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Fim de semana tem vacinação contra
Covid-19, gripe, sarampo e poliomielite

IPCA: preço do combustível impactou
alta recorde da inflação oficial
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Petrobras anuncia redução
 no preço do gás de cozinha
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A Petrobras anunciou, na
sexta-feira (8), uma redução no
preço do Gás Liquefeito de Pe-
tróleo (GLP), que é usado com
gás de cozinha. A diminuição no
valor foi de R$ 0,25 por quilo.
Segundo a companhia, isso foi
possível graças à taxa de câm-
bio, que tem refletido uma valo-
rização do real frente ao dólar.

“Acompanhando a evolução
dos preços internacionais e da
taxa de câmbio, que se estabili-
zaram em patamar inferior para
o GLP, e coerente com a sua
política de preços, a Petrobras
reduzirá seus preços de venda
às distribuidoras. A partir de 9/

4, o preço médio de venda de
GLP da Petrobras para as dis-
tribuidoras passará de R$ 4,48
para R$ 4,23 por kg, equivalen-
te a R$ 54,94 por 13kg, refletin-
do redução média de R$ 3,27
por 13 kg”, informou a estatal.

Na mesma nota, a
Petrobras reiterou seu compro-
misso com a prática de preços
competitivos e em equilíbrio
com o mercado, ao mesmo
tempo em que evita o repasse
imediato para os preços inter-
nos, das volatilidades externas
e da taxa de câmbio causadas
por eventos conjunturais.
(Agencia Brasil)

Caixa libera consulta a saque
extraordinário do FGTS

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,70
Venda:       4,70

Turismo
Compra:   4,60
Venda:       4,86

Compra:   5,11
Venda:       5,11

Europa
congela

US$ 32 bi de
oligarcas que
têm vínculos

com o
Kremlin

Os governos da União
Europeia (UE) congelaram
cerca de 30 bilhões de eu-
ros em ativos ligados a oli-
garcas e outras pessoas com
vínculos com o Kremlin, in-
formou a Comissão Europeia
na sexta-feira (8).

Entre os ativos estão con-
tas bancárias, barcos, helicóp-
teros, imóveis e obras de arte,
segundo a comissão, órgão
executivo da UE.

Além disso, cerca de 196
bilhões de euros em transações
foram bloqueados, acrescentou.

A comissão, no entanto,
não tinha estimativas para o
valor total dos ativos dos oli-
garcas na União Europeia.

O volume de recursos con-
gelados também pode represen-
tar apenas pequena parcela dos
ativos, que se acredita serem de
propriedade de pessoas que so-
freram sanções do bloco após a
invasão russa da Ucrânia em 24
de fevereiro.                Página 3
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A dose de reforço da vacina
contra a covid-19 aumenta a pro-
teção contra a infecção causada
pelo vírus e ajuda também na pro-
teção contra as variantes Delta e
Ômicron, segundo pesquisa con-
duzida pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) Minas, divulgada
na sexta-feira (8). O estudo mos-
tra que a vacinação é importante
mesmo para quem já teve covid,

Fiocruz mostra importância
 da dose de reforço para

combater covid-19
pois confere uma imunidade su-
perior àquela gerada apenas pela
doença.

Durante um ano, pesquisado-
res acompanharam 1.587 pesso-
as para observar como reagiam a
vacina. O estudo teve como foco
pessoas que tomaram a primeira
e a segunda dose de CoronaVac
e a terceira, ou dose de reforço,
da Pfizer.                    Página 10

Governo de SP garante 10 mil
vagas do Bolsa Trabalho para
população de rua da capital

Esporte

Márquez recuperado (?) tenta manter
 sua hegemonia em Austin-EUA

Kartismo: GP Arlequim e
Colombina terá várias novidades

Alex Rins começou na frente em Austin
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Por Jarcio Baldi

Marc Márquez, nessa se-
mana, testou suas condições
físicas numa Honda CBR
600rr no circuito espanhol de
Alcarraz, para saber se estaria
apto a disputar o GP das Amé-
ricas em Austin no Texas. Li-
berado pelos médicos, o pilo-
to já está nos EUA e afirmou
que o GP da Indonésia foi o
pior final de semana de sua
carreira e que fisicamente está
um pouco melhor quando
comparado ao início da tem-
porada no Quatar, mas relata
que sua autoconfiança piorou.
“Para o GP da Argentina eu
estive muito próximo de par-
ticipar, mas não me senti mo-
tivado, então, não quis correr
o risco, conversei com o mé-
dico e decidimos que eu de-
veria ficar em casa e relaxar”
disse um Márquez franco e
aberto durante a entrevista co-
letiva. Ao falar sobre seu for-

te acidente na Indonésia disse
que não se lembrava muito, e que
sentiu a diplopia logo após a que-
da pensando que passaria ao me-
nos três meses para a recupera-
ção como da primeira vez, mas
por sorte o dano foi menor. “Sen-
ti a diplopia após a queda. Foi
assustador. É desconfortável até
para a vida diária. Se estou aqui é
porque a minha paixão pelas cor-
ridas supera qualquer sofrimento.
Vou continuar lutando para recupe-
rar o título, embora não esteja no
melhor momento agora”.  Quando
um repórter perguntou sobre seu
problema na visão, em tom de brin-
cadeira, o piloto respondeu: “... você
enxerga ou não, não estou precisan-
do de franzir a testa para te ver” O
espanhol também afirmou que não
está preocupado em vitória, mas
sim em recobrar a confiança so-
bre a moto.

Aleix Espargaró, que levou a
Aprilia a sua 1ª vitória na cate-
goria principal, disse não ter dú-
vidas que sua moto chegou para

ficar entre os primeiros da Mo-
toGP. “Fiquei muito feliz por ven-
cer na Argentina, mas o que me
deixa mais contente é que mos-
tramos, nas três primeiras eta-
pas, que estamos muito compe-
titivos”. O piloto afirmou que a
prova disso foi que pode ultra-
passar a Ducati de Jorge Martin

na reta. “Isso me dá muita ener-
gia para a etapa norte-america-
na. Eu sei que não será fácil. É
um grande desafio e eu adoro
isso”. A Yamaha continua com
seu problema de falta de aderên-
cia traseira, mas segundo seu pi-
loto número 1, Fabio Quartara-
ro, talvez o novo asfalto do cir-

cuito de Austin minimize esse
problema.

Pelos lados da Ducati o pi-
loto Jorge Martin, 2º na Argen-
tina, afirmou que sentia-se
bem melhor com a moto do
ano passado, mas que apesar de
alguns problemas a atual tem
mais potencial “A moto desse
ano ficou bem melhor nas cur-
vas apesar de perdermos velo-
cidade nas retas, creio que es-
taremos mais fortes em bre-
ve”. Alex Rins, 3º no GP pas-
sado, parece ter encontrado
sua constância e ritmo forte, e
obteve o melhor tempo no pri-
meiro treino livre, Viñales
(Aprilia) veio a seguir por ape-
nas 0,008s. Jack Miller (Du-
cati), Quartararo (Yamaha) e
Marc Márquez (Honda) fecha-
ram os 5 primeiros. O GP das
Américas, que será o GP de
número 500 do Mundial de
Motovelocidade, acontece
nesse domingo a partir das
15:00h (categoria MotoGP)

Às vésperas do Carnaval fora
de época, e justamente no feri-
ado de Tiradentes, a Associação
dos Kartistas de São Paulo vai
realizar no dia 21 de abril o GP
Arlequim e Colombina, tercei-
ra etapa do 4º campeonato da
AKSP no Kartódromo de Inter-
lagos, na zona sul de São Paulo
(SP), reunindo mais de 100 pi-
lotos e com várias novidades.

Além da referência à festa
mais popular do Brasil, o
nome da rodada marca a es-
treia da categoria feminina da
AKSP depois de 27 etapas dis-
putas desde 2019. Após o su-
cesso do GP Mulheres em
Ação, as pilotas entusiasmadas

pediram a formação de um cer-
tame, que começará agora, sob o
comando da empresária Rita San-
ches. E a categoria das meninas
terá um pódio diferenciado e com
premiação inédita e sorteios ex-
clusivos, que inclui luvas, capace-
te, camiseta, kit de cerveja, curso
de violão, curso de inglês, drena-
gem, peeling, aparelho bucal, etc.

E pra carimbar esta estreia, a pi-
loto de kart, carro e moto Suzane
Carvalho, que além de jornalista atua
hoje como instrutora de pilotagem
irá autografar os seus livros Curso
de Pilotagem de Kart e Curso de Pi-
lotagem de Moto, que serão vendi-
dos a preços promocionais.

Outra ação diferenciada leva

em conta o patrono dos odontolo-
gistas. Nesta etapa a AKSP vai con-
templar o trabalho da Associação
Vila das Pratas, que realiza trabalhos
sociais a famílias, e em especial cri-
anças, dando apoio físico e emoci-
onal. Neste mês será realizado um
trabalho por profissionais da saú-
de, que ensinarão as crianças como
realizar a higiene bucal. Sendo as-
sim, nesta etapa será arrecadado
creme, escova e fio dental, para
montagem de kits para 400 crian-
ças de 5 a 12 anos de idade.

Na cerimônia de pódio, além
dos seis primeiros colocados re-
ceberem troféus, o sétimo colo-
cado de cada categoria ganhará
um kit da Cervejaria Paulistânia,

e a SM Reparadora de Veículos
entregará troféus exclusivos para
os autores de todas as poles po-
sitions e voltas mais rápidas.

Os vencedores de cada catego-
ria ganharão um jantar para casal no
restaurante Itália no Box, que fica
na região de Santo Amaro. Em
ações incentivadoras, quem estabe-
lecer a pole position mais rápida
do evento levará um par de luvas
DKR personalizada como prêmio,
enquanto o autor da volta mais rá-

pida da etapa será premiado com
uma camiseta Harderthan. Tam-
bém será realizado o sorteio de
cinco bolsas de estudos de um
mês de duração para aulas de vi-
olão on-line da MRC Produções.

C o n t a t o :
aksp.contato@gmail.com;
WhatsApp: 11-99681.3549

Curta: https://
www.facebook.com/AKSP-Associ-
ação-dos-Kartistas-de-São-Paulo

Siga o Instagram @aksp.19
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

19º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

27º C

19º C

Domingo: Sol
com muitas nu-
vens. Pancadas de
chuva à tarde e à
noite.

Manhã Tarde Noite

29º C

18º C

Segunda: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.
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A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) segue com as
campanhas de vacinação nes-
te fim de semana na capital
paulista. No sábado (9), as
Assistências Médicas Ambula-
toriais (AMAs)/Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs) Inte-
gradas disponibilizarão, das 7h
às 19h, vacinas contra Covid-
19, gripe, sarampo e poliomi-
elite.

No domingo (10), a vaci-
nação será realizada nos par-
ques Buenos Aires, Severo
Gomes, do Carmo, Villa-Lo-
bos, da Independência, Ceret
e da Juventude, das 8h às 17h.

Na avenida Paulista, a imuni-
zação ocorrerá em uma ten-
da, instalada no número 52, e
em uma farmácia parceira (nú-
mero 995), das 8h às 16h. Os
parques e a tenda da avenida
Paulista aplicarão doses de
vacina contra a Covid-19 e
contra a gripe para as faixas
etárias elegíveis. A farmácia
contará somente com vacina
contra a Covid-19.

Contra a Covid-19, podem
se vacinar crianças de 5 a 11
anos, adolescentes e adultos;
os postos aplicarão primeiras
(D1), segundas (D2) e doses
adicionais (DAs). Contra o ví-

rus influenza, causador da gri-
pe, a vacina estará disponível
para idosos acima de 60 anos
de idade e trabalhadores de
saúde.

Contra o sarampo, estão
elegíveis crianças de seis me-
ses e menores de cinco anos,
além dos profissionais de saú-
de e nascidos a partir de 1960.
Para poliomielite, estão aptas
as crianças menores de cinco
anos, sem histórico vacinal ou
com esquema vacinal incom-
pleto. Isso vale para viajantes,
imigrantes e refugiados de pa-
íses endêmicos ou em surto.

Na segunda-feira (11), a
imunização contra Covid-19 e
gripe volta a ocorrer em toda
a rede: UBSs e AMAs/UBSs
Integradas, das 7h às 19h, nos
megapostos e drive-thrus, das
8h às 17h. A vacinação para o
público infantil é realizada so-
mente nas UBSs e AMAs/
UBSs Integradas.

A vacinação contra o sa-
rampo e poliomielite também
será retomada na segunda-fei-
ra somente nas UBSs e AMAs/
UBSs Integradas.

Até esta quinta-feira (7), a
capital aplicou 30.169.145 do-

ses de vacina contra a Covid-
19, sendo 11.731.340 D1,
10.877.900 D2, 351.958 do-
ses únicas (DUs), 6.748.428
primeira dose adicional (DA1)
e 459.519 segunda dose adi-
cional (DA2). A cobertura va-
cinal da população com mais
de 18 anos está em 110,2%
para D1, em 106,4% para D2,
e em 73,1% para DA1 e 5%
para DA2.

Em adolescentes de 12 a
17 anos foram aplicadas
974.797 D1, representando
uma cobertura vacinal de
115,5%, e 860.637 D2, equi-

valente a 102% do público-
alvo. Em crianças de 5 a 11
anos, foram aplicadas 935.432
D1, 86,4% do total esperado,
e 548.750 D2, o que equivale
a 50,7% dessa parcela da po-
pulação.

Contra a gripe, até o mo-
mento, foram aplicadas
359.836 doses em idosos aci-
ma de 60 anos. E do saram-
po, foram aplicadas 7.777 do-
ses até o momento.

Mais informações e a lista
completa dos postos podem
ser encontradas na página Va-
cina Sampa.

Deputados pedem cassação de
Arthur do Val após falas machistas

O relator do processo con-
tra o deputado estadual Arthur do
Val (União-SP), no Conselho de
Ética da Assembleia Legislativa
de São Paulo (Alesp), Delegado
Olim (PP), pediu a cassação do
mandato do parlamentar. Ele en-
tregou o relatório ao colegiado
nesta quinta-feira (7).

O Conselho marcou reunião
para a próxima terça-feira (12)
quando irá propor que seja
aplicada ao deputado Arthur do
Val a medida disciplinar de per-
da do mandato. Val é alvo de 21
representações de colegas,
que pedem a cassação por con-
ta de áudios sexistas do parla-
mentar durante viagem huma-
nitária à Ucrânia por conta da
invasão russa.

Para o relator Delegado
Olim, Arthur do Val quebrou
o decoro parlamentar ao di-
zer, em áudios vazados, que
as mulheres refugiadas ucra-
nianas eram “fáceis porque
eram pobres”.

Em nota, deputado disse
que “recebe com tranquilida-
de o relatório feito pelo re-
lator da Comissão de Ética da
Assembleia Legislativa de
São Paulo”.

“O parlamentar não tem dú-
vidas de que seus pares se con-
vencerão de que o erro come-
tido por ele - pelo qual já pe-
diu desculpas - não deve ser pu-
nido com o mandato. Os co-
mentários que foram alvo da
representação no Conselho de

Ética, ainda que indevidos, não
constituem crime e não foram
feitos durante a atividade par-
lamentar, já que Arthur do Val
estava de licença do mandato”,
completou a nota enviada pela
assessorai de imprensa do par-
lamentar.

Falas machistas
O Deputado Arthur do Val

foi à Ucrânia em meio à guer-
ra no país, e após deixar o país,
na fronteira com a Eslováquia,
o deputado enviou um áudio a
amigos, elogiando a beleza das
refugiadas ucranianas. Em se-
guida, afirmou que pretende
voltar ao Leste Europeu e dis-
se que as mulheres lá são “fá-
ceis” por serem pobres.

“Assim que essa guerra pas-
sar eu vou voltar pra cá. E de-
talhe, elas olham. E são fáceis,
porque elas são pobres. E aqui
minha carta do Instagram,
cheio de inscritos, funciona
demais. Não peguei ninguém,
a gente não tinha tempo, mas
colei em dois grupos de mi-
nas e é inacreditável a facili-
dade”, disse ele no áudio en-
viado em um grupo privado no
WhatsApp.

