
Saldo 31 de dez. de 2.021
8.992
8.164
1.317
48.309
66.782 Obras em andamento
em imóveis próprios
(30)
(850)
(201)
(862)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis
Aumento de capital
2.375 2.050
2.375
2.550
As adições no ativo não circulante ocorreram devido ao resultado da equivalência patrimonial conforme abaixo:
Equivalência patrimonial positiva referente aos Lucros do exercício 2021 das controladas:
11.675 Caixa líquido usado
nas atividades
Diminuição nos investimento ref. a Distribuição de lucros do exercício de 2021 das controladas:
(12.729)
de investimento
(5) (300)
(313)
(382)
Adições por aquisição de terreno e obras em andamento
2.985
Variação do Investimento
1.931 Rendimento líquido
de aplicação ﬁnanceira 15
75
18
Notas explicativas
Dividendos pagos
(11.953)
(154) (37.559) (1.516)
1. Contexto operacional: A Jomitesi Empreendimentos e cluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comité de PronunDividendos recebidos 12.803
681 12.803
681
Participações S/A. (capital fechado), com sede na cidade ciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pelo Conselho FedeCaixa líquido nas ativide São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Higienópolis nº 587 ral de Contabilidade (CFC). Consolidação: As demonstrações
527 (24.681)
(818)
- apto 601, tem por objeto social a atividade Holdings de ins- contábeis consolidadas incluem as demonstrações da contro- dades de ﬁnanciamento 865
tituições não ﬁnanceiras. 2. Apresentação das demonstra- ladora Jomitesi S/A. e das seguintes controladas diretas: Caixa e equivalência
25
1.953
413
ções contábeis e principais práticas contábeis: 2.1. Apresen- Rossignolo Empreendimentos e Participações Ltda.: 50%, de caixa em 31/12/2020 5
tação das demonstrações contábeis: As presentes demons- Rossignolo Agrícola Ltda: 50%. a) A controladora tem 50% de Caixa e equivalência
5
5.135
1.953
trações contábeis individuais e consolidadas foram aprova- inﬂuência na administração da Empresa, controlando partes de caixa em 31/12/2021 504
das pela Diretoria da Companhia em 04 de Março de 2022. O das atividades ﬁnanceiras e operacionais. Controladas são malmente há uma participação acionária de metade dos direiBalanço patrimonial foi escriturado e está sendo apresentado todas as entidades cujas atividades ﬁnanceiras e operacio- tos de voto. As práticas contábeis foram aplicadas de maneide acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, in- nais podem ser conduzidas pela Companhia e nas quais nor- ra uniforme e consistente entre a controladora e controladas.
Diretor Presidente: Claodemiro de Jesus Rossignolo

(nova 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 303ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 303ª 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 VORTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020,
neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 22 de março
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 ﬁm de, conforme cláusula 13.2.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 13
de agosto de 2021, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Autorizar João Ruiz Lourenço a emitir Cédulas
de Produto Rural Financeira, as quais terão seus direitos creditórios integralmente vinculados à emissão de certiﬁcados de recebíveis do agronegócio em uma ou mais emissões de CRA e serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 19 de janeiro de 2009, sem que tais emissões incorram em hipótese de Vencimento Antecipado Não Automático prevista na Cláusula 8.2, (xv), da CCB; e b) Autorizar a Emissora para,
em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i) 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 ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira
convocação e em segunda convocação, será com a presença de Titulares de CRI que representem, pelo menos, 50%
mais 1 dos CRI em Circulação, conforme cláusula 13.3 do Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas em
primeira convocação por Titulares dos CRI, que representem, no mínimo 50% mais um dos CRI em Circulação presentes na Assembleia, conforme cláusula 13.4 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 agenteﬁduciario@vortx.com.br e corporate@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início 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 especíﬁcos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular
do CRI (“Titular de 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 a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas 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 do CRI ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certiﬁcados 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, 04 de março de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1127092-08.2018.8.26.0100 .
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Renato Acácio de Azevedo Borsanelli, na forma
da Lei, etc. FAZ SABERa Maria Conceição Maia
Ferreira Cruz, RG 19.592.933, CPF 142.773.45859, que lhe foi proposta uma ação Monitória por
parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda, objetivando a cobrança de R$ 14.321,14
(agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de
2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento
de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou
oponha embargos, sob pena de constitui-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendose o mandado inicial em executivo. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2022.

