Jornal O DIA SP

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
Imobilizado
8.918 8.471 106.340 105.891 Reservas de capital
2.623 2.044 2.623 2.044 Resultado do exercício 11.542 1.333 23.217 2.896
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
aprovadas pela Diretoria da Companhia em 04 de março de 2022.
O Balanço patrimonial foi escriturado e está sendo apresentado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, inDiretor Presidente: Fernando Fehr Pereira Lopes

a) A controladora tem 50% de influência na administração da
Empresa, controlando parte das atividades financeiras e operacionais. Controladas são todas as entidades cujas atividades
financeiras e operacionais podem ser conduzidas pela CompaDiretora: Sandra Maria Fernandes Mendes Pereira Lopes

nhia e nas quais normalmente há uma participação acionária
de metade dos direitos de voto. As práticas contábeis foram
aplicadas de maneira uniforme e consistente entre a controladora e controladas.
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

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
Controladora
Consolidado
ATIVO
Controladora
Consolidado PASSIVO E PATRIControladora
Consolidado
MÔNIO LÍQUIDO
2021
2020
2021
2020
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
dades
de
fi
nanciamento
865
527
(24.681)
(818)
- apto 601, tem por objeto social a atividade Holdings de ins- contábeis consolidadas incluem as demonstrações da controtituições 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.

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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JOMITESI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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 SABER a 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 EDITAL DE 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 - Santo Amaro,
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.
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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 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 B51056 - CONTRATO 313714023049 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA
CARLOS AUGUSTO 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
ARY ANDRE NETO
25/02 - 04 - 16/03/2022
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