Na chegada ao Brasil, o de-
putado deu entrevistas confir-
mando ser o autor do áudio e
retirou sua pré-candidatura ao
governo do estado de São Pau-
lo. Ele afirmou ter cometido
“um erro em um momento de
empolgação”. (Agência Brasil)

Governo de SP garante 10 mil vagas do Bolsa
Trabalho para população de rua da capital

O Governador Rodrigo Gar-
cia confirmou na quinta-feira (8)
a oferta de 10 mil vagas do Bol-
sa Trabalho destinadas exclusiva-
mente à população de rua da ci-
dade de São Paulo. A medida foi
anunciada durante reunião com o
prefeito de São Paulo, Ricardo
Nunes, e secretários do Gover-
no do Estado e da Prefeitura.

“Vamos ofertar 10 mil vagas
do Bolsa Trabalho na cidade de
São Paulo especificamente para
a população em situação de rua
e definir com a Secretaria de
Assistência Social do município
a qualificação profissional, os
postos de trabalho a quantidade
de bolsistas por turma. A previ-
são de abertura das inscrições é
no mês de junho”, afirmou o
governador.

O Bolsa Trabalho é uma das
iniciativas do Bolsa do Povo,
maior programa estadual da his-
tória para assistência social e
transferência de renda. O Esta-
do paga R$ 540 por mês a bene-
ficiários que cumprem ativida-
des de trabalho em órgãos pú-
blicos municipais e estaduais.

A carga horária é de quatro

horas diárias, cinco dias por se-
mana, e o benefício poderá ser
pago por cinco meses consecu-
tivos. Além do auxílio financei-
ro, o Bolsa Trabalho também
oferece cursos de qualificação
profissional e apoio à emprega-
bilidade por meio dos PATs
(Postos de Atendimento ao Tra-
balhador).

Reunião de trabalho
A reunião de trabalho entre

autoridades estaduais e munici-
pais foi realizada na sede da Pre-
feitura, na região central. O gru-
po discutiu ações conjuntas de
curto e médio prazo entre as
duas gestões e novas políticas
públicas integradas para soluci-
onar problemas da metrópole.

Além de estreitar as rela-
ções institucionais entre o Go-
verno do Estado e a Prefeitura
de São Paulo, a iniciativa con-
firma a disposição do governa-
dor e do prefeito para ampliar
trabalhos coordenados em áre-
as prioritárias como assistência
social, proteção ao meio ambi-
ente e combate a enchentes.

“A integração das equipes

permite potencializar trabalhos
que já são desenvolvidos em
conjunto entre Estado e Prefei-
tura. A gente reforça esse traba-
lho de união do governador Ro-
drigo Garcia com a Prefeitura de
São Paulo, melhorando ainda
mais os serviços para os cida-
dãos que moram na cidade”, de-
clarou o prefeito.

Assistência social
O grupo apontou medidas

para conter o aumento da popu-
lação em situação de rua e o
agrupamento de dependentes
químicos na capital. Em curto
prazo, o Estado propõe ampliar
os programas Redenção e Reen-
contro para acolhimento e tra-
tamento de usuários de drogas,
além de novas iniciativas da rede
Bom Prato em Paraisópolis, na
zona sul, e Campos Elíseos, no
centro.

Estado e Prefeitura também
vão ampliar a oferta de serviços
públicos em regiões com alto
índice de vulnerabilidade soci-
al. O Governo de São Paulo está
priorizando a Praça da Cidada-
nia em Paraisópolis e o Parque

Heliópolis, projetos que unem
ações de lazer, inclusão social,
esporte, qualificação profissio-
nal, incentivo ao empreendedo-
rismo e geração de renda para
moradores de comunidades vul-
neráveis.

Meio ambiente
Na área ambiental, Governo

do Estado e Prefeitura vão in-
tensificar a parceria para limpe-
za e desassoreamento de córre-
gos e áreas de mananciais na ca-
pital. O combate a enchentes
prevê obras conjuntas de macro-
drenagem, ampliação de pis-
cinões e estudos para novos re-
servatórios.

O encontro desta quinta tam-
bém deu sequência a discussão
de propostas conjuntas para fo-
mentar o turismo e a economia
criativa na maior cidade da
América do Sul. Novos proje-
tos estão sendo analisados por
equipes técnicas do Estado e
de Prefeitura e preveem a par-
ticipação da iniciativa privada
para ampliar oportunidades de
geração de emprego e renda nos
dois setores.

Detran destina R$ 12 milhões ao programa
Respeito à Vida na região de Franca

O Detran.SP vai destinar R$
12 milhões para intervenções vi-
árias na região de Franca, por meio
do Respeito à Vida. O valor faz
parte de um montante de meio bi-
lhão de reais que será distribuído
em todo o território paulista – o
maior investimento da história do
programa. As obras de melhorias
serão executadas em parceria com
a Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano
(CDHU). A ação foi anunciada
pelo Governador Rodrigo Garcia,
na segunda-feira (4), durante
evento na cidade.

Os municípios da região ad-
ministrativa de Franca que já ade-
riram ao programa são: Aramina,
Batatais, Buritizal, Cristais Paulis-
ta, Franca, Guara, Igarapava, Ipuã,
Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Mi-
guelópolis, Morro Agudo, Nupo-
ranga, Orlândia, Patrocínio Paulis-
ta, Pedregulho, Restinga, Ribeirão
Corrente, Rifaina, Sales Oliveira,
São Joaquim da Barra e São Jose
da Bela Vista. Mais de 300 outras
cidades já manifestaram interesse.

“Mapeamos os principais locais

de acidentes no estado e estamos
investindo aqui R$ 12 milhões. São
R$ 5 milhões para Franca e R$ 7
milhões para as demais cidades da
região inscritas no programa. Esses
recursos, provenientes do
Detran.SP, serão para requalificar
essas áreas”, afirmou o Governador.

Para participar efetivamente
da ação é preciso se inscrever no
Programa Respeito à Vida e ca-
dastrar as demandas na platafor-
ma Sem Papel. A CDHU desen-
volve o projeto e o Detran.SP exe-
cuta a obra viária. Os montantes
variam de R$ 200 mil a R$ 5 mi-
lhões e serão distribuídos confor-
me a população e as ocorrências
registradas em cada cidade.

O programa pretende atender
a todos os municípios, destinan-
do verbas específicas para as me-
lhorias solicitadas por cada um.
Na plataforma digital do Respei-
to à Vida, as cidades escolherão
as intervenções que foram dese-
nhadas para melhorar a segurança
viária. São elas: recapeamento as-
fáltico, sinalização horizontal e
vertical, rampas de acessibilidade,

faixas de pedestres, lombofaixas
e lombadas, iluminação de faixas
de pedestres, ciclofaixas e ciclo-
vias, instalação de conjuntos se-
mafóricos, gradis de proteção e
cercamento, equipamentos de pin-
tura e faixa.

As medidas adotadas dentro
do programa têm reduzido efeti-
vamente a mortalidade nas rodo-
vias do Estado de São Paulo. Nos
últimos três anos, por exemplo, o
Programa Respeito à Vida contri-
buiu para a diminuição de 7,5% no
número de mortes no trânsito.
Segundo dados do Infosiga, base
de dados do programa, o total pas-
sou de 5,2 mil em 2018 para 4,8
mil em 2021. Ou seja, 400 vidas
foram salvas no período.

“A lógica da gestão do fundo
de multas deve ser a mesma da tri-
butação. Da mesma forma que
imposto deve ser revertido em
benefícios para a população em
obras e serviços, dinheiro arreca-
dado com multas precisa servir de
combustível para a realização de
campanhas educativas e interven-
ções de segurança viária”, desta-

ca Neto Mascellani, diretor-pre-
sidente do Detran.SP.

O programa do Governo do
Estado de São Paulo atua como
articulador de ações com foco na
redução de acidentes de trânsito.
Gerido pela Secretaria de Gover-
no por meio do Detran.SP, envol-
ve ainda as secretarias de Comuni-
cação, Educação, Segurança Públi-
ca, Saúde, Logística e Transportes,
Transportes Metropolitanos, De-
senvolvimento Regional, Desen-
volvimento Econômico e Direitos
da Pessoa com Deficiência.

O Respeito à Vida também é
responsável pela gestão do Info-
siga SP, sistema pioneiro no Bra-
sil, que publica mensalmente esta-
tísticas sobre acidentes com víti-
mas de trânsito nos 645 municípi-
os do Estado. O programa mobili-
za a sociedade civil por meio de
parcerias com empresas e associ-
ações do setor privado, além de
entidades do terceiro setor. Em
outra frente, promove convênios
com municípios para a realização
de intervenções de engenharia e
ações de educação e fiscalização.

CÂMARA (São Paulo)
Enquanto o delegado e vereador Palumbo (MDB) define sua

candidatura pra Câmara Federal, o colega Becari (ex-PSD do
Kassab, no União do Milton Leite) tá ouvindo eleitores pra sa-
ber se querem que leve sua luta pelos animais pra Assembleia
paulista

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ter trazido o agora ex-PSDB do FHC pro MDB do Temer,

foi uma grande jogada do Ricardo Nunes. Não só pela possibili-
dade de ser vice na chapa por reeleição do governador Rodrigo
Garcia (PSDB), mas também pra reforçar a sua campanha por
reeleição 2024

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Não deu outra. Conforme antecipado por esta coluna de po-

lítica, o deputado Olim (PP) deixou o espírito de delegado (Po-
lícia Civil) falar mais alto ao pedir - em seu relatório - a cassa-
ção do colega ‘Mamãe Falei’ (caso das ucranianas que chamou
de “fáceis”)

.
GOVERNO (São Paulo)
Rodrigo Garcia (PSDB) tá negociando Secretarias impor-

tantes com partidos que podem jogar com ele na tentativa de
reeleição. Um deles é o Podemos, da deputada federal Renata
Abreu e do dirigente Tiago Milhim. No caso, a Secretaria pode
ser a de Esport.

.
PRESIDÊNCIA
A História mostra que em 1998 o fundador e dono do PDT

Leonel Brizola fez a mesma coisa que agora o tucano arrependi-
do e ex-governador paulista Alkmin tá fazendo : aceitou ser vice
do Lula em 1998, após fazer várias acusações ao dono do PT,
desde que perdeu ...

.
(Brasil)
pra ele uma ida ao 2º turno - com o Collor - em 1989. Quan-

to ao alinhado PSB, em 2016 tentou enfiar a ex-prefeita (São
Paulo) Erundina como vice na chapa do Haddad, engolindo o ex-
prefeito Maluf (PP) apoiando também. Hoje no PSOL, ela caiu
fora e saiu batendo

.
PARTIDOS
Fechada a ‘janela’ das trocas partidárias pra deputados fede-

rais disputarem eleições 2022, ontem era este o tamanho das
bancadas na Câmara dos Deputados : PL - 77; PT - 56; PP - 52;
União - 4; PSD - 48; Republicanos - 41; MDB - 38; PSDB - 26;
PSB - 22; PDT - 19; ...

.
(Brasil)
... Solidariedade - 9 ; PSC - 9; Podemos - 9; PSOL - 8; Novo

- 8; Avante - 8; PC do B - 8; PROS - 6; Cidadania - 6; PTB - 4; PV
- 4; Patriota - 4 e Rede - 2. Até o próximo 18 abril 2022, os
partidos que receberam a filiação dos mutantes devem fechar o
FILIA na Justiça Eleitoral

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

(Brasil) desde 1992. A coluna  cesarneto.com  tornou-se refe-
rência das liberdades possíveis. Recebeu a Medalha Anchieta
(Câmara paulistana) e o Colar de Honra ao Mérito (Assembleia
do Estado São Paulo)

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

toreal
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Europa congela
US$ 32 bi de oligarcas

que têm vínculos
com o Kremlin

Os governos da União Europeia (UE) congelaram cerca de
30 bilhões de euros em ativos ligados a oligarcas e outras pes-
soas com vínculos com o Kremlin, informou a Comissão Euro-
peia na sexta-feira (8).

Entre os ativos estão contas bancárias, barcos, helicópteros,
imóveis e obras de arte, segundo a comissão, órgão executivo da
UE.

Além disso, cerca de 196 bilhões de euros em transações
foram bloqueados, acrescentou.

A comissão, no entanto, não tinha estimativas para o valor
total dos ativos dos oligarcas na União Europeia.

O volume de recursos congelados também pode representar
apenas pequena parcela dos ativos, que se acredita serem de pro-
priedade de pessoas que sofreram sanções do bloco após a inva-
são russa da Ucrânia em 24 de fevereiro. Só a Holanda estima
que cerca de 27 bilhões de euros em ativos no país e jurisdições
vinculadas a ela pertenciam a oligarcas da lista negra.

Pessoas ricas podem usar laranjas ou empresas de fachada e
fundos fiduciários para esconder seus ativos, o que torna muito
difícil identificá-los, disseram autoridades e diplomatas da UE,
especialmente em jurisdições com regras frouxas sobre os pro-
prietários efetivos das empresas.

A comissão disse que apenas cerca de metade dos 27 países
da UE relatou até agora medidas tomadas para congelar ativos,
apesar da obrigação legal de fazê-lo. Não listou os países que
compartilharam informações.

A Reuters informou, em março, que vários Estados-mem-
bros estavam relutantes em compartilhar publicamente dados
sobre ativos. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

A Caixa disponibiliza, a
partir da sexta-feira (8), em
seu site uma área para consul-
ta sobre o saque extraordiná-
rio de até R$ 1 mil do Fundo
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS). Os primeiros a
serem beneficiados pela me-
dida são os nascidos em janei-
ro, que terão o recurso libe-
rado no dia 20 de abril.

O calendário do saque ex-
traordinário do FGTS foi es-

tabelecido de acordo com o
mês de nascimento do traba-
lhador. Os saques começam
em 20 de abril, para nascidos
em janeiro, e vão até 15 de
junho, para nascidos em de-
zembro.

Segundo a Caixa, cerca de
R$ 30 bilhões serão liberados
para aproximadamente 42 mi-
lhões de trabalhadores com
direito ao saque. O dinheiro
ficará disponível até 15 de de-

zembro, quando voltará para a
conta vinculada do FGTS.

“O valor do saque é de até
R$ 1 mil por trabalhador, con-
siderando a soma dos saldos
disponíveis de todas as suas
contas do FGTS. O crédito do
saque extraordinário será fei-
to em Conta Poupança Social
Digital, aberta automaticamen-
te pela Caixa em nome dos tra-
balhadores”, informa o banco.

O pagamento ocorrerá por

meio do aplicativo Caixa Tem,
usado para o pagamento de
benefícios sociais e trabalhis-
tas nos últimos anos.

O dinheiro será depositado
numa conta poupança digital,
podendo ser transferido poste-
riormente para uma conta cor-
rente por meio do celular. O li-
mite é o mesmo para cada tra-
balhador , independentemente
do número de contas que ele te-
nha. (Agencia Brasil)

Produção de veículos
aumenta 11,4% em
março, diz Anfavea

IPCA: preço do combustível impactou
alta recorde da inflação oficial

A inflação oficial acumula-
da em 12 meses registrou, em
março deste ano, taxa de 11,3%.
Essa é a maior variação do Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) desde
outubro de 2003, quando havia
ficado em 13,98%.

Desde setembro do ano pas-
sado, a taxa acumulada em 12
meses está acima dos 10%. En-
tre dezembro de 2003 e agosto
de 2021, o IPCA só havia supe-
rado a barreira dos 10% por qua-
tro meses, entre novembro de
2015 e fevereiro de 2016.

O resultado também está
bem acima da meta de inflação,
estabelecida pelo Banco Cen-
tral, que varia entre 2% e 5%
para 2022.

Grupos de despesa importan-
tes para a composição do índice
como alimentação, transportes
e habitação registram altas de
preços acima da média da infla-
ção oficial.

Os preços dos alimentos, por
exemplo, subiram 11,62% em
12 meses, puxados por itens
como cenoura (166,17%), to-
mate (94,55%) e hortaliças e
verduras (33,29%).

Os transportes acumulam
alta de preços de 17,37% em 12
meses, puxados pelos combus-
tíveis (27,89%). A gasolina su-
biu 27,48%, o óleo diesel,
46,47% e o etanol, 24,59%.
Também se destacam o trans-
porte por aplicativo (42,74%)
e o seguro voluntário de veí-

culos (16,43%).
Já os gastos com habitação

tiveram aumento de 15%, com
variações de preços de 28,52%
para energia elétrica residenci-
al e de 29,80% para os combus-
tíveis domésticos, o que inclui
o gás usado para cozinhar.

Os itens monitorados, isto
é, aqueles que têm preço regu-
lado por autoridades governa-
mentais, acumulam alta de
14,84% no ano.