1º Ofício Cível do Fórum Regional II - Santo
Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro Comarca de São Paulo EDITALDE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 106270606.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional II - SantoAmaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER
RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) MARCUS ANTÔNIO AMORIM, Brasileiro,
Casado, Comerciante, RG 16298247, CPF
073.617.198-30, com endereço à Rua irene
Nogueira de Souza, 20, Jardim, CEP 28990-420,
Saquarema - RJ, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, referente a
valores decorrentes de serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2013, não pagos pelo
requerido. 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, efetue
o pagamento da quantia especificada na inicial, no
valor de R$ 19.405,84 devidamente atualizada e
efetue o pagamento de honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou
apresente embargos ao mandado monitório, nos
termos do artigo 701, §§ 1º e 2º do Código de
Processo Civil: Art. 701. Sendo evidente o direito do
autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de
pagamento, de entrega de coisa ou para execução
de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo
ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento
e o pagamento de honorários advocatícios de cinco
por cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será
isento do pagamento de custas processuais se
cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á
de pleno direito o título executivo judicial,
independentemente de qualquer formalidade, se não
realizado o pagamento e não apresentados os
embargos previstos no art. 702, observando-se, no
que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.
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 17
de janeiro de 2022.

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

Diretora: Silvia Maria Montanari Rossignolo

Contador: Marcelo Luiz do Prado - CRC 1SP299691/O-0

USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S.A.

CNPJ/MF nº 01.979.936/0001-79 - NIRE 35300337689
Ata da RCA Realizada em 19/09/2021
Data, Hora e Local: Realizada em 19/09/2021, às 10h, na sede da Companhia localizada na Cidade
de Barueri, SP, na Rua Bonnard, 980, Edifício 19, sala 2, Condomínio Green Valley, Alphaville, CEP
06465-134. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia: Deliberação sobre a eleição de novo
Diretor sem designação específica da Companhia. Mesa: Sr. Daniel Braga Sterenberg - Presidente
e Sr. Gibran Vega Marona - Secretário. Deliberações: Após discussão e exame, os Conselheiros
tomaram a seguinte deliberação, por unanimidade: eleição do Sr. André Cimerman, brasileiro, casado,
economista, RG 29.294.432 (SSP/SP) e CPF 395.305.878-99 com endereço comercial na Cidade
de Barueri, SP, na Rua Bonnard, 980, Edifício 19, sala 2, Condomínio Green Valley, Alphaville, CEP
06465-134, para ocupar o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia. O mandato
do Diretor ora eleito passa a ser unificado com os demais diretores da Companhia e se encerrará no
prazo de 2 (dois) anos a contar de 24/08/2020. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada
por todos os presentes. Presenças: Mesa: Sr. Daniel Braga Sterenberg – Presidente e Sr. Gibran
Vega Marona – Secretário. Conselheiros: Daniel Braga Sterenberg, Fernando Cezar Dantas Porfírio
Borges, Philip George Walker, Michael Francis Bacon, Dimas de Camargo Maia Filho, Marcos Aurélio
Couto, Gibran Vega Marona. Esta ata confere com a original arquivada em livro próprio. Mesa: Daniel
Braga Sterenberg – Presidente. Gibran Vega Marona – Secretário. JUCESP – 96.542/22-6 em
16/02/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

GREENBRIER MAXION - EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S.A.