Difusão da inflação
Em março, o IPCA registrou

taxa mensal de 1,62%, a maior
taxa para o mês desde o início
do Plano Real, em 1994. Segun-
do o pesquisador do IBGE Pe-
dro Kislanov, os combustíveis

tiveram um destaque no mês,
não apenas para aumentar a taxa
dos transportes como também
de outros itens.

“Em março, há um efeito da
alta dos combustíveis, principal-
mente da gasolina e do diesel,
que aumentam o custo do frete,
sobre outros componentes do
IPCA, como por exemplo, a pró-
pria parte de alimentação e be-
bidas. Há um componente do
custo de frete que acaba sendo
repassado para o consumidor”,
explica.

O índice de difusão da infla-
ção, que mostra o percentual de
itens que tiveram aumento de
preços no mês, chegou a 76%,
o maior desde fevereiro de
2016. (Agencia Brasil)

Preços da construção aumentam
0,99% em março, informa o IBGE

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi)  subiu
0,99% em março, aumento de
0,43 ponto percentual (pp)
em relação a fevereiro.  O
acumulado do primeiro tri-
mest re  de  2022 f icou em
2,29%. O Sinapi foi divulga-
do na sexta-feira (8) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Nos últimos doze meses, a
alta no indicador foi de 15,75%,
resultado abaixo dos 16,28%
registrados nos doze meses ime-
diatamente anteriores. Em mar-
ço do ano passado, o índice fi-
cou em 1,45%.

O custo nacional da constru-
ção, por metro quadrado, ficou
em R$ 1.549,07 em março, sen-

do R$ 927,28 relativos aos ma-
teriais e R$ 621,79 à mão de
obra. Em fevereiro, o valor ha-
via fechado em R$ 1.533,96.

“Um dos destaques nesse
mês é a variação da parcela dos
materiais, que vem apresentan-
do desaceleração ao longo de
2022 e registra a menor varia-
ção desde julho de 2020”, dis-
se, em nota, o gerente do Sina-
pi, Augusto Oliveira.

Em março, a parcela dos
materiais apresentou variação de
0,48%, queda de 0,29 pp em re-
lação ao mês anterior (0,77%).
“Este é o menor índice observa-
do desde julho de 2020. Na
comparação com março de 2021
(2,2%), houve uma queda ex-
pressiva de 1,72 pontos percen-

tuais”, acrescentou o gerente.
Por outro lado, o que puxou

a alta do índice em março foi a
parcela da mão de obra. Com
aumento de 1,75%, o índice fi-
cou 1,52 pp acima de fevereiro
(0,23%) e 1,28 pp acima de mar-
ço de 2021 (0,47%). “Esse au-
mento é decorrente de reajustes
captados em uma parcela das
categorias e dos acordos cole-
tivos que estão sendo pratica-
dos”, afirmou o pesquisador

Recorte regional
O Mato Grosso foi a unida-

de da federação com a maior
alta no recorte estadual, 4,14%,
seguido por Minas Gerais, com
3,84%. “Os dois maiores au-
mentos entre os estados foram
decorrentes, justamente, das al-

tas nas categorias profissionais”,
disse o gerente.

“Em termos regionais, a mai-
or alta foi no Centro-Oeste
(1,69%), com alta observada na
parcela dos materiais em todos
os estados, e reajustes em Mato
Grosso e Goiás. As demais re-
giões apresentaram os seguintes
resultados: 0,96% (Norte),
0,82% (Nordeste), 1,14% (Su-
deste), e 0,40% (Sul)”, infor-
mou o IBGE.

Em termos de custos regio-
nais (por metro quadrado), o Sul
tem o preço mais caro (R$
1.614,83), seguido pelo Sudes-
te (R$ 1.606,30), Norte (R$
1.551,07), Centro-Oeste (R$
1.548,88) e Nordeste (R$
1.453,09). (Agencia Brasil)

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) teve alta
de 1,71% em março, acima do
resultado de fevereiro (1%). É
a maior variação para um mês de
março desde 1994, quando foi
de 43,08%.

O INPC acumula alta de
3,42% no ano e 11,73% nos úl-
timos 12 meses, acima dos
10,80% observados nos 12 me-
ses imediatamente anteriores.
Os dados foram divulgados na
sexta-feira (8), no Rio de Janei-
ro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Os produtos alimentícios
passaram de 1,25% em feverei-
ro para 2,39% em março. Os não
alimentícios também acelera-
ram 1,50%. A variação foi de
0,92% no mês anterior.

Alta de preços
Segundo o IBGE, quanto aos

índices regionais, todas as áre-
as pesquisadas tiveram alta de

Inflação pelo INPC
sobe para 1,71%

em março
preços em março. O menor re-
sultado ocorreu na região me-
tropolitana de Belém (1,44%),
em função da queda na energia
elétrica (-2,98%). A maior vari-
ação ficou com a região metro-
politana de Curitiba (2,54%),
influenciada pelas altas de
11,55% na gasolina e de 20,22%
nos ônibus urbanos.

Para o cálculo do índice do
mês, foram comparados os pre-
ços coletados entre 26 de feve-
reiro e 30 de março de 2022 (re-
ferência) com os preços vigen-
tes entre 29 de janeiro e 25 de
fevereiro de 2022 (base).

O INPC é calculado pelo
IBGE desde 1979 e se refere às
famílias com rendimento mone-
tário de um a cinco salários mí-
nimos, sendo o chefe assalaria-
do, e abrange dez regiões metro-
politanas do país, além de Goiâ-
nia, Campo Grande, Rio Branco,
São Luís, Aracaju e Brasília.
(Agencia Brasil)

A produção de veículos au-
tomotores aumentou 11,4%
em março na comparação
com fevereiro, chegando a
184,8 mil unidades. Na com-
paração com março de 2021,
a produção foi 7,8% inferior.
No acumulado do trimestre
também houve queda ao com-
parar com o mesmo período
do ano passado (-17%). Os
dados são do balanço mensal
da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea), divul-
gado na sexta-feira (8), na
capital paulista.

“Além da questão dos se-
micondutores, tivemos im-
pactos negativos da onda
Ômicron nos primeiros dois
meses do ano, por seu alto
índice de contágio, e um vo-
lume de chuvas e alagamen-
tos acima da média, afetando
o deslocamento dos clientes
e o funcionamento de várias
concessionárias”, disse o pre-
sidente da Anfavea, Luiz Car-
los Moraes.

Segundo os dados, as
146,8 mil unidades de auto-
veículos vendidas em março
representaram alta de 10,9%
sobre março e baixa de 22,5%
sobre o mesmo mês de 2021,
quando foram licenciadas
189,4 mil unidades. No acu-
mulado do ano, as vendas
apresentaram queda de
23,2% ao totalizarem 405,7
mil, enquanto no mesmo pe-
ríodo do ano passado esse
total foi de 527,9 mil.

A apuração também mos-
tra que as exportações caíram
6,2% em março ante feverei-
ro, com a comercialização de
38,9 mil unidades no mercado
externo, ante as 41,4 mil vendi-
das em fevereiro. Já no acumu-
lado do primeiro trimestre o em-
barque de 108,1 mil unidades re-
presentou elevação de 12,8%
nas exportações. No primeiro tri-
mestre do ano passado, foram
exportados 95,8 mil veículos.
Com relação a março do ano pas-
sado houve crescimento de
5,8%. (Agencia Brasil)

Produção industrial cresce em 11 dos
15 locais pesquisados pelo IBGE

A produção industrial regis-
trou alta em 11 dos 15 locais
analisados pela Pesquisa Indus-
trial Mensal (PIM Regional) em
fevereiro, quando o índice naci-
onal apresentou avanço de 0,7%,
após recuo de 2,2% em janeiro
devido, principalmente, a férias
coletivas, muito comuns para
esse período do ano. O levanta-
mento foi divulgado na sexta-
feira (8), no Rio de Janeiro,
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Os principais destaques em
fevereiro foram Pará (23,9%) e
Pernambuco (10,2%). Amazo-
nas (7,8%), Minas Gerais
(7,3%), Ceará (6,0%), Região
Nordeste (5,1%), Bahia (3,4%),
Goiás (1,4%), Paraná (1,3%),
Santa Catarina (1,1%) e São Pau-
lo (1,1%) completaram o con-
junto de locais com índices po-
sitivos no mês. Já Mato Gros-
so, com queda de 4,4%, teve o

recuo mais intenso.
Segund  o analista da pesqui-

sa, Bernardo Almeida, o Pará se
destacou principalmente pelo
desempenho positivo do setor
extrativo. “Trata-se de um mo-
vimento compensatório em re-
lação ao mês anterior, uma vez
que em janeiro houve grande
volume de chuvas impactando a
produção e o escoamento do
minério de ferro. Esse cresci-
mento do Pará é o mais intenso
desde abril de 2019, quando che-
gou a 54,8% de alta. O estado
vem de dois meses de resulta-
dos negativos com uma perda
acumulada de 17,6%, agora eli-
minada com o crescimento de
fevereiro” explicou.

Alimentos e transporte
A alta em Pernambuco deve-

se ao setor de alimentos, em
especial o açúcar, e ao setor de
outros equipamentos de trans-

porte com aumento da produção
de embarcações e peças para
motocicletas. O estado também
vem de dois meses negativos
com perda de 7,6%. No Amazo-
nas, o aumento é devido aos se-
tores de bebidas e informática.

O crescimento de São Paulo
se baseia no desempenho dos
setores de veículos e o de ou-
tros equipamentos de transpor-
tes. “São Paulo responde por
aproximados 34% do parque in-
dustrial nacional, mas está 2,3%
aquém do patamar pré-pandemia,
em fevereiro de 2020, e 24,2%
abaixo do patamar mais alto,
atingido em março de 2011”,
disse o pesquisador.

No campo negativo, na pas-
sagem de janeiro para feverei-
ro, Mato Grosso lidera como
principal influência negativa so-
bre o resultado nacional, com
queda de 4,4%, após quatro me-
ses consecutivos de crescimen-

to na produção, período em que
acumulou expansão de 32,8%.

Para o IBGE, a queda vem do
setor de alimentos, o mesmo
que, nos meses anteriores, vinha
trazendo crescimento com o fim
do embargo da China à importa-
ção de carnes brasileiras. “Em
fevereiro, vimos apenas uma re-
dução na produção para adequa-
ção estratégica entre oferta e
demanda”, afirmou Almeida.

No acumulado do ano, hou-
ve queda em nove dos 15 locais,
com destaque para Ceará (-
20,1%) e Pará (-14,5%). “Ain-
da é cedo para analisarmos o
resto do ano, mas podemos
observar uma desaceleração
da produção. No início de
2021, ainda tínhamos um ca-
ráter compensatório e a base
de comparação era mais baixa
que o período atual”, afirmou
o analista da PIM Regional.
(Agencia Brasil)

Aplicativo para consulta do FGTS
 é restabelecido após instabilidade

Após ins tab i l idade  no
aplicativo do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS), a Caixa Econômica
Federal informou na sexta-
feira (8) que alguns serviços
pontuais na plataforma apre-
sentaram intermitência mo-

mentânea na manhã de sexta-
feira. Os serviços já foram
restabelecidos e operam nor-
malmente.

A consulta do Saque Extra-
ordinário do FGTS pode ser re-
alizada no Aplicativo FGTS, dis-
ponível gratuitamente nas plata-

formas Android e IOS. A nova
versão do aplicativo foi dispo-
nibilizada hoje e está sendo li-
berada gradualmente aos usu-
ários.

Pelo site fgts.gov.br, o traba-
lhador pode encontrar as regras
sobre o Saque Extraordinário do

FGTS e, também está disponível
opção para consultar se tem di-
reito ao crédito do valor e a data
em que vai receber o recurso.

Até 15 de dezembro, cada
trabalhador poderá sacar até R$
1 mil de suas contas do FGTS.
(Agencia Brasil)
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Santana Administração
de Bens Próprios S/A

CNPJ 00.278.328/0001-74 - NIRE 35.300.511.654
Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas a se reunirem às 
14hs30min, do dia 29/04/2022, à Praça Joaquim 
Carlos, 03 B, Pedreira/SP, para deliberar a seguinte 
ordem do dia: (i) apreciar as contas da diretoria, o 
balanço patrimonial, o demonstrativo de resulta-
dos e demais demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31/12/2021;
(ii) eleger os membros da Diretoria para o mandato 
de 01 ano (05/2022 a 04/2023) e fixar a respectiva 
remuneração global mensal para o exercício social 
de 2022; (iii) tratar de assuntos diversos de interes-
se geral dos acionistas. Pedreira/SP, 06/04/2022. 
Diretoria: Ana do Carmo dos Santos Gouveia Lenzi; 
Mateus Lopes; Sérgio Ruas Dias Mauricio.

Empreendimentos
Imobiliários Caracol S/A

CNPJ 53.859.120/0001-05 - NIRE 35.300.055.578
Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas a se reunirem às 
16hs, do dia 29/04/2022, à Praça Joaquim Carlos, 
03, Pedreira/SP, para deliberar a seguinte ordem 
do dia: (i) apreciar as contas da diretoria, o balanço 
patrimonial, o demonstrativo de resultados e de-
mais demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2021; (ii) eleger os 
membros da Diretoria para o mandato de 01 ano 
(05/2022 a 04/2023) e fixar a respectiva remunera-
ção global mensal para o exercício social de 2022; 
(iii) tratar de assuntos diversos de interesse geral 
dos acionistas. Pedreira/SP, 06/04/2022. Diretoria: 
Ana Tereza Lopes; Alexandre Magno dos Santos 
Gouveia; José Eduardo Ruas Dias Mauricio.

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31/12/2021 (Em milhares de Reais)
1. A Companhia tem como atividades preponderantes: Produção, comercialização e 
distribuição de produtos farmacêuticos em geral. 2. Apresentação das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas: As demonstrações foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas que abrangem a legislação societária brasileira, os 
pronunciamentos, as orientações, as interpretações emitidas pelo CPC com adoção das 
alterações na legislação societária introduzidas pela Lei 11.638/07. a) O resultado é apurado 
pelo regime de competência; b) O contas a receber de clientes é composto pelos respectivos 
valores: Clientes R$105.057, Clientes parte relacionada R$1.313; c) Os estoques são 
demonstrados ao custo médio das compras, inferior aos custos de reposição e aos valores 
de realização e totalizam R$77.461 em produtos para industrialização e em mercadorias 
para revenda; d) A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear para alocação 
de custos, menos o valor residual durante a vida útil; e) Os intangíveis referem-se a 
aquisições de licenças de programas de computador, capitalizadas e amortizadas ao longo 
de sua vida útil; f) A Companhia adota como procedimento pagamento anual a seus 
colaboradores a título de Programa de Participação nos Resultados o valor provisionado em 
2021 é de R$21.157, conforme regras homologadas com o sindicato da categoria; 
g) A Receita líquida composta pelos seguintes valores:

2021
Receita operacional bruta 716.017
Devoluções (4.609)
Impostos (32.855)
Receita liquida 678.553
A Receita operacional bruta tem como principal base a empresa controlada Supera RX 
Medicamentos Ltda. Revenda de produtos R$714.680 e Industrialização para terceiros 
R$1.337. h) O capital social está representado por 13.655.164 ações ordinárias, todas 
nominativas sem valor nominal. As Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas 
do Exercício de 2021 foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil com a seguinte Opinião: Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Supera Farma Laboratórios S.A. 
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 

SUPERA FARMA LABORATÓRIOS S.A.
 CNPJ nº 43.312.503/0001-05 www.superfarma.com.br

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimentos aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações financeiras da Supera Farma Laboratórios S.A., referente ao exercício encerrado em 31/12/2021.