CNPJ nº 21.042.930/0001-88 - NIRE 35.300.470.214 - Companhia de Capital Fechado
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Novembro de 2021
1. Data e Local: Em 30 de novembro de 2021, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida
Carlos Roberto Prataviera, s/nº, Sítio São João, Jardim Nova Europa, na cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, CEP 13184-889. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da
Mesa: José Santos de Araújo (Presidente da Assembleia); e Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária da Assembleia). 4. Convocação: Em virtude da presença de todos os acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, conforme faculta o Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei
nº 6.404/76. 5. Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar acerca das seguintes matérias: 5.1. Aprovar
a reforma do seguinte dispositivo do Estatuto Social da Companhia, alínea “k”, do artigo 22. 6. Deliberações: Por unanimidade, após discutidas e examinadas as matérias da agenda, foram tomadas
as seguintes deliberações pelos acionistas e autorizada a lavratura da presente ata em forma de
sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da nº Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976:
6.1. Alteração da alínea “k”, do artigo 22, do Estatuto Social. Aprovar a alteração da redação da
alínea “k”, do artigo 22, do Estatuto Social da Companhia, de forma que somente as doações que
ultrapassem, individualmente ou em conjunto, a quantia de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares
estadunidenses) e aquelas, de qualquer valor, destinadas a partidos políticos, associações políticas
ou políticos em geral, dependam de aprovação prévia do Conselho de Administração, nos termos a
seguir: “k - doações ou contribuições a partidos políticos, associações políticas ou políticos em geral
de qualquer valor, em espécie ou não, ou doações que excederem o limite anual equivalente em reais
a US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares estadunidenses), seja em um único ato ou uma série de atos
relacionados, a qualquer outra pessoa, empresa ou entidade sem fins lucrativos.” 7. Encerramento
da Assembleia: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, por todos lida e aprovada.
8. Assinaturas: José Santos de Araújo (Presidente da Assembleia); Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária da Assembleia). Acionistas Presentes: Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos
Ferroviários S.A. (representada por José Santos de Araújo) e Greenbrier do Brasil Participações Ltda.
(representada por João Gabriel Ferrari Xavier. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. José Santos de Araújo
- Presidente da Assembleia, Aline de Paula Santiago Carvalho - Secretária. JUCESP- 665.019/21-0
em 28/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP
Data do leilão: 16/03/2022 as: 10:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO , SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67,
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vist a, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED B51056 - CONTRATO 313714023049 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA
CARLOS AUGUST O GUIMARAES, BRASILEIRO(A), FUNCIONARIO
PUBLICO, CPF 796.318.438-15, CI 9301422 SP, CASADO (A) COM AURILEIA
PRADO CICERELLI GUIMARAES, BRASILEIRO (A), FUNCIONARIA PUBLICA,
CPF 104.414.118-27 CI: 9234317 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 113, LOCALIZADO NO 11º
ANDAR OU 12º PAVIMENTO, BLOCO 04,
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL VITORIA REGIA II, A AVENIDA PARADA
PINTO, Nº 3420, 8º SUBDISTRITOSANTANA, VILA NOVA CACHOEIRINHA, EM SAO PAULO, SP, CONTENDO
A AREA UTIL DE 49,27M2, AREA COMUM DE 13,50M2, AREA TOTAL DE
62,77M2, FRACAO IDEAL NO TERRENO DO CONDOMINIO DE 0,0006993,
COM UMA VAGA INDETERMINADA DESCOBERTA, COM TODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
SAO PAULO, 25/02/2022
AR Y ANDRE NETO
25/02 - 04 - 16/03/2022
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TSE aprova ajuste de calendário
eleitoral e fiscalização nas eleições
Cinemateca Brasileira terá
nova diretoria
A Cinemateca Brasileira,
instituição responsável pela
preservação da produção audiovisual do país e que conserva
o maior acervo da América do
Sul, terá nova diretoria a partir
desta sexta-feira (4).
A professora titular aposentada da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP)
Maria Dora Mourão foi eleita,
no último dia 25, como diretora-geral. Gabriela de Sousa
Queiroz e Marco Antonio Alves foram nomeados, respectivamente, para as Diretoria
Técnica e Administrativa Financeira. O mandato da nova
diretoria será de quatro anos.
Os diretores foram eleitos
pelo Conselho de Administração da Organização Social (OS)

Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC), que faz a gestão da
instituição.
Em novembro de 2021, a
Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo,
selecionou a SAC em edital
para celebração de contrato de
gestão da Cinemateca Brasileira. A entidade é responsável
pela execução de atividades de
guarda, preservação, documentação e difusão do acervo
audiovisual da produção nacional por meio da gestão, operação e manutenção da Cinemateca.
O orçamento previsto para
2022 é de R$ 14 milhões. O
contrato com a SAC tem vigência de cinco anos e vai até
dezembro de 2026. (Agencia
Brasil)

Janela partidária fica aberta
até 1º de abril
Abriu na quinta-feira (3) a
temporada de troca-troca de partidos entre os deputados federais. É a chamada “janela partidária”, que se abre por 30 dias
em cada ciclo eleitoral e permite a mudança de legenda sem
que isso implique infidelidade
partidária e consequente perda
de mandato.
O prazo de um mês está previsto na Lei das Eleições (Lei
9.504/1997, Artigo 93-A). Segundo a legislação, a janela se
abre todo ano eleitoral, sempre
seis meses antes do pleito. Neste ano, o período de troca partidária fica aberto de 3 de março
a 1º de abril.
A janela foi regulamentada e
inserida no calendário eleitoral na reforma de 2015. Sua
criação permite a reacomodação das forças partidárias
antes do teste nas urnas, de
acordo com as conveniências políticas do momento. As
movimentações servem como
termômetro das candidaturas,
orientando qual a leitura que
cada parlamentar faz do panorama eleitoral e das pesquisas de
intenção de voto.
Neste ano, por exemplo, há
a expectativa de que número relevante de deputados deixem a
União Brasil, atual maior bancada da Câmara, fruto da fusão entre DEM e PSL. Parte deve se-

guir o presidente Jair Bolsonaro, filiando-se ao PL. Desde que
a janela partidária foi criada, foram registradas 275 trocas de
legendas entre deputados com
mandato vigente, de acordo com
dados divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
O período autorizado para a
troca de partidos abre exceção
no entendimento de que, nas
eleições proporcionais (deputados e vereadores), o mandato
pertence ao partido e não ao parlamentar, conforme interpretação do TSE.
Neste ano, podem trocar de
sigla somente os deputados. Isso
porque em 2018 o TSE assentou que somente tem direito a
usufruir da janela partidária o
legislador que estiver em fim
de mandato. Dessa forma, os
atuais vereadores somente poderão mudar de legenda antes
das próximas eleições municipais, em 2024.
A janela partidária é uma
das únicas hipóteses para que
deputados troquem de agremiação ainda durante o mandato.
As outras são: a criação de
uma sigla; fim ou fusão do partido; desvio do programa partidário ou grave discriminação
pessoal. Qualquer mudança de
legenda que não se enquadre
nesses motivos pode levar à perda do mandato. (Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) recebeu virtualmente, o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti, durante reunião de diretoria. O presidente da estatal apresentou entregas tecnológicas recentes desenvolvidas pela a empresa, como a primeira cana editada não-transgênica do mundo. O presidente da FPA, deputado
federal Sérgio Souza (MDB-PR), ressaltou que a Embrapa tem
produzido programas repletos de inovação e tecnologia, sempre
em prol da segurança alimentar de todos...”

Foto: Divulg/Jorge Duarte/Embrapa

* O que faz um grupo parlamentar?
* A Embrapa ajuda o Brasil?
* A segurança alimentar depende também da Embrapa?