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo Nota 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 8 6.864 10.595 76.161 59.499
Contas a receber de clientes 9 1.467 1.936 106.370 103.692
Estoques 10 2.365 3.214 77.461 52.590
Impostos a recuperar 1.163 897 1.191 945
Adiantamentos 57 511 2.097 1.887
Dividendos a receber 13 4.459 3.156 - -
Outros créditos 33 26 209 134
Total do ativo circulante 16.408 20.335 263.489 218.747
Ativo realizável a longo prazo
Impostos a recuperar 45 - 45 -
IR e CS diferidos 11 270 380 17.868 17.520

315 380 17.913 17.520
Investimento 115.834 92.951 - -
Imobilizado 14 1.841 486 37.645 17.712
Intangível - - 482 344
Total do ativo não circulante 117.675 93.817 38.127 35.576
Total do ativo 134.398 114.152 319.529 254.323

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo Nota 2021 2020 2021 2020
Fornecedores 15 581 753 53.727 37.938
Arrendamento por direito de uso 16 156 99 10.652 8.402
Salários e encargos sociais 17 928 809 50.983 33.539
IR e CS a recolher 11 6 - 7.407 14.221
Impostos e contribuições a recolher 206 21 2.931 2.810
Dividendos a pagar 19 4.473 3.187 4.473 3.187
Outras contas a pagar 398 431 16.334 12.485
Total do passivo circulante 6.748 5.300 146.507 112.582
Arrendamento por direito de uso 16 623 - 21.255 4.195
Provisão para contingências 18 - - 24.740 28.694
Total do passivo não circulante 623 - 45.995 32.889
Patrimônio líquido
Capital social 19 13.655 13.655 13.655 13.655
Reserva legal 2.731 2.731 2.731 2.731
Reserva de lucros 110.641 92.466 110.641 92.466
Total do patrimônio líquido 127.027 108.852 127.027 108.852
Total do passivo e patrimônio líquido 134.398 114.152 319.529 254.323

Demonstrações de resultados Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receita líquida 20 12.893 9.102 678.553 581.558
Custo das vendas 21 (11.707) (5.753) (260.705) (219.471)
Lucro bruto 1.186 3.349 417.848 362.087
Despesas de vendas 21 (317) (1.767) (265.287) (231.193)
Despesas administrativas e gerais 21 (2.036) (1.115) (34.872) (34.910)
Perdas esperadas (impairment)
 de contas a receber - - 35 (40)
Outras receitas operacionais, líquidas 31 37 1.249 1.635
Resultado antes das receitas (despesas)
 financeiras líquidas e impostos (1.136) 504 118.973 97.579
Receitas financeiras 22 1.767 496 4.482 2.294
Despesas financeiras 22 (234) (40) (2.368) (2.005)
Financeiras líquidas 1.533 456 2.114 289
Resultado de equivalência patrimonial 13 89.186 63.119 - -
Resultado antes do IR e CS 89.583 64.079 121.087 97.868
IR e CS correntes 11 (13) (2) (31.974) (36.798)
IR e CS diferidos 11 (109) (335) 348 2.672
Lucro líquido do exercício 89.461 63.742 89.461 63.742

Demonstrações de resultados abrangentes
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 89.461 63.742 89.461 63.742
Resultado abrangente do exercício 89.461 63.742 89.461 63.742

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Capital 
social

Reser- 
va 

legal

Reserva 
de 

lucros

Dividendos 
adicionais 
propostos

Lucros 
acumu- 

lados Total
Saldo em 31/12/2019 13.655 2.731 54.747 - - 71.133
Lucro líquido do exercício - - - - 63.742 63.742
Destinação:
Distribuição de dividendos
 adicionais 2019 - Nota 19 - - (22.836) - - (22.836)
Dividendos obrigatórios -
 Nota 19 - - - - (3.187) (3.187)
Reserva de lucros - - 60.555 - (60.555) -
Saldo em 31/12/2020 13.655 2.731 92.466 - - 108.852
Lucro líquido do exercício 89.461 89.461
Destinação:
Distribuição de dividendos
 adicionais 2020 - Nota 19 - - (61.813) - - (61.813)
Antecipação de
 dividendos 2021 - - - - (5.000) (5.000)
Dividendos obrigatórios -
 Nota 19 - - - - (4.473) (4.473)
Reserva de lucros - - 79.988 - (79.988) -
Saldo em 31/12/2021 13.655 2.731 110.641 - - 127.027

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Controladora Consolidado

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro antes do IR e da CS 89.583 64.079 121.087 97.868
Ajustes: Depreciação e amortização 284 183 12.727 12.890
(Ganho) perda na venda/baixa do ativo imobilizado 1 - 27 (341)
Resultado de equivalência patrimonial (89.186) (63.119) - -
Provisão para perdas em estoques - - (1.556) 1.968
Perdas esperadas (impairment)
 de contas a receber - - (35) 40
Recuperação tributaria CIAP 67 - 67 -
Juros, variações monetarias cambiais (1.513) - (63) -
Juros arrendamento por direitos de uso 19 14 1.922 1.796
(Reversão) provisão para contingências - (1.238) (1.005) 5.695

(745) (81) 133.171 119.916
Redução (aumento) nos ativos
Contas a receber de clientes 469 (505) (2.643) (26.684)
Estoques 849 (1.927) (23.314) (16.223)
Impostos a recuperar (311) (214) (291) (262)
Adiantamentos 454 (355) (210) 2.510
Outros ativos (7) (12) (75) (63)
Depósitos judiciais - 1.753 (2.949) 2.075
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (172) 259 15.789 7.705
Salários e encargos sociais 119 (52) 17.444 (1.061)
Impostos e contribuições a recolher 185 (80) 121 (2.287)
Outras contas a pagar (33) 193 3.849 3.211
Caixa líquido (utilizado nas)
 gerados pelas operações 808 (1.021) 140.892 88.837
Pagamento de contingências - - - (1.783)

IR e CS pagos (11) (71) (38.792) (39.111)
Fluxos de caixa (utilizado nas)
 gerados pelas atividades operacionais 797 (1.092) 102.100 47.943
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (797) (164) (2.293) (2.506)
Aquisição de intangível - - (266) -
Recebimento pela venda de ativo imobilizado - - - 495
Juros sobre capital proprio recebidos 1.450 - - -
Dividendos recebidos antecipadamente 5.000 - - -
Dividendos recebidos 60.000 30.000 - -
Fluxos de caixa gerados pelas
 (utilizado nas) atividades de investimentos 65.653 29.836 (2.559) (2.011)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento do arrendamento por direitos de uso (181) (166) (12.879) (13.447)
Dividendos pagos antecipadamente (5.000) - (5.000) -
Dividendos distribuídos (65.000) (26.390) (65.000) (26.390)
Fluxos de caixa utilizados
 nas atividades de financiamentos (70.181) (26.556) (82.879) (39.837)
Aumento (redução) no caixa
 e equivalentes de caixa (3.731) 2.188 16.662 6.095
Demonstração no aumento (redução)
 do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 10.595 8.407 59.499 53.404
No fim do exercício 6.864 10.595 76.161 59.499
Aumento (redução) no caixa
 e equivalentes de caixa (3.731) 2.188 16.662 6.095
Variações patrimoniais que não afetaram o caixa
Adição de arrendamento por
 direito de uso (Notas 14 e 16) 842 - 30.268 5.226 elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 

acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Supera Farma Laboratórios S.A. em 
31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Supera Farma Laboratórios S.A, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas, encontram-se disponíveis na Sede da 
Supera Farma Laboratórios S.A.

Diretoria
ALEXANDRE AUGUSTO CORREA

Diretor
LINO DOS SANTOS

Diretor
FABIANO GONZALES

Contador CRC/ 1SP 201.542/O-1

Living Panama Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 09.639.203/0001-05 - NIRE 35222411839

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.04.2022, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira De Carvalho Corti, Secretária: Sigrid Amantino 
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 25.000.000,00, considerados excessivos em 
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 25.000.000 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. Passa o Capital 
Social de R$ 33.436.909,00 para R$ 8.436.909,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os 
documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.04.2022. Mesa: Rafaella Nogueira de Carvalho 
Corti - Presidente, Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócias:  Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos 
e Participações - Rafaella Nogueira De Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Cyrela Belgrado Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 17.976.349/0001-66 - NIRE 35227432486

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.04.2022, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira De Carvalho Corti,  
Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 
7.495.638,00, sendo R$ 1.495.638,00 direcionados para absorção de prejuízo e R$ 6.000.000,00 considerados 
excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, I e II, do Código Civil, com o cancelamento 
de 7.495.638 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$ 75.002.412,00 para R$ 
67.506.774,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.04.2022. Mesa: Rafaella Nogueira de Carvalho Corti - 
Presidente, Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócias: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos 
e Participações - Rafaella Nogueira De Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Sociedade Japonesa de Educação e Cultura
CNPJ nº. 49.086.218/0001-08

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores associados da Sociedade Japonesa de Educação e Cultura para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada nos termos do Art. 15 do Estatuto Social no dia 07 de Maio de 
2.022, às 09:20 horas, na sede da Sociedade na Estrada do Campo Limpo, 1.501, São Paulo-SP, CEP 05.777-001,
de forma presencial, em primeira convocação, e trinta minutos depois em segunda convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame e aprovação do relatório de AWvidades de 2.021;
b) Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras de 2.021; c) Exame e aprovação do Orçamento para 2.022;
d) Eleição dos membros da Diretoria; d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e f) outros assuntos de 
interesse da entidade. São Paulo, 7 de Abril de 2022. Koichi Nagashima - Presidente.

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1007850- 24.2019.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Cal-
bucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível Regional de Santo Amaro-SP, na forma da lei, etc. Faz 
saber a Gilberto Pereira Feitosa, CPF 222.427.833-00 que, nos autos do Cumprimento de Sentença, 
requerido por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo - CDHU, nos ter-
mos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimado fica para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias su-
pra, efetuar o pagamento da importância de R$ 12.755,18 (18/02//2019), devidamente atualizada. Caso 
o devedor não efetue o pagamento do montante da condenação, o valor será acrescido de multa no 
percentual de 10% (dez por cento), cabendo ao credor apresentar o cálculo atualizado, fazendo incluir 
a multa de 10% (dez por cento) do artigo 513 e 526 do CPC. Fica (m) o (s) devedor (es) intimado (s) de 
que, não havendo pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 525 do Código 
de Processo Civil para que ele (s) apresente (m) IMPUGNAÇÃO nos próprios autos, independente de 
penhora ou nova intimação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, será dado cumprimento 
aos estritos termos do título judicial, com expedição de mandado de desocupação e, se o caso, reinte-
gração de posse. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06/04/2022. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006826-97.2021.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) EMPREITEIRA ÁREA VERDE S/C LTDA, CNPJ 04.166.675/0001-66 e NATALINA FERREIRA
RODRIGUES, Brasileira, Solteira, Auxiliar Administrativa, RG 35.434.381-6, CPF 293.723.988-96 que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Roger Pereira e Viviane Barbosa Pereira. 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$83.234,24 (oitenta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Santo André, aos 11 de junho de 2021. 08 e 09/04

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 

Pelo presente edital publicado para conhecimento de terceiros e resguardo de direito, o Sr. RICARDO TADASHI 
WATANABE, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 27.845.XXX-
1 e do CPF 195.239.XXX-40, por Escritura Pública de Revogação de Procuração, lavrada em 11 de fevereiro de 2022, 
Termo nº 2.227, lavrado às fls. 144, do Livro nº 8, de Escrituras e Registro de Títulos e Documentos do Consulado Geral 
do Brasil em Houston - Estados Unidos da América, REVOGOU os poderes outorgados à KARINA MISSAYO 
WATANABE, brasileira, solteira, maior, vendedora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 27.845.XXX SSP/SP e do 
CPF/MF nº 286.536.XXX-56, na Procuração por Instrumento Público com os mais amplos poderes lavrada em 10 de julho 
de 2017, sob o nº 6.257 às fls. 051/055, do 7º Tabelião de Notas de São Paulo, de cuja revogação a anterior procuradora 
já foi devida e formalmente notificada. São Paulo, 06 abril de 2022. 

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que
se encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m)
o recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m)
NOTIFICADO(S) o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos
autorizados na forma do Decreto-Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/
70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e pelo credor exeqüente a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram
o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias
contados de 09/04/2022 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à
agência da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em
qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 802560044797-8 - SED: 1095 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): JOSE CARLOS DA SILVA, BRASILEIRO, ZELADOR, RG Nº
5.516.858-SSP/PE, CPF/MF 026.796.014-08, SOLTEIRO e cônjuge, se
casado(a) estiver. Imóvel sito à: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 125,
APARTAMENTO Nº 72, NO 7º ANDAR DO EDIFICIO BASSU, 11º
SUBDISTRITO SANTA CECÍLIA, SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 09/04/2022.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

09, 12 e 13/04/2022

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA INTIMAÇÃO
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): ERNESTO THEODOR WALTER CPF 044.743.098-04; do eventual
cônjuge, se casado for, do(s) eventual(is) sucessor(s)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados,
expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 0065399-74.2017.8.26.0100, AÇÃO DE COBRANÇA DE
CONDOMÍNIO ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOSEPHINA PAULA LEITE NOGUEIRA FERRAZ,
CNPJ 02.950.406/0001-60. O(A) MM(ª). Juiz(ª) de Direito da 42ª Vara Cível - Foro Central Cível da Capital/
SP, DR. ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA, com fundamento no artigo 879, II, c/c o artigo 882, §
2º, ambos do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09, o artigo 250 e seguintes das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Resolução
nº 236/2016 do CNJ, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa que o leiloeiro público: LUIZ CARLOS LEVOTO, JUCESP Nº 942, gestor do sistema de alienação
judicial eletrônico: WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns)
imóvel(is) abaixo descrito(s), em condições que se seguem: DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): O
APARTAMENTO 6- F DO 6º ANDAR OU 7º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SITUADO À RUA AURORA 817,
NO 7º SUBDISTRITO CONSOLAÇÃO, possui a área de mais ou menos 102,00m², ao qual corresponde
a porcentagem de 9,0580% nas partes comuns e no terreno, a todos a porcentagem de 10 % nas
partes e coisas comuns. MATRÍCULA Nº 12.737 do 5º CRI/SP. CONTRIBUINTE: 007.071.0038-0. DOS
ÔNUS: 1-) AV.13/12.737, em 18/01/2022: PENHORA, certidão expedida aos 24/11/2021, por este juízo
de Direito da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível desta Capital, extraída dos autos n. 0065399-
74.2017.8.26.0100 da Ação de Execução Civil, para garantia da dívida DAS OBSER VAÇÕES: 1-) Conf.
o laudo de avaliação às fls. 623 dos autos do processo: “edifício destinado ao uso comercial, apresentando
o prédio em questão fachada de massa; piso granito; paredes alvenaria; fechamento em alvenaria, sendo
constituído de pavimento térreo com guarita, hall e 10 (dez) pavimentos superiores com 1 (um) apartamento
por andar, perfazendo um total de 10(dez) unidades comerciais. O hall social do térreo do edifício apresenta
piso de granito; paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida; forro de laje e porta de ferro. O hall
social do andar apresenta piso em granilite; paredes revestidas em pintura látex sobre massa corrida; forro
de laje”; 2-) Conf. o laudo de avaliação as fls. 624 dos autos do processo: “...apresenta as seguintes dependências
e acabamentos construtivos: SALA ESTAR/JANTAR: Piso tacos; paredes revestidas em pintura látex sobre
massa corrida; forro de laje; esquadria de ferro com vidro liso. DORMITÓRIOS (TRÊS): Piso tacos; paredes
revestidas em pintura látex sobre massa corrida; forro de laje; esquadria de ferro com vidro liso. BANHEIRO:
Piso cerâmica; paredes revestidas em azulejos; forro em laje; vaso sanitário e lavatório em louça; esquadria
de ferro com vidro liso. COZINHA: Piso cerâmica; paredes revestidas em azulejos; forro em laje; pia granito;
esquadria de ferro com vidro liso. ÁREA DE SERVIÇO: Piso cerâmica; paredes revestidas em azulejos; forro
em laje; tanque em louça; esquadria de ferro com vidro liso”; DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$
379.409,97 (até 29/03/2022, tendo-se por base o laudo de avaliação às fls. 134/173 dos autos do processo que
atribuiu ao imóvel o valor de R$ 315.000,00, data base 01/07/2019, e planilha de atualização pela Tabela
Tribunal de Justiça SP/-INPC, que segue em anexo, que será atualizado à época do leilão). DO VALOR
ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 379.594,99 (até fevereiro/2021, conf. planilha fornecida pelo credor às fls.
946-947 dos autos do processo, a ser atualizado à época do leilão). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão
começará em 04/05/2022, às 14h00min e terminará em 07/05/2022, às 14h00min. O 2º Leilão começará
em 07/05/2022, às 14h01min e terminará em 02/06/2022, às 14h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA:
Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou
aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação, atualizada pelos índices do
Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no
portal: www.leilaoinvestment.com.br, para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações
solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada por valor igual ou superior a 50% do valor
da avaliação, até o início da primeira etapa, proposta por valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação,
até o início da segunda etapa. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista,
exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da
expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio
bem imóvel. As propostas para aquisição em prestações indicarão na proposta o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. A proposta de pagamento do lance
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende
o leilão (artigo 895, § 1º, 6º, § 7°, CPC). DOS PAGAMENTOS: O preço do bem arrematado e da comissão
do leiloeiro público deverão ser depositados em Juízo, através de emissão das guias, acessando o Portal de
Custas, Recolhimentos e Depósitos (www.tjsp.jus.br), as guias serão emitidas e encaminhas ao arrematante
vencedor pelo leiloeiro, via e-mail cadastrado, no prazo de até 24 horas da realização do leilão, após a
aceitação do lanço. (artigo 884, IV do CPC). Art. 892 do CPC: Salvo pronunciamento judicial em sentido
diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio
eletrônico. Parágrafo 1º: Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir
o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob
pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.
Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s): ERNESTO THEODOR WALTER CPF 044.743.098-04; do eventual cônjuge,
se casado for, do(s) eventual(is) sucessor(s)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, INTIMADOS
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Não há recursos
pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
29 de março de 2022.
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Brasil tem 30,1 milhões de
 casos e 661,1 mil mortes

Os casos de pessoas que
pegaram covid-19 chegaram a
30.123.963. Nas últimas 24 ho-
ras, foram registrados 30.212
casos da doença. Até a quinta-
feira, o painel de dados do Mi-
nistério da Saúde marcava
30.093.751 casos acumulados.