Celso Moretti o atual presidente da Embrapa
A Embrapa foi fundada em 1972/73, tem hoje 9.790 empregados, sendo 2.444 pesquisadores, sua ordem é ‘viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade
brasileira’. Cientistas da Embrapa Agroenergia desenvolveram as
primeiras canas editadas consideradas não-transgênicas do mundo (DNA-Free). São as variedades Cana Flex I e a Cana Flex II,
que apresentam, respectivamente, maior digestibilidade da parede celular e maior concentração de sacarose nos tecidos vegetais. Realmente manter e conservar a Embrapa, vale a pena.
- Por agora é isto. Boa semana, paz, saúde, forte abraço e
até a próxima palavra Brasiliana.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou na quinta-feira (3) ajuste no calendário eleitoral e nos procedimentos de fiscalização das eleições
de 2022. Entre os ajustes aprovados está o que regulamenta
o prazo de até 31 de maio para
o registro das federações partidárias junto à corte eleitoral.
A resolução aprovada pela
corte na quinta-feira (3) ajustou o calendário eleitoral a
uma decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF), de
fevereiro, que validou as federações e estabeleceu o prazo de 31 de maio para que
as federações obtenham o
registro de seu estatuto junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Antes, uma decisão do ministro Luís Roberto Barroso havia estabelecido o dia 1º de março
como data final para o registro.

A decisão do STF estabeleceu que, para participar das
eleições, as federações devem
estar constituídas como pessoa jurídica e obter o registro
do estatuto perante o TSE no
mesmo prazo aplicável aos
partidos políticos. Entretanto,
o tribunal decidiu que poderão participar nas eleições deste ano as federações que preencham tais condições até 31
de maio.
A Corte também aprovou
uma resolução para dar visibilidade às eleições de 2022, aos
procedimentos relacionados à
totalização dos votos no processo eleitoral. A medida autoriza o acesso, a quem estiver interessado, a boletins de
urna e tabelas de correspondência encaminhados para a
totalização ao longo de todo o
período de recebimento, no dia
de votação. Antes, o prazo era
de três dias após o fechamen-

to das urnas.
Também foram aprovadas
mudanças nos procedimentos
de fiscalização e auditoria do
sistema eletrônico de votação. A Corte ampliou de 3%
para 6% o percentual de verificação por amostragem
das urnas eletrônicas escolhidas por representantes das
entidades que atuam como
fiscalizadoras das eleições.
A auditoria ou teste de integridade é um procedimento
para testar a segurança na captação e contagem do voto pela
urna eletrônica. Realizado na
véspera das eleições, a auditoria consiste na realização de
uma votação paralela à votação oficial com o propósito de
comprovar que o voto recebido/digitado é exatamente
aquele que será contabilizado.
Segundo o presidente do
TSE, ministro Edson Fachin,
a ampliação na amostragem

desse procedimento visa “fornecer a máxima fiscalização e
transparência no processo eleitoral”.
Trabalho presencial
Durante a abertura da sessão, nesta quinta-feira, Fachin
anunciou o retorno dos servidores ao trabalho presencial a
partir de segunda-feira (7). De
acordo com o ministro, a retomada será gradual, mantido
o regime híbrido, quando necessário. As sustentações orais
também voltam a ocorrer com
a presença dos advogados em
plenário.
Para isso, aqueles que se
inscreverem para ocupar a tribuna deverão apresentar o
comprovante de vacinação
com o número de doses correspondentes ao ciclo completo, conforme recomendado
pelas autoridades de saúde.
(Agencia Brasil)

Brasil pode rebaixar pandemia de
covid-19 para endemia, diz presidente
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira (3)
que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar
para endemia o status da covid19 no Brasil.
“Em virtude da melhora do
cenário epidemiológico e de
acordo com o § 2° do Art. 1°
da Lei 13.979/2020, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar para ENDEMIA a atual situação da COVID-19 no Brasil”, disse Bolsonaro por meio de uma postagem no Twitter.
Em nota, o Ministério da
Saúde confirmou que já está

adotando as medidas necessárias para reclassificar o status da
covid-19 no Brasil que, atualmente, é identificado com pandemia. “O Ministério da Saúde
avalia a medida, em conjunto
com outros ministérios e órgãos
competentes, levando em conta
o cenário epidemiológico e o
comportamento do vírus no
país”, declarou o órgão.
Diferenças
Desde março de 2020, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) classifica o surto sanitário de covid-19 como uma
pandemia.