O número de casos em
acompanhamento de covid-19
está em 461.471. O termo é dado
para designar casos notifica-
dos nos últimos 14 dias que
não tiveram alta nem evoluíram
para morte.

Já a soma de mortes causa-
das por complicações associa-
das à covid-19 alcançou
661.122. Entre quinta-feira e
sexta-feira, foram notificadas
149 novas mortes. Ontem, o

sistema de informações da pan-
demia contabilizava 660.973 fa-
lecimentos.

Ainda há 3.099 mortes em
investigação. Os óbitos em in-
vestigação ocorrem pelo fato
de haver casos em que o paci-
ente faleceu, mas a investiga-
ção se a causa foi covid-19 de-
manda exames e procedimen-
tos posteriores.

Até agora, 29.001.370 pes-
soas se recuperaram da covid-
19. O número corresponde a
96,3% dos infectados desde o
início da pandemia.

Os dados estão na atuali-
zação do Ministério da Saúde
divulgado na sexta-feira (8). No
quadro epidemiológico estão
consolidadas as informações

enviadas por secretarias muni-
cipais e estaduais de saúde so-
bre casos e mortes associados
à covid-19.

Os números em geral são
menores aos domingos, segun-
das-feiras o nos dias seguin-
tes aos feriados em razão da re-
dução de equipes para a ali-
mentação dos dados. Às ter-
ças-feiras e dois dias depois
dos feriados, em geral há mais
registros diários pelo acúmulo
de dados atualizados.

Estados
Segundo o balanço do Mi-

nistério da Saúde, no topo do
ranking de estados com mais
mortes por covid-19 registra-
das até o momento estão São

Paulo (167.684), Rio de Janeiro
(73.039), Minas Gerais (61.016),
Paraná (42.974) e Rio Grande do
Sul (39.147).

Os estados com menos óbi-
tos resultantes da pandemia
são Acre (1.995),  Amapá
(2.128), Roraima (2.146), Tocan-
tins (4.147) e Sergipe (6.331).

Vacinação
Já foram aplicados 404,1 mi-

lhões de doses de vacinas con-
tra a covid-19, sendo 173,3 mi-
lhões com a primeira dose, 152
milhões com a segunda dose e
4,8 milhões com a dose única.
Outros 70,6 milhões já recebe-
ram a dose de reforço e 2,9 mi-
lhões ganharam dose adicio-
nal. (Agencia Brasil)

Ministério libera retomada da
venda de cervejas da marca Backer

O Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) anunciou permitiu a re-
tomada da venda de cervejas da
fábrica mineira Backer. Em 2020,
o órgão havia proibido o funci-
onamento da cervejaria em ra-
zão de um caso de contamina-
ção.

A empresa foi investigada e

teve suas unidades de produ-
ção interditadas depois que lo-
tes de cervejas causaram into-
xicação em consumidores, resul-
tando na morte de pelo menos
10 pessoas.

Investigadores acharam a
substância tóxica dietilenogli-
col, usada em sistemas de refri-
geração. Três sócios da compa-

nhia, sete funcionários e um
fornecedor foram denunciados
pelo Ministério Público.

A liberação pelo Ministério
foi para duas adegas do parque
fabril da empresa.  A produção
já vinha ocorrendo após o mi-
nistério autorizar a volta da fa-
bricação do produto em novem-
bro de 2021.

Segundo o órgão, a decisão
foi tomada depois de análise por
auditores agropecuários. Eles
avaliaram amostras de lotes que
passaram a ser produzidos. Di-
ante da ausência de problemas
e da validação das bebidas, a
permissão da volta da comerci-
alização foi emitida. (Agencia
Brasil)

. – CNPJ: 29.447.641/0001-70 – 
 – Nos termos da Cláusula Sétima, do Contrato Social 

da sociedade empresária OMAHA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 
29.447.641/0001-70, com seus atos arquivados sob o NIRE 3523173546-3, perante a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo, com sede na Av. Juscelino Kubitschek, n. 1.726, 22º Andar, conj. 221 e 223, bairro Vila 
Nova Conceição, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.543-000 (“OMAHA”), convocam-se 
os Senhores Sócios da OMAHA, para Reunião de Sócios a realizar-se por meio digital, no dia 18 de abril de 
2022, às 10 horas, em primeira convocação, por meio da seguinte plataforma: Teams, Meeting ID: https://
teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBiNzUwMzItMjRiOS00MGMxLThkMGUtMDcwZ
WQzM2I4NzVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226158a2b-d945-4835-990e-6dfc9b812
303%22%2c%22Oid%22%3a%222b8b7712-b71d-4d8d-8787-30fb513b97cb%22%7d.A presente Reunião 
de Sócios terá, como ordem do dia:a) examinar e aprovar as contas da administração e as demonstra-

Os senhores Sócios que não puderem comparecer na data e horário designado, poderão manifestar seu 
-

zfjrwe6ny1ita/OMAHA%20-%20Boletim%20de%20Voto%20a%20Distancia%20-%201%C2%AA%20
Convoca%C3%A7%C3%A3o%202022.pdf?dl=0, e para tanto este deverá conter as seguintes informações: 

com a indicação dos documentos que as instruam, se for o caso. O Boletim de Voto à distância deverá ser en-
viado para o e-mail:fabio.arruda@advisia.com em até 5 (cinco) dias antes da data de realização da Reunião 
de Sócios. Os senhores Sócios poderão se fazer representar na Reunião de Sócios mediante apresentação 
de instrumento de mandato, que poderá ser enviado para o e-mail, acima indicado, ou por qualquer outro 
meio mediante protocolo. São Paulo/SP, 07 de abril de 2022. Convocação pelo administrador da OMAHA 
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., Fábio Moreira Martins Arruda.
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Companhia Província de Securitização
CNPJ/ME nº 04.200.649/0001-07 - NIRE 35300546547

Edital de 2ª (Segunda) Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Primeira Série da 2ª Emissão

Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares” e “CRA”) da 
Primeira Série da 2ª (Segunda) Emissão da Companhia Província de Securitização (“Securitizadora”) e a 
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) a reunirem-se em 
Assembleia Geral dos Titulares dos CRA (“AGT”), nos termos da Cláusula 12.1 e seguintes do Termo de
Securitização da Emissão (“Termo de Securitização”) bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da 
Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a ser realizada na data de 18 
(dezoito) de abril de 2022, às 14:30 horas, de forma exclusivamente digital, inclusive para contabilização dos
votos, coordenada pela Securitizadora, conforme previsto no §2º do art. 124 da Lei 6.404/76 e nos termos 
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625” e “CVM”,
respectivamente), sendo a AGT realizada por meio de videoconferência por meio da plataforma digital 
Microsoft Teams, na qual o acesso será liberado de forma individual após a devida habilitação dos Titulares,
para, nos termos da cláusula 12.8 do Termo, deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir 
e aprovar as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado da Emissão referente ao exercício financeiro 
findo em 31/12/2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. Ficam os senhores Titulares 
de CRA cientes que, conforme previsto no § 3º, do artigo 26, da Instrução CVM n° 600, de 1° de agosto de 
2018, serão automaticamente aprovadas as demonstrações contábeis ausentes de ressalvas, caso a AGT 
não seja instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer investidores. Informações Gerais: Em 
virtude da Pandemia de COVID-19 e em linha com as orientações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), e o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN, veiculado pela Comissão de Valores Mobiliários em 26 de 
março de 2020, a AGT será realizada de modo exclusivamente digital, de modo que solicitamos que os 
documentos de representação sejam enviados em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGT para 
o e-mail assembleias@provinciasecuritizadora.com.br e para o Agente Fiduciário, indicando no assunto
“CRA Solubio” observando o disposto na ICVM 625 e conforme documentação abaixo, a. Quando Pessoa 
Física: Cópia digitalizada do documento de identidade com foto; b. Quando Pessoa Jurídica: (a) último
estatuto, regulamento ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; 
(b) documentos comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de 
identidade com foto dos representantes legais; d. Quando Representado por Procurador: caso qualquer
Titular de CRA indicado nos itens acima venha a ser representado por procurador, além dos documentos 
indicados anteriormente, deverá ser encaminhado a procuração com os poderes específicos de 
representação na AGT, válido e eficaz, devidamente constituído há menos de 1 (um) ano, de acordo com a 
Cláusula 12.7. do Termo, acompanhado de documentos de identidade com foto dos representantes legais. 
Os Titulares de CRA deverão manifestar o voto por Boletim de Voto a Distância, sendo válidas quaisquer 
comunicações de voto enviadas fisicamente para a sede da Securitizadora, com aviso de recebimento, qual
seja, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 4º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-925, São Paulo, 
Estado de São Paulo ou enviados para o endereço eletrônico assembleias@provinciasecuritizadora.com.br
desde que (i) recebidos até o horário de início da AGT, (ii) com cópia dos documentos de representação e 
(iii) assinatura do Boletim de Voto a Distância, devidamente preenchido, por meio de certificados digitais que 
atendam aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Os documentos 
necessários para deliberação da ordem do dia, bem como as informações acerca do envio dos documentos 
comprobatórios de representação e demais instruções e formulários referentes ao sistema e formato da 
AGT estão disponíveis no seguinte link http://provinciasecuritizadora.com.br/1a-serie-2a-emissao-2/. São
Paulo, 08 de abril de 2022. Monica Miuki Fujii - Diretora de Relação com Investidores.

Companhia Província de Securitização
CNPJ/ME nº 04.200.649/0001-07 - NIRE 35300546547

Edital de 2ª (Segunda) Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 1ª Emissão

Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares” e “CRA”) da Série 
Única da 1ª (Primeira) Emissão da Companhia Província de Securitização (“Securitizadora”) e a Oliveira 
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) a reunirem-se em Assembleia 
Geral dos titulares dos CRA (“AGT”), nos termos da Cláusula 12.1 e seguintes do Termo de Securitização 
da Emissão (“Termo de Securitização”) bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução CVM 
nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a ser realizada na data de 18 (dezoito) de abril de
2022, às 09:30 horas, de forma exclusivamente digital, inclusive para contabilização dos votos, coordenada 
pela Securitizadora, conforme previsto no §2º do art. 124 da Lei 6.404/76 e nos termos da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625” e “CVM”, respectivamente), 
sendo a AGT realizada por meio de videoconferência por meio da plataforma digital Microsoft Teams, na qual 
o acesso será liberado de forma individual após a devida habilitação dos Titulares, para, nos termos da
cláusula 12.5 do Termo, deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e aprovar as
demonstrações contábeis do Patrimônio Separado da Emissão referente ao exercício financeiro findo em 
31/12/2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; (ii) decretar ou não o vencimento 
antecipado da Cédula de Produtor Rural com Liquidação Financeira, emitida pelo Devedor em 27 de 
setembro de 2021, conforme aditada (“CPR-F”) e, consequentemente, dos CRA, em razão da não
apresentação dos Contratos Mercantis e, conseguinte, a não celebração das Notas de Cessão Fiduciária, 
cumprimento do Índice de Cobertura de Cessão Fiduciária, e das demais obrigações não pecuniárias
relacionadas a formalização da cessão fiduciária dos Direitos Creditórios, conforme previsto no Contrato de 
Cessão Fiduciária, caracterizando a ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado nos termos previstos 
na cláusula 7.2., inciso “xxiii” da CPR-F; (iii) caso seja deliberado o não vencimento antecipado da CPR-F,
nos termos do item (i) acima, autorizar que o Devedor deposite na Conta do Patrimônio Separado, até o dia 
29 de abril de 2022, o valor de, no mínimo, 100% (cem por cento) do valor da próxima PMT (“Cash
Collateral”), devendo o Cash Collateral permanecer depositado na Conta do Patrimônio Separado até a data
de pagamento da próxima PMT; (iv) autorizar ou não a faculdade ao Devedor de não formalizar a cessão 
fiduciária dos Direitos Creditórios, conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciária, mediante a 
constituição do Cash Collateral, com antecedência de 90 (noventa) dias contados da data de pagamento 
das próximas PMT, sem que isso acarrete qualquer penalidade prevista nos Documentos da Operação; e 
(v) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários para a efetivação e 
implementação dos itens acima, se aprovados. Informações Gerais: Em virtude da Pandemia de COVID-19 
e em linha com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), e o Ofício-Circular nº 6/2020/
CVM/SIN, veiculado pela Comissão de Valores Mobiliários em 26 de março de 2020, a AGT será realizada 
de modo exclusivamente digital, de modo que solicitamos que os documentos de representação sejam 
enviados em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGT para o e-mail assembleias@
provinciasecuritizadora.com.br e para o Agente Fiduciário, indicando no assunto “CRA Produceres”,
observando o disposto na ICVM 625 e conforme documentação abaixo: a. Quando Pessoa Física: Cópia 
digitalizada do documento de identidade com foto; b. Quando Pessoa Jurídica: (a) último estatuto,
regulamento ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; 
(b) documentos comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de 
identidade com foto dos representantes legais; d. Quando Representado por Procurador: caso qualquer
Titular de CRA indicado nos itens acima venha a ser representado por procurador, além dos documentos 
indicados anteriormente, deverá ser encaminhado a procuração com os poderes específicos de 
representação na AGT, válido e eficaz, devidamente constituído há menos de 1 (um) ano, de acordo com a 
Cláusula 12.2.5. do Termo, acompanhado de documentos de identidade com foto dos representantes legais. 
Conforme disposto no art. 12.2.6. do Termo, os Titulares de CRA deverão manifestar o voto por Boletim de 
Voto a Distância, sendo válidas as comunicações de voto enviadas fisicamente para a sede da Securitizadora, 
com aviso de recebimento, qual seja, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 4º andar, Cidade 
Monções, CEP 04.571-925, São Paulo, Estado de São Paulo ou enviados para o endereço eletrônico 
assembleias@provinciasecuritizadora.com.br desde que (i) recebidos até o horário de início da AGT, (ii) com
cópia dos documentos de representação e (iii) assinatura do Boletim de Voto a Distância, devidamente
preenchido, por meio de certificados digitais que atendam aos requisitos da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Os documentos necessários para deliberação da ordem do dia, bem como 
as informações acerca do envio dos documentos comprobatórios de representação e demais instruções e 
formulários referentes ao sistema e formato da AGT estão disponíveis no seguinte link http://
provinciasecuritizadora.com.br/1a-serie-1a-emissao/. São Paulo, 08 de abril de 2022. Monica Miuki Fujii -
Diretora de Relação com Investidores.