O termo endemia é usado
nos casos de doenças recorrentes, típicas, que são frequentes
em uma determinada região, mas
para as quais já há uma resposta
efetiva à população por parte da
rede de saúde.
Uma enfermidade pode começar como um surto ou epidemia e se torna uma pandemia
quando atinge níveis mundiais,
ou seja, quando determinado
agente se dissemina em diversos
países ou continentes, usualmente afetando um grande número de pessoas.
Se confirmada a reclassificação no Brasil, a medida vai de

encontro às orientações da
OMS, órgão que define quando
uma doença se torna uma ameaça global e que ainda classifica
a covid-19 como pandemia.
Efeitos
Se passar a ser tratada como
endemia, a covid-19 deixará de
ser uma emergência de saúde e,
assim, restrições como uso de
máscaras, proibição de aglomerações e exigência do passaporte vacinal, além de realização compulsória de exames
médicos, por exemplo, podem
deixar de ser obrigatórias.
(Agencia Brasil)

Brasil passa das 650 mil
mortes por covid-19
O Brasil ultrapassou a marca das 650 mil mortes causadas
por complicações associadas à
covid-19. Nas últimas 24 horas,
foram registrados 578 óbitos.
Com isso, o total de vidas perdidas para a pandemia chega a
650.578.
Ainda há 3.138 mortes em
investigação. As mortes em investigação ocorrem pelo fato de
haver casos em que o paciente
faleceu, mas a investigação se a
causa foi covid-19 ainda demandar exames e procedimentos
posteriores.
Já a soma de pessoas infectadas desde o início da pandemia
chegou a 28.904.030. De quartafeira (2) para a quinta-feira (3),
foram confirmados 61.870 diagnósticos positivos para a covid-19.
A quantidade de casos em
acompanhamento está em
1.443.166. O termo é dado para

designar casos notificados nos
últimos 14 dias que não tiveram
alta nem evoluíram para morte.
Até hoje, 26.810.286 pessoas se recuperaram da covid-19.
O número corresponde a 90,5%
dos infectados desde o início da
pandemia.
Os dados estão no balanço
diário do Ministério da Saúde,
divulgado na quinta-feira (3).
Nele, são consolidadas as informações enviadas por secretarias municipais e estaduais de Saúde sobre casos e mortes associados à covid-19.
Os números em geral são
menores aos domingos, segundas-feiras ou nos dias seguintes
aos feriados em razão da redução de equipes para a alimentação dos dados. Às terças-feiras
e dois dias depois dos feriados,
em geral há mais registros diários pelo acúmulo de dados atu-

Casos de embriaguez ao
volante em rodovias
aumentam 225% no carnaval
A Operação Carnaval 2022
realizada nas rodovias federais do país registrou aumento de 225% no número de
motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool
na comparação com o resultado do ano passado. Neste
carnaval, os autos de infração
nas estradas somaram 2.551,
informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo a corporação, os
testes feitos com bafômetro
também aumentaram significativamente em relação aos
números da operação anterior. O crescimento chegou a
950%, com 78.958 registros.
Os dados foram divulgados
pela PRF na quinta-feira (3).
Ao todo, foram registradas 77.832 autuações, com
aumento de 8% na comparação com o ano passado. Destas, 10.921 foram por ultrapassagens indevidas e 8.296
por condutores e passageiros
flagrados sem o cinto de se-

gurança, aumento de 14% e
6%, respectivamente, em relação a 2021.
Realizada entre os dias 25
de fevereiro e 2 de março, a
operação envolveu 16,8 mil
policiais, que fiscalizaram
165.319 pessoas e 132.931
veículos em todas as rodovias federais do país.
Segundo a PRF, o crescimento do número de infrações neste ano levou ao aumento de 16% em acidentes
graves, com mais 6% de feridos e 18% mais mortes em
relação às ocorrências de
2021.
A Polícia Rodoviária Federal informou que foram
apreendidos 437 quilos de
cocaína, com aumento de
164%. Foram feitas 1.092
prisões, 26% a mais que em
2021, e recuperados 201 veículos, aumento de 18%. Todos os dados são comparados
às apreensões realizadas no
ano passado. (Agencia Brasil)

alizado.
Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do
ranking de estados com mais
mortes por covid-19 registradas
até o momento estão São Paulo
(164.835), Rio de Janeiro
(71.837), Minas Gerais
(59.722), Paraná (42.381) e Rio
Grande do Sul (38.384).
Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são