Almeida Junior Shopping Centers S.A.
CNPJ/ME n° 82.120.676/0001-83 - NIRE 35.300.412.087

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07 de Março de 2022
Data, Hora e Local: 07 de março de 2022, às 14h00, na sede da Almeida Junior Shopping Centers S.A. 
(“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277,
16° andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. Convocação:
Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das SA”), tendo em vista a presença da totalidade do
capital social. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Jaimes Bento de Almeida
Junior - Presidente; Patricia Simon - Secretária. Leitura de Documentos: Foi dispensada a leitura dos
documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) a
suspensão do mandato dos Conselheiros Independentes do Conselho de Administração, eleitos na 
Assembleia Gerai Extraordinária de 27 de agosto de 2021, a fim de que o exercício de suas atividades fique 
condicionado ao início da negociação das Ações da Companhia no Novo Mercado; (2) a alteração do 
Estatuto da Companhia. Deliberações tomadas por Unanimidade: Colocadas as matérias em discussão
e posterior votação, foram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas 
ou restrições: (1) suspender o mandato dos Conselheiros Independentes do Conselho de Administração, os 
quais foram eleitos e empossados na Assembleia Geral Extraordinária de 27 de agosto de 2021, a seguir
qualificados: (a) Carlos Alberto Júlio, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG n° 6982067 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 998.234.978-34, com endereço comercial 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 16° andar,
Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, como conselheiro independente;
(b) Luiz Carlos Passetti, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n° 10809747
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 001.625.898-32, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 16° andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza 
Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, como conselheiro independente. Fica assegurado que os
Conselheiros supra qualificados permanecem devidamente eleitos, mas o exercício de seus mandatos fica 
suspenso até que a Companhia dê início à negociação de ações no Novo Mercado. Permanece em exercício 
o mandato dos demais Conselheiros do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral 
Extraordinária de 22 de junho de 2021, para mandato unificado de 02 (dois) anos, iniciado naquele ato, até 
a data da realização da assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022: (a) Jaimes Bento 
de Almeida Junior, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 138.034 
SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o n° 252.170.039-87, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, n° 2.277, 16° andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 
01452-000, como conselheiro de administração: (b) Heloísa Helena Kretzer de Almeida, brasileira,
casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 2.963.525 SSP/SC, inscrita no CPF/ME sob 
n° 891.411.569-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 16° andar, 
Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000, como
conselheira de administração presidente: e (c) Camila Angeloni de Almeida Ferreira, brasileira, casada, 
advogada, portadora da cédula de identidade RG n° 37.577.277-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob 
n° 214.176.648-60, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 16° andar, conjunto 
1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, São  Paulo, SP, CEP 01452-000, como conselheira de 
administração. (i) a alteração dos Artigos 18, 42, 44, 45 e inserção do artigo 46, do Estatuto da Companhia, 
conforme abaixo: Artigo 18. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos 4 (quatro) 
vezes ao ano, conforme calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração na primeira 
reunião a se realizar após a eleição, e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação 
realizada na forma do § 1º deste artigo. O Conselho de Administração pode deliberar, por unanimidade, 
acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia. Artigo 42. As disposições contidas nos
Capítulos VII e IX, bem como as demais regras referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes 
deste Estatuto Social (incluindo, inter alia, a vedação de que os cargos de Presidente do Conselho de
Administração e de Diretor-Presidente ou principal executivo da Companhia sejam acumulados pela mesma 
pessoa, constante do Artigo 13), somente terão eficácia a partir da data de início da negociação de ações 
no Novo Mercado. Artigo 44. O Conselho de Administração poderá ser composto por, no mínimo, 3 (três) 
membros, dispensada a eleição de conselheiros independentes e de 1 (um) Vice-Presidente, enquanto a 
Companhia não iniciar a negociação de ações no Novo Mercado. Artigo 45. Até que se inicie a negociação 
de ações no Novo Mercado, a Companhia também poderá ser representada, além das formas previstas no 
artigo 27 deste Estatuto, pelo Diretor Presidente, isoladamente. Artigo 46. Os casos omissos no presente
Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei 
das S.A., observado o previsto no Regulamento do Novo Mercado. Encerramento e Lavratura da Ata:
Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, 
após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. São Paulo, 07 de março de 
2022. Mesa: (aa) Jaimes Bento de Almeida Junior - Presidente; Camila Angeloni de Almeida Ferreira - 
Secretária. Acionistas: Jaimes Bento de Almeida Junior; e JAJ Brasil Investimentos e Participações Ltda.
Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Patricia Simon - Secretária.
JUCESP nº 159.597/22-5 em 01/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

JEMF Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.394/0001-26 – NIRE 35.300.191.021

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2022
1. Data, Horário e Local: Dia 10/02/2022, às 10h00, na sede social, Rua Amauri nº 255, 16º andar, 
São Paulo-SP. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no 
livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: José Ermírio de Moraes Neto, Presidente; Sergio 
Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição 
de dividendos. 6. Deliberações: submetida as matérias e respectivos documentos para exame e dis-
cussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram: (i) aprovar a distribuição 
de dividendos aos acionistas da Companhia no valor de R$ 173.171.000,00 a serem destacados de 
parte do saldo da conta de “Reserva de Lucros” acumulados de exercícios anteriores, montante este 
a ser pago no dia 24.02.2022; e (ii) autorizar os Diretores da Companhia a praticarem, ou nomearem 
procuradores para praticarem em seu nome, todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento 
da deliberação constante nesta ata. 7. Observações Finais: a) Em todas as deliberações deixaram de 
votar os legalmente impedidos; b) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, 
nenhuma manifestação; c) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo 
sido lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes. 
(a.a.) José Ermirio de Moraes Neto, Presidente, Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; p. 
MRC Participações S.A., Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, p. 
AEM Participações S.A., Luís Ermírio de Moraes e Rubens Ermirio de Moraes e p. ERMAN Partici-
pações S.A., Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes, acionistas. José Ermirio de 
Moraes Neto, José Roberto Ermirio de Moraes e Neide Helena de Moraes, usufrutuários de direitos 
políticos e econômicos. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 
10/02/2022. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Certifico o registro sob o nº 109.098/22-5 em 23/02/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S.A.
CNPJ nº 05.684.234/0001-19

Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. as 
demonstrações contábeis da Planner Sociedade de Crédito ao Microem-
preendedor S.A., acompanhadas das notas explicativas e do relatório do au-
ditor independente, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2021. O resultado do semestre findo em 31 de dezembro de 2021 foi lucro de 
R$ 200 mil. Destacamos o projeto em andamento, de transformação da Socie-
dade de Crédito ao Microempreendedor em Sociedade de Crédito Direto, au-

mentando assim seu escopo de atuação para pessoas físicas, que hoje é restri-
to exclusivamente a microempreendedores. Tal projeto visa potencializar os re-
sultados da Companhia, a partir da aprovação pelo Banco Central, que está em 
andamento e deve ocorrer até o final do 1º semestre de 2022. Gerenciamen-
tos de Riscos e de Capital: em cumprimento às disposições regulatórias dis-
postas nas Resoluções números 4.557/17 e 2.554/98, publicadas pelo Conselho 
Monetário Nacional - CMN, a Sociedade de Crédito ao Microempreende-

dor mantém uma estrutura de gerenciamento de riscos e gestão de capital. Em 
31 de dezembro de 2021, os limites operacionais da Sociedade de Crédito, 
apresentaram percentual negativo em -2,17%, em virtude do provisionamento 
de valores no balanço da Planner Corretora de Valores (líder do conglomerado 
Planner), totalizando R$ 23,4 milhões, suportado por um aumento de capital de 
R$ 20 milhões, em fase de aprovação pelo Banco Central do Brasil.

A Diretoria

ATIVO NE 31/12/21 31/12/20
Circulante  5.886 1.540
Disponibilidades 4 23 101
Instrumentos Financeiros  5.791 1.418
Títulos e valores mobiliários 5 5.791 1.418
Outros Ativos  72 21
Outros créditos - Diversos  72 21

Total do Ativo  5.886 1.540

Balanço Patrimonial - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em R$ 1.000

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em R$ 1.000

Notas explicativas da Administração às demonstrações fi nanceiras
Semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2021 e Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

PASSIVO NE 31/12/21 31/12/20
Circulante  4.364 171
Instrumentos Financeiros  4.211 -
Depósitos 6 4.003 -
Negociação e intermediação de valores  208 -
Outros Passivos  153 171
Sociais e estatutárias  47 -
Fiscais e previdenciárias  91 113
Diversas  15 58
Patrimônio Líquido  1.522 1.369
Capital: 7.1 1.100 1.100
De Domiciliados no país  1.100 1.100
Reservas de lucros 7.2 422 269
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  5.886 1.540

 Ne 2º-Sem-21 2021 2020
Receitas de Intermediação Financeira  106 45 105
Resultado de operações com
 títulos e valores mobiliários  106 45 105
Resultado Bruto da
 Intermediação Financeira  106 45 105
Outras Receitas/
 Despesas Operacionais  75 207 388
Receitas de prestação de serviços 7 1.003 1.438 1.558
Outras despesas administrativas 8 (823) (1.122) (1.007)
Despesas tributárias 9 (108) (152) (163)
Outras receitas operacionais  3 43 -
Resultado Operacional  181 252 493
Resultado antes da Tributação
 sobre o Lucro e Participações  181 252 493
Imposto de Renda e
 Contribuição Social 12 (5) (52) (173)
Provisão para imposto de renda  - (25) (99)
Provisão para contribuição Social  (5) (27) (74)
Lucro Líquido do Semestre/Exercício  176 200 320
Nº de ações:  1.100.000 1.100.000 1.100.000
Lucro/(Prejuízo) por ação R$  0,16 0,18 0,29

Demonstração do Resultado - Semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2021 e 
exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em R$ 1.000

Demonstração do Resultado Abrangente - Semestre fi ndo em 31 de dezembro 
de 2021 e exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em R$ 1.000

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) - Semestre fi ndo em 
31 de dezembro de 2021 e exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Valores em R$ 1.000

 2º-Sem-21 2021 2020
Resultado Líquido do Semestre/Exercício 176 200 320
Resultado Abrangente - - -
Resultado Abrangente Total 176 200 320

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 2º-Sem-21 31/12/21 31/12/20
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre e exercício 176 200 320
Provisão de impostos no resultado 5 52 173
 181 252 493
Variação de Ativos e Obrigações (209) (330) (287)
(Aumento) redução em instrumentos fi nanceiros ativos (4.382) (4.373) (292)
(Aumento) redução de outros ativos (50) (44) 27
Aumento (redução) em instrumentos fi nanceiros passivos 4.211 4.211 -
Aumento (redução) em outros passivos 49 26 (22)
Imposto de renda e contribuição social pagos (37) (150) -
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais (28) (78) 206
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
Dividendos/Lucros pagos - - (106)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamento - - (106)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (28) (78) 100
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do semestre/exercício 51 101 1
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do semestre/exercício 23 23 101

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Semestre de 01/07/21 a 31/12/21
   Reservas Lucros ou
 Capital Reserva Especiais de Prejuízos 
 Realizado Legal Lucros Acumulados  Total
Saldos no Início do Semestre em 01/07/21 1.100 30 239 24 1.393
Dividendos intermediários - - - (47) (47)
Lucro líquido do semestre - - - 176 176
Destinações: - 10 143 (153) -
Reserva Legal/Estatutária - 10 - (10) -
Reserva especial de lucros - - 143 (143) -
Saldos no Fim do Semestre em 31/12/21 1.100 40 382 - 1.522
Mutações do Semestre: - 10 143 (24) 129

Exercício de 01/01/21 a 31/12/21
   Reservas Lucros ou
 Capital Reserva Especiais de Prejuízos 
 Realizado Legal Lucros Acumulados  Total
Saldos no Início do Exercício em 01/01/21 1.100 30 239 - 1.369
Dividendos intermediários - - - (47) (47)
Lucro líquido do exercício - - - 200 200
Destinações: - 10 143 (153) -
Reserva Legal/Estatutária - 10 - (10) -
Reserva especial de lucros - - 143 (143) -
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/21 1.100 40 382 - 1.522
Mutações do Exercício: - 10 143 - 153

Exercício de 01/01/20 a 31/12/20
   Reservas Lucros ou
 Capital Reserva Especiais de Prejuízos 
 Realizado Legal Lucros Acumulados  Total
Saldos no Início do Exercício em 01/01/20 1.100 14 41 - 1.155
Reversão de reservas - - (41) 41 -
Dividendos intermediários - - - (106) (106)
Prejuízo do exercício - - - 320 320
Destinações: - 16 239 (255) -
Reserva Legal/Estatutária - 16 - (16) -
Absorção de prejuízos com reservas - - 239 (239) -
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/20 1.100 30 239 - 1.369
Mutações do Exercício: - 16 198 - 214

1. Contexto operacional: A Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor 
S.A. (“Sociedade”), sociedade anônima de capital fechado, constituída em 31 de ou-
tubro de 2002, sendo autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) 
em 21 de março de 2003, localizada à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º 
andar, Condomínio Edifício Pedro Mariz, B31, na cidade e estado de São Paulo, tem 
por objetivo conceder fi nanciamentos e prestar garantias a pessoas físicas, a fi m de 
viabilizar empreendimentos de natureza profi ssional, comercial e industrial, de pe-
queno porte, e a pessoas jurídicas classifi cadas como microempresas na forma da 
legislação e regulamentação em vigor. 2. Base de apresentação e elaboração 
das demonstrações fi nanceiras: As demonstrações fi nanceiras foram elabora-
das e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Socieda-
des por Ações, Lei 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, além das 
normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BA-
CEN). Foram adotados para fi ns de divulgação os pronunciamentos, as orientações 
e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) re-
cepcionados pelos órgãos reguladores relacionados ao processo de convergência 
contábil internacional que não confl itam com a regulamentação do Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil (BACEN) e estão substanciados no 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Para fi ns de 
divulgação dessas demonstrações fi nanceiras, foi considerada a Resolução BACEN 
nº 2 de 12 de agosto de 2020 onde foi acrescentada nas demonstrações fi nanceiras 
da Instituição a Demonstração do Resultado Abrangente. A emissão destas demons-
trações fi nanceiras foi autorizada pela Administração em 31 de janeiro de 2022. 
3. Resumo das principais práticas contábeis: a. Apuração de resultado: O 
regime de apuração do resultado é o de competência. b. Instrumentos fi nancei-
ros: Títulos e valores mobiliários: De acordo com a Circular nº 3.068/01 do Ban-
co Central do Brasil (BACEN) e regulamentação complementar, os títulos e valores 
mobiliários são classifi cados de acordo com a intenção de negociação pela Admi-
nistração em três categorias específi cas, atendendo aos seguintes critérios de con-
tabilização: • Títulos para negociação: adquiridos com o objetivo de serem ati-
va e, frequentemente, negociados, são ajustados pelo valor de mercado, em contra-
partida ao resultado do período; • Títulos disponíveis para venda: que não se 
enquadrem como para negociação nem como mantidos até o vencimento, são ajus-
tados ao valor de mercado em contrapartida a conta destacada do patrimônio líqui-
do, deduzidos dos efeitos tributários; e • Títulos mantidos até o vencimento: ad-
quiridos com a intenção e a capacidade fi nanceira para sua manutenção em cartei-
ra até o vencimento, são avaliados, pelo custo de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. c. Demais ativos cir-
culantes e não circulantes São apresentados pelo valor de realização, incluindo 
quando aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até 
a data do balanço. d. Passivos circulantes e não circulantes: • Demais pas-
sivos circulantes e não circulantes - são demonstradas pelos valores conheci-
dos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, va-
riações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços; • Provisões 
- uma provisão é reconhecida no balanço quando a Sociedade possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um evento passado onde é provável que 
um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envol-
vidos forem mensuráveis com sufi ciente segurança. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e. Imposto de Ren-
da e Contribuição Social: A provisão para o imposto de Renda é constituída à alí-
quota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que 
excederem R$240 no ano. A provisão para Contribuição Social está sendo calcula-
da à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fi s-
cal. f. Ativos, passivos contingentes e outras obrigações: O reconhecimento, 
a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações le-
gais são efetuados de acordo com os critérios defi nidos no pronunciamento técnico 
CPC nº 25 do Comitê de Pronunciamentos Técnicos, aprovado pela Resolução nº 
3.823/09 do Banco Central do Brasil: • Contingências ativas - não são reconhe-
cidas nas demonstrações fi nanceiras, exceto quando da existência de evidências 
que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recur-
sos; • Contingências passivas - são reconhecidas nas demonstrações fi nancei-
ras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for con-
siderado provável o risco de perda. Os passivos contingentes classifi cados como per-
das possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicati-
vas, quando relevantes, enquanto aquelas classifi cadas como perda remota não re-
querem provisão e divulgação; e • Obrigações legais - ação judicial ou adminis-
trativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações fi scais 
e tributárias, quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente se-
gurança. g. Mensuração a valor justo: A metodologia aplicada para mensuração 
do valor justo em ativos e passivos fi nanceiros, quando aplicável, é baseada no ce-
nário econômico e nos modelos de precifi cação desenvolvidos pela Administração, 
que incluem a captura de preços médios praticados no mercado, dados divulgados 
pelas diversas associações de classe, o valor das quotas de fundos de investimen-
to divulgados pelos seus administradores, bolsa de valores e bolsa de mercadorias 
e de futuros, aplicáveis para a data base de balanço. Assim quando da efetiva liqui-
dação fi nanceira destes itens, os resultados poderão vir a ser diferentes dos estima-
dos. h. Uso de estimativas contábeis: A preparação das demonstrações fi nancei-
ras exige que a Administração efetue certas estimativas e adote premissas, no me-
lhor de seu julgamento, que afetam os montantes de certos ativos e passivos, fi nan-
ceiros ou não, receitas e despesas e outras transações, tais como: (i) o valor justo 
de determinados ativos e passivos fi nanceiros; (ii) as taxas de depreciação e amor-
tização dos itens do ativo imobilizado e intangível; (iii) provisões necessárias para 
absorver eventuais riscos decorrentes da provisão para perda esperada associada 
ao risco de crédito e dos passivos contingentes e (iv) expectativa de realização do 
crédito tributário. Os valores de eventual liquidação desses ativos e passivos, fi nan-
ceiros ou não, podem vir a ser diferentes dos valores apresentados com base nes-

sas estimativas. i. Eventos subsequentes: Correspondem aos eventos ocorridos 
entre a data-base das demonstrações fi nanceiras e a data de autorização para sua 
emissão, compostos por:  • Eventos que originam ajustes: são aqueles que evi-
denciam condições que já existiam na data-base de autorização para sua emissão; 
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que 
não existiam na data-base das demonstrações fi nanceiras. 4. Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilida-
des em moeda nacional e por aplicações em títulos de renda fi xa, cujo vencimento 
das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apre-
sentam risco insignifi cante de mudança de valor justo que são utilizados pela Socie-
dade para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
  31/12/2021 31/12/2020
Disponibilidades 23 101
Depósitos Bancários 7 101
Reserva livres – SPB Bacen 16 -
Total de caixa e equivalente caixa 23 101
5. Instrumentos fi nanceiros: Os instrumentos fi nanceiros da Sociedade estão con-
templados abaixo: Títulos e valores mobiliários: a. Descrição dos procedi-
mentos de classifi cação e avaliação: Os títulos estão classifi cados em sua to-
talidade como “Títulos para negociação”.
b. Composição 31/12/2021 31/12/2020
  Valor Saldo Valor Saldo
Circulante Vencimento do custo contábil do custo contábil
Carteira própria  - - 1.550 1.418
Letras Financeiras  De 01/09/2024
 do Tesouro a 01/09/2026 5.485 5.524 1.076 1.074
Cotas de fundos de
 investimento (a) Sem Vencimento 267 267 474 344
Total  5.752 5.791 1.550 1.418
Embora as Letras Financeiras do Tesouro (LFT) tenham vencimento superior a 360 
dias, elas foram classifi cadas no ativo circulante por serem frequentemente nego-
ciadas. O valor de mercado dos títulos públicos foi apurado com base no preço mé-
dio de negociação divulgado pela ANBIMA no último dia útil do exercício. Os títulos 
públicos estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). A 
Sociedade investe no Planner Max Fundo de Investimento Multimercado – Crédito 
Privado Investimento no Exterior, cujo objetivo é proporcionar rentabilidade aos co-
tistas por meio de aplicações de no mínimo 67% de seus recursos no exterior. As co-
tas do fundo investido foram atualizadas pelo respectivo valor justo da cota, no úl-
timo dia útil do exercício. E, estão custodiadas no Administrador do fundo integran-
te da carteira.
6. Depósitos 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Recurso disponível de clientes 4.003 -
 4.003 -
7. Patrimônio líquido: 7.1. Capital social: O capital social de R$1.100 está repre-
sentado por 1.100.000 ações ordinárias, sem valor nominal, totalmente integraliza-
da na data do balanço, por acionistas domiciliados no país. 7.2. Reservas: Em 31 
de dezembro de 2021 as reservas são compostas por: Reserva Legal no montante de 
R$ 40 (R$ 30 em 31 de dezembro de 2020); e o saldo de Reservas Especiais de Lu-
cros no montante de R$ 382 (R$ 239 em 31 de dezembro de 2020). 7.3. Dividendos: 
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi provisionado o montante de 
R$ 47 para pagamento de dividendos aos acionistas; e, no exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2020 foram pagos o montante de R$ 106, sendo R$ 41 referen-
te à lucros de exercícios anteriores e R$ 65 referente à antecipação de lucro do exer-
cício corrente.
8. Receita de prestação de serviços 31/12/2021 31/12/2020
Rendas com Taxa de abertura de crédito (T.A.C) 1.338 1.528
Comissões por indicação de clientes 91 30
Renda de outros serviços 9 -
 1.438 1.558
9. Outras despesas administrativas 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com processamento de dados - (96)
Despesas com publicação (4) -
Despesas de Propaganda e Publicidade (1) -
Despesas com relações públicas - (15)
Serviços Bancários (199) (69)
Despesas de seguros (17) (16)
Consultoria técnica (a) - (503)
Assessoria técnica (b) (716) (257)
Comissões (129) -
Despesas com serviços técnicos especializados (33) (27)
Outras despesas administrativas (23) (24)
 (1.122) (1.007)
a) Houve a contratação da parte relacionada Planner Serviços no exercício encerra-
do em 30 de dezembro de 2020, com o pagamento no montante de R$ 503, referen-
te a prestação de serviços de assessoria e consultoria em operações de crédito; 
b) Houve uma variação signifi cativa em assessoria técnica devido a contratação da 
Juventus Corretora de Seguros para o serviço de elaboração de política de análise 
de crédito para Contratante e empresas do seu grupo econômico. No exercício en-
cerrado em 31 de dezembro de 2021 houve o pagamento no montante de R$ 180 (R$ 
180 em 31 de dezembro de 2020).
10. Despesas tributárias 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com ISS (72) (78)
Despesas com COFINS (66) (71)
Despesas com PIS (11) (11)
Outras despesas tributárias (3) (3)
 (152) (163)

11. Demandas judiciais: No decorrer de suas atividades operacionais, a Socieda-
de está exposta a riscos tributários, trabalhistas e previdenciários. Em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020, a Sociedade não estava envolvida em nenhum processo com 
risco classifi cado entre provável e possível dos quais houvesse a necessidade de re-
gistro contábil ou divulgação em nota explicativa, respectivamente, em observân-
cias as práticas contábeis aplicáveis. 12. Transações com partes relacionadas: 
As transações com partes relacionadas estão representadas por: a. Partes rela-
cionadas: Em 31 de dezembro de 2021, as partes relacionadas da Sociedade são: 
• Planner Corretora de Valores S.A. • Planner Holding Financeira S.A. • Planner 
Serviços Corporativos Ltda. As transações em aberto com a parte relacionada “Plan-
ner Serviços Corporativos Ltda.” lançadas no ativo circulante em “Outros Créditos – 
Diversos” no montante R$ 22 no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021 (R$ 0 
no exercício de 2020). No decorrer do exercício fi ndo em dezembro de 2021, foram 
realizadas Cessões de Direitos Creditórios para o Singularity Fundo de Investimen-
to Multimercado administrado por empresa do mesmo grupo econômico. No exercí-
cio fi ndo em 31 de dezembro de 2021 não houve pagamentos para a parte relacio-
nada Planner Serviços Corporativos Ltda. Em 2020 foram feitos pagamentos no mon-
tante de R$ 503, referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em 
operações de crédito. Em 31 de dezembro de 2021 existe um valor a receber de R$ 
22 (R$ 0 em 31 de dezembro de 2020). b) Remuneração do pessoal-chave da 
Administração: Não ocorreram remunerações às pessoas chave da Administração 
durante os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 
13. Imposto de Renda e Contribuição Social 2021 2020
Apuração de IR/CS IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes da tributação sobre o lucro 252 252 493 493
Base de cálculo 252 252 493 493
Adições/(exclusões):
Desvalorização de títulos livres 80 80 130 130
Despesas indedutíveis - - 15 15
Ajuste de marcação a mercado 46 46 2 2
Reversão de provisão para devedores duvidosos (208) (208) (25) (25)
Lucro real 170 170 615 615
(-) Compensação de prejuízo fi scal - - (122) (122)
 170 170 493 493
Encargos de 15% IRPJ + 10% de adicional de IR (25) - (99) -
Encargos de 15% CS + 5% Adicional - (27) - (74)
Total de IRPJ e CSLL (25) (27) (99) (74)
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram compensados os sal-
dos de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social no montante de 
R$ 122 que se apresentavam em 31 de dezembro de 2019. Não há saldo de cré-
ditos tributários a ser reconhecidos em suas demonstrações contábeis no exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 14. Limites operacionais: A 
Sociedade, em conjunto com sua controladora (Planner Corretora de Valores 
S.A.), adota o critério de patrimônio líquido consolidado para atendimento aos 
limites operacionais e requerimentos de capital. O Índice calculado para o exer-
cício encerrado em 31 de dezembro de 2021 é de -2,17% (12,05% em 31 de de-
zembro de 2020). 15. Gerenciamento da estrutura de capital: O relatório com 
a descrição da estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos e ge-
renciamento contínuo de capital está disponível no endereço https://www.plan-
ner.com.br/compliance, no site da Planner Corretora de Valores S.A. Visando o 
atendimento à Resolução nº 4.557 de 23 de fevereiro de 2017 do Conselho Mo-
netário Nacional, a Sociedade, adotou uma política de gerenciamento de capi-
tal que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que 
asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abran-
gente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a 
natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 
Risco operacional: Foram desenvolvidas ações visando à implementação de 
estrutura de gerenciamento de risco operacional, em conformidade com a Re-
solução CMN nº 4.557/2017, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as 
categorias e política de risco operacional, os procedimentos de documentação 
e armazenamento de informações, os relatórios de gerenciamento do risco ope-
racional e o processo de disclosure. Risco de mercado: O gerenciamento de 
risco de mercado é efetuado pela área de Gestão de Riscos, que mantém inde-
pendência com relação à mesa de operações. A Instituição se encontra apta a 
atender as exigências da Resolução CMN nº 4.557/2017 que trata da estrutura 
de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. Risco de Li-
quidez: Visando o atendimento a Resolução CMN nº 4.557/2017, a Sociedade 
adotou a política de gerenciamento de liquidez que tem como principal objetivo 
garantir a capacidade de pagamento do grupo, onde são monitorados eventuais 
descasamentos entre ativos e passivos, objetivando avaliar a capacidade finan-
ceira da instituição em obter recursos para honrar seus compromissos. Para 
maiores informações consultar a política de gerenciamento de liquidez disponí-
vel no site da organização. 16. Outros assuntos: Efeitos do Coronavírus nas 
demonstrações financeiras: Com relação aos impactos da pandemia, não 
ocorreram alterações relevantes no exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2021, nas operações que afetam as demonstrações financeiras, considerando 
que, com as indefinições na economia decorrentes do COVID-19 ocasionarem 
postergação na realização de alguns novos negócios, porém, mantivemos um ní-
vel de operação dentro da normalidade, e ainda, conseguimos evoluir na con-
tratação de novas operações. Por fim, até o presente momento não utilizamos 
nenhum benefício disponibilizado pelo Governo, sendo oportuno ressaltar que 
em relação a possibilidade legal de prorrogação de impostos, optamos pelo pa-
gamento na data de vencimento original. 17. Eventos subsequentes: Não ocor-
reram eventos subsequentes após a data de encerramento do exercício encer-
rado em 31 de dezembro de 2021.

A DIRETORIA
Reinaldo Dantas - Contador - CRC 1 SP 110330/O-6

Ilmos. Senhores - Diretores e Acionistas da Planner Sociedade de Crédito ao 
Microempreendedor S.A - São Paulo SP. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções contábeis da Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S.A. 
(“Sociedade”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndo 
naquela data, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e fi nanceira da Planner Sociedade de Crédito ao Mi-
croempreendedor S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas ope-
rações e os seus fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil- BACEN. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à “Socieda-
de”, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Partes Relacionadas: Confor-
me Nota Explicativa nº 12, a “Sociedade” possui transações com partes relaciona-
das no montante de R$ 22 mil, (em 31.12.2020 R$ 503 mil) referente a prestação de 
serviços de assessoria e consultoria em operações de crédito. Caso as prestações 
de serviços fossem realizadas com terceiros, o resultado poderia ser diferente. Nos-
sa opinião não contém ressalva em decorrência desse assunto. Outros assuntos 
- Auditoria dos valores correspondentes ao período anterior: As demonstra-
ções contábeis comparativas da “Sociedade” para o semestre fi ndo em 31 de de-
zembro de 2020 foram auditadas por outros auditores independentes que emitiram 
relatório, em 31 de maio de 2021, com uma opinião sem modifi cação sobre essas 
demonstrações contábeis e com paragrafo de ênfase sobre transações sobre par-
tes relacionadas. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor: A administração da “Sociedade” é respon-
sável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administra-

ção. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, apa-
renta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeri-
dos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas demonstrações contá-
beis: A administração da “Sociedade” é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central do Brasil - Bacen e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contá-
bil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pre-
tenda liquidar a “Sociedade” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da “Sociedade” são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são ob-
ter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões eco-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo pro-

fi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
fi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção re-
levante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles in-
ternos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a efi cácia dos controles internos da “Sociedade”. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à ca-
pacidade de continuidade operacional da “Sociedade”. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-
davia, eventos ou condições futuras podem levar a “Sociedade” não mais se man-
ter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance pla-
nejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais de defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi -
camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2022.
Veneziani Auditores Independentes
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Alcindo Takachi Itikawa
Contador CRC 1SP088652/O-9

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Associação dos Participantes e Assistidos de Fundações e Sociedades Civis
de Previdência Complementar da Área de Telecomunicações – ASTEL-ESP, com
sede à rua Carlos Petit, 161, sala 62 – Vila Mariana – São Paulo/Capital, convoca
os(as) senhores(as) associados(as) a participarem da Assembleia Geral Ordinária  que
será realizada, por meio digital, no dia 18 de abril de 2022, às 10:30 horas, através da
plataforma Meet, cujo link segue abaixo: meet.google.com/pek-fcda-wkw Na ordem
do dia será apreciado o seguinte assunto: - Análise e aprovação das contas referentes
ao exercício de 2021. São Paulo, 11 de abril de 2022. José Carlos Wenceslau.
Presidente do Conselho de Administração.
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Importados

Volvo C40 Recharge chega ao Brasil
Ousado, atual e muito tecnológico. O

Volvo C40 Recharge Pure Electric chega para
revolucionar, não só pelo design inovador, mas
também por ser o primeiro veículo da Volvo
que nasceu para ser unicamente elétrico.

Com traços únicos e repletos de perso-
nalidade, o C40 teve em sua inspiração a ar-
quitetura escandinava com influência da luz
e da natureza. Tudo começa nas linhas late-
rais, com design feito para preservar o traço
marcante e o espaço interno. O perfil lateral
estreito cruzado traz uma nova silhueta à
gama de automóveis Volvo, a promessa de
um carro movido pela paixão.

Os aerofólios e spoilers traseiros bem
evidentes trazem para o desenho do carro as
linhas arrojadas e futuristas, que proporcio-
nam maior aerodinâmica e autonomia atra-
vés da menor resistência ao ar. O teto preto
também é um elemento de design com a as-
sinatura contrastante, que aprimora ainda
mais o design dinâmico e arrojado do carro.

Completando o visual, as grandes rodas
de liga leve de cinco raios com corte de dia-
mante com superfícies contrastantes de alu-
mínio polido bruto e pintura preta brilhante,
que complementam perfeitamente o caráter
ousado do C40 Recharge Pure Electric.

Por dentro, o interior traz o sofisticado
acabamento Topography, com detalhes trans-
lúcidos em formas de mapas topográficos,
inspirado no Parque Nacional de Abisko, no
norte da Suécia. Retro iluminada e tridimen-
sional cria uma experiência sensorial única
para os ocupantes. E está em perfeita har-
monia com a exclusiva cor Fjord Blue, que
adiciona um design destinto ao interior e teve
sua inspiração nas geleiras escandinavas.