Acre (1.976), Amapá (2.102),
Roraima (2.134), Tocantins
(4.110) e Sergipe (6.261).
Até agora, foram aplicadas
378,6 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo
169,7 milhões com a primeira
dose e 145,7 milhões com a segunda dose ou dose única. Outras 56 milhões de pessoas já
receberam a dose de reforço.
(Agencia Brasil)
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Varas da Família e Sucessões Centrais 7ª Vara da Família
e Sucessões Edital para conhecimento de terceiros. Prazo
30 dias. Proc. nº 1125330-49.2021.8.26.0100. A Dra. Erica
Regina Colmenero Coimbra, Juíza de Direito da 7ª Vara da
Família e Sucessões - Foro Central/SP. Faz saber que nos
autos de Alteração do Regime de Bens, Raphael França da
Cruz e Jessica Batista dos Santos, objetivam alterar o
regime, passando de separação absoluta e total de bens
para o regime de comunhão total de bens, nos termos do
art. 734, § 1º do CPC. Nestas condições, expede-se edital
com o prazo de 30 dias, para que terceiros interessados se
manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os fatos.
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.
[03,04]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1095160-65.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Darli Fernandes Leite CPF 104.169.888-73, que Condomínio Edifício Residencial
Ipiranga ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, condenando os réus a restituírem ao autor o montante
de R$ 165.869,78, além dos valores despendidos pelo requerente para defesa de seus direitos, condenando o réu ao
pagamento das 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, nomeandose 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 24 de setembro de 2021.
[03,04]
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central-SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1086028- 81.2019.8.26.0100 ( U-1171 ) A Dra. Juliana
Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao Olegário Fernandes de
Souza Filho, Espólio de Luiz Duarte, na pessoa da inventariante Luce de Abreu Duarte, Daniel Batista
Lopes da Cruz e João Alves e s/m. Beranice Silvestre Alves, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Maria Jose Fernandes Beltrão ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do
imóvel localizado na Rua Tucunaré nº 189, Jardim Helena, São Miguel Paulista, São Paulo - SP, com
área de 128,50 m², contribuinte nº 112.048.0048-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP.
J - 04 e 05/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008077-51.2021.8.26.0005 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São
Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DONIZETE DA COSTA,
Brasileiro, 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 termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi dete rminada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem voluntariamente o imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas e coisas, sob pena de expedição
de mandado para reintegração da posse coercitiva com ordem de arrobamento e autorização do
uso de força policial, sem prejuízo à fixação de multa, configuração e reconhecimento da prática de
litigância de má-fé se injustificadamente descumprir a ordem judicial, bem como de sua responsabilização por crime de desobediência. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na fo rma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059936-71.2016.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BEA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS AGRICOLA, AMBIENTAL E COSMETICO, IMPORTADORA E EXPORTADORA - EIRELI
- EPP, CNPJ 17.336.542/0001-32, NELSON MACHADO, Brasileiro, CPF 003.195.638-63, JOSÉ LUIS
PEREIRA ROMITO, Brasileiro, CPF 041.017.498-09, , que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando inadimplemento do pagamento do
crédito utilizado, cujo obrigação de liquidar os valores não pagos não foi cumprida pelos réus, importando o débito em R$132.636,11 (cento e trinta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e onze centavos) e estando os réus em local incerto e não sabido foi determinada a citação por edital para os atos e
termos da ação proposta para em 15 (quinze) dias contados do decurso do prazo deste edital, querendo, oferecer defesa, sob pena de não o fazendo serem considerados verdadeiros os fatos articulados
na inicial. 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 julho de 2020.