Outro destaque do C40 Recharge, que
une design com tecnologia é o teto panorâ-
mico, que se estende desde os bancos trasei-
ros até os bancos dianteiros. Com vidro es-
curo fixo laminado de alta tecnologia com
revestimento IR, otimiza o conforto em to-
das as condições climáticas, auxiliando na
redução de ruídos externos, minimiza a en-
trada de luz em até 95%, oferece proteção
UV de 99,5% e bloqueia cerca de 80% da
radiação de calor do sol.

A Volvo Cars está na vanguarda para
oferecer aos consumidores materiais de in-
terior sustentáveis e de alta qualidade. Os
novos acabamentos internos sem couro são
desenvolvidos com o mais alto padrão de
qualidade e oferecem excelente desempenho.

A Volvo Cars está assumindo uma posi-
ção ética a favor do bem-estar animal com a
meta de fazer todos os seus futuros carros
totalmente elétricos sem couro, usando, em
vez disso, materiais de alta qualidade feitos
de fontes sustentáveis.

Assim como os bancos, o volante, esto-
famentos e a alavanca de câmbio são 100%
livres de couro. As superfícies dos tapetes
são feitas de garrafas PET recicladas e a
decoração Topography é feita de plásticos
reciclados.

O novo revestimento Microtech é um
plástico tricotado, um material à base de PVC
com um suporte têxtil feito de poliéster 100%
reciclado.

Powertrain 100% elétrico
O Volvo C40 Recharge traz o que há de

mais moderno em propulsores elétricos. Com
dois motores elétricos P8 AWD (All Wheel
Drive), geram impressionantes 408 hp de
potência e 660 N.m de torque.

Com a adição do powertrain de tração
integral totalmente elétrico e a alta tecnologia
da bateria de 78 kWh, o carro oferece um al-
cance de cerca de 440km (WLTP – Worldwi-
de Harmonised Light Vehicles Test Procedu-
re) com uma única carga. E com um sistema
de carregamento rápido, a bateria carrega até
80% de sua capacidade em 40 minutos.

Graças à moderna construção, o C40
Recharge foi pensado para otimizar a aero-
dinâmica, aumentando a autonomia e permi-
tindo uma aceleração de 0 a 100km/h em
apenas 4,7 segundos, com limitador de
180km/h.

Um dos destaques está no One Pedal
Drive, um recurso que pode ser acionado
dentro do veículo e torna a aceleração e fre-
nagem muito mais práticas através de um
único pedal. Ou seja, para acelerar, basta
pressionar o pedal e, para frear, é só ir alivi-
ando o pé que o carro vai parando de acordo

com a força que é exercida. Uma vez utili-
zando essa funcionalidade, a regeneração de
energia se torna ainda mais eficiente, e ainda
amplia a autonomia.

O C40 Recharge é equipado com o mo-
derno sistema multimídia Google Automotive
Services, que integra o carro aos mais avan-
çados recursos do Google.

O sistema repensa a natureza do info-
entretenimento do carro e tem uma inter-
face fácil de usar com uma conectividade
incomparável.

O assistente também pode controlar a
temperatura, definir um destino, tocar mú-
sica e podcasts, e enviar mensagens, tudo
isso apenas por comando de voz, sem tirar
as mãos no volante. Além disso, possui atu-
alizações over-the-air (OTA), deixando o
sistema sempre atualizado com a versão
mais recente.

Está totalmente integrado com os au-
tos falantes Premium da Harman Kardon,
com uma qualidade sonora incrível em todo
o interior.

O Volvo C40 Recharge foi pensado

para as pessoas em todos os sentidos. Sem
o motor à combustão na parte dianteira,
proporcionou a criação de um bagageiro
frontal, além do porta-malas traseiro de 413
litros, que tem ainda a abertura e fecha-
mento elétrico com a função hands-free.

No interior, soluções de armazenamen-
to inteligentes para garrafas de água, smar-
tphones, portáteis, comidas e muito mais,
bem como um compartimento frontal com
o carregamento por indução para celula-
res.

Para ligar o veículo, mais uma boa no-
vidade: o C40 não tem botão de partida. O
carro é ligado no momento em que o con-
dutor entra com a chave no bolso, afivela
os cintos e seleciona o câmbio na posição
D. Para desligar, basta colocar em P  e sair
do veículo.

Tecnologia de ponta em prol da se-
gurança

O Volvo C40 Recharge oferece as mais
avançadas assistências à condução, como
a moderna câmera 360 graus que, junto ao
Alerta de tráfego cruzado (CTA), com fre-

nagem automática, auxilia e evita colisões
em saídas e entradas de vagas de estacio-
namento. O Volvo XC40 Pure Electric con-
ta também com Sistema de alerta de mu-
dança de faixa (LKA) e Sistema de alerta
de ponto cego (BLIS).

Outra tecnologia é o City Safety, que
reconhece pedestres, ciclistas e animais de
grande porte e pode frear e até esterçar o
volante para evitar ou minimizar uma coli-
são. O veículo vem equipado com o Pilot
Assist e Controle de cruzeiro adaptativo
(ACC), que conta com sensores e câme-
ras que monitoram as faixas das vias e um
sistema que comanda a aceleração e a fre-
nagem auxiliando no deslocamento do veí-
culo, por exemplo, ao contornar curvas
abertas em rodovias, além de controlar a
distância do carro adiante.

Não é à toa que o C40 Recharge con-
quistou o cobiçado prêmio Top Safety Pick+
(TSP+) 2022 do Instituto de Segurança Ro-
doviária (IIHS). O certificado máximo é
dado apenas aos veículos que fornecem o
mais alto nível de segurança. A Volvo con-
tinua a definir o benchmark para sistemas
de segurança, incorporando frenagem au-
tomática de emergência, aviso de colisão
frontal e detecção de pedestres e ciclistas
como padrão em todos os veículos.

Também pensando em segurança, o
C40 Recharge possui a Care Key, que per-
mite a regulagem do limite de velocidade
através de uma programação com a chave
principal. Assim, ao usá-la no carro, a máxi-
ma velocidade estabelecida fica demarcada
e o veículo opera conforme programado.

Além disso, a marca oferece o Volvo On
Call, um serviço de segurança, proteção e
conveniência que oferece assistência 24h e
auxílio de emergência. Extremamente útil,
permite ao condutor, por meio de seu aplica-
tivo no smartphone, verificar o nível da bate-
ria, trancar e abrir as portas, climatizar a ca-
bine à distância, entre outros.

O C40 Recharge conta com um pacote
de serviços agregados por três anos, além do
pacote de internet disponível na central mul-
timídia. Valor: R$ 419.950.

Novo SUV de luxo Range Rover
A partir de técnicas, formas e materiais

cuidadosamente selecionados, o design de um
produto ganha ainda mais vida e significado,
podendo simbolizar a essência de uma mar-
ca. Diante desta realidade, o Novo Ranger
Rover, que chega ao Brasil no primeiro se-
mestre deste ano, introduz uma nova filoso-
fia de luxo moderna, combinando o refina-
mento aprimorado por mais de 50 anos com
novas matérias-primas mais sustentáveis e
inovadoras, com novos materiais têxtil pre-
mium que combinam Ultrafabrics e mistura
de lã Kvadrat. O novo SUV da marca tam-
bém vai trazer uma opção com o interior li-
vre de couro nos níveis mais altos de especi-
ficação, estratégia escolhida e apreciada por
clientes em todo o mundo.

Os novos materiais alternativos podem
ser encontrados em diversas partes do inte-
rior do veículo, combinando lã macia com o
tecnológico Ultrafabrics para criar uma at-
mosfera interna no veículo confortável e ino-
vadora. A marca reforçou também sua rela-
ção pioneira com a Kvadrat, a principal fa-
bricante europeia de têxteis premium e eco-
lógicos, que continuará fornecendo materiais
para os veículos.

A escolha de materiais inovadores tam-
bém está presente nos novos tapetes do Ran-
ge Rover. Eles são feitos com fios Econyl,
produzidos a partir de plástico industrial reci-
clado, retalhos de tecido e plásticos recupe-
rados do oceano. Esse material de fonte sus-
tentável contém 40% de conteúdo reciclado
e incorpora o conceito de luxo moderno ao
mesmo tempo que preserva o compromisso
da marca com o meio ambiente e sua pre-
servação.

Novas cores modernas e exclusivas
Já sobre a paleta de cores do Novo Ran-

ge Rover, as melhores palavras para defini-
la são: convidativa e contemporânea, influ-
enciada por uma arquitetura moderna, refi-
nada e sofisticada. A nova gama de opções
de pintura externa do modelo é composta
por 12 tonalidades sólidas, além de opções
metálicas e metálicas premium, entre as
quais as novidades são as cores Lantau
Bronze, Belgravia Green, Batumi Gold e
Charente Grey.

No interior, as cores são usadas de for-
ma inteligente para criar uma atmosfera tran-
quila, com atenção voltada aos detalhes, na
qual essa combinação de materiais se torna
ainda mais presente. A abundância de luz
natural graças ao amplo teto solar ou mesmo
a escolha de diferentes fios da mistura de lã

KvadratTM, tecidos de diversas cores criam
uma nuance que adiciona dimensão e dina-
mismo ao visual a partir da sobreposição de
variadas tonalidades no tecido.

Para garantir um acabamento ainda mais
moderno e refinado, o interior do Novo Ran-
ge Rover recebe em seu design ornamentos
metálicos, precisamente trabalhados, que fa-
zem uso de uma sequência de tons croma-
dos escuros e acetinados para criar harmo-
nia visual e um santuário pessoal.

O novo SUV de luxo chegará ao Brasil
inicialmente na versão especial First Edition,
baseada na edição Autobiography e com uma
especificação única, com pintura SV Bes-
poke e acabamento Sunset Gold Satin, além
de outras opções de cores externas.

Exatamente um ano depois de anunciar
sua volta ao Brasil, a icônica marca britânica
Aston Martin inaugura a nova e moderna
concessionária que atenderá clientes de todo
o Brasil. Localizada no bairro do Itaim Bibi,
a Aston Martin São Paulo segue os padrões
internacionais da marca nos serviços de ven-
das e assistência técnica.

Atualmente, a linha Aston Martin é
composta por quatro modelos de produ-
ção em série, com opções de carroceria e

Aston Martin São Paulo
inaugura concessionária

motorização que totalizam dez versões: os
SUV DBX e DBX707 e os esportivos Van-
tage, Vantage Roadster , Vantage F1 Edi-
tion (nas versões Coupé e Roadster),
DB11, DB11 Volante, DBS e DBS Volan-
te  Roadster e Volante são as versões con-
versíveis. Clientes brasileiros já encomen-
daram unidades de modelos de produção
limitada como o Valhalla (um superespor-
tivo de propulsão híbrida com 950 cv de
potência).

Nacionais

Truck

A Mercedes-Benz Vans lança a nova li-
nha Sprinter Street 315 CDI com o motor a
diesel de quatro cilindros OM654 no mercado
brasileiro, que estará disponível em todos os
concessionários da marca em maio com o pre-
ço público sugerido a partir de R$ 239.600 para
os modelos Sprinter Truck e a partir de R$
249.000 para os veículos Furgões.

Essa motorização é totalmente nova em
relação ao antecessor OM651 e supera to-
dos os requisitos de emissões PROCONVE

CAOA Chery mantém
valores de manutenção

preventivaMercedes-Benz Vans lança nova
linha Sprinter Street

L7, atingindo nota “A” do IBAMA nesse
aspecto. Além disso, o veículo proporciona
melhor performance operacional, principal-
mente em trechos urbanos e mistos, para
entregas mais rápidas e seguras.

O novo motor apresenta uma redução
de consumo de combustível de 6% em tre-
chos urbanos e 11% em trechos rodoviári-
os com relação a sua última versão. Esses
dados são medidos conforme portaria do
Inmetro, mas o consumo pode variar para

mais ou para menos, dependendo das con-
dições de uso, como a aplicação do veícu-
lo, rota, condição climática, velocidade de
condução, combinação de carga e qualida-
de do combustível. O modelo também con-
ta com menor emissões de poluentes e
maior potência, agora com 150 cv (+5%) e
torque de 34,7 kgf.m (+3%), se compara-
do ao anterior.

A geração de motores OM654 foi de-
senvolvida com características de melhor
desempenho, mais silencioso e com menores
vibrações. Visando reduzir o atrito do motor,
o bloco é 100% de alumínio e conta com a
combinação de pistões em aço com perfil
escalonado, além do revestimento da parede
do cilindro Nanoslide.

O novo motor apresenta a recirculação
dinâmica dos gases de escape por diferentes
vias e o pós-tratamento, contribuindo para
menores taxas de emissões. O produto tam-
bém possui qualidade assegurada, visto que
já foi testado e aprovado nos mercados mais
exigentes. Além disso, a transmissão manual
de 6 velocidades, já conhecida do mercado
por sua robustez, permanece inalterada em
toda a linha Sprinter.

Produzido na unidade fabril de Anápolis
(GO), e lançado no último dia 17 de fevereiro,
o mais novo SUV da CAOA Chery, o Tiggo
5x PRO chega ao mercado com um dos cus-
tos de manutenção no pós-venda mais com-
petitivos da categoria. Comprometida em en-
tregar ao consumidor não apenas produtos de
excelência, mas um ótimo serviço de pós-ven-
da, a montadora manteve, na nova versão, os
valores de manutenção preventiva e corretiva
da versão anterior do utilitário, que estão abai-
xo do valor médio do mercado.

Com isso, a soma dos preços das peças
de manutenção preventiva, que inclui itens
como filtro de óleo, filtro de ar, filtro de com-

bustível, filtro de ar-condicionado e vela de
ignição, é de R$ 435,80. A cesta de peças de
manutenção corretiva, que inclui 12 compo-
nentes que vão desde amortecedores, molas
e pastilha de freios, até palhetas, soma R$
5.165,07. Já as revisões periódicas até 50.000
km, já com lubrificantes e mão de obra inclu-
sas, somam R$ 5.165,07.

Com uma rede de concessionárias com
140 lojas em todas as regiões do Brasil, a
CAOA Chery possui um serviço de pós-ven-
da com altíssimos padrões operacionais e de
qualidade dos equipamentos, além do ótimo
índice de tempo de entrega e disponibilidade
de peças.
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BALANÇO PATRIMONIAL (Em R$ 1,00)
ATIVO  2021 2020______  ___________ ___________
CIRCULANTE (Nota 2.2)
 Caixa e Equivalentes de Caixa ..............................................................  182.434 225.976
 Ativos Financeiros .....................................................................................  2.971.913 3.194.628
 Juros sobre Capital Próprio a Receber ...............................................  2 860
 Tributos a Recuperar ................................................................................  287.297 432.793
 Demais Ativos Circulantes .....................................................................  30.508 22.085   ___________ ___________
   3.472.154 3.876.342   ___________ ___________
NÃO CIRCULANTE
 Pedido de Restituição ..............................................................................  429.750 385.972
 Investimentos .............................................................................................  1.377.020 1.375.163
 Imobilizados ...............................................................................................  8.842.770 8.867.546
 Intangíveis ...................................................................................................  1.130 692   ____________ ____________
   10.650.670 10.629.373   ____________ ____________
TOTAL DO ATIVO .........................................................................................  14.122.824 14.505.715   ____________ ____________   ____________ ____________

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  2021 2020_____________________________________  ____________ ____________
CIRCULANTE
 Imposto de Renda e Contribuição
 Social a Pagar (Nota 2.3) ........................................................................ –.– –.–
 Demais Tributos e Contribuições a Pagar........................................ 2.045 830
 Créditos de Acionistas ............................................................................ 1.280.740 953.082
 Outros Passivos Circulantes.................................................................. 2.789 1.776   ____________ ____________
TOTAL DO PASSIVO .................................................................................. 1.285.574 955.688   ____________ ____________

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Capital Social (Nota 2.4) ......................................................................... 12.837.250 13.550.027
 Prejuízos Acumulados (Nota 2.5) ....................................................... –.– –.–   ____________ ____________

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................................... 12.837.250 13.550.027   ____________ ____________

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................. 14.122.824 14.505.715   ____________ ____________   ____________ ____________

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em R$ 1,00) 

RELATÓRIO DA DIRETORIA CNPJ nº 61.074.456/0001-90
Em atenção às disposições estatutárias e à legislação vigente, estamos apresentando as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, acompanhadas das notas explicativas. São Paulo, 07 de Abril de 2022. A Administração

   Capital  Prejuízos Total do
   Social Acumulados Patrimônio Líquido   _____________ ______________ ______________________
Em 1º de Janeiro de 2020 ................................................................................................................................................................................................. 13.550.027 –.– 13.550.027
 Prejuízo do Exercício ......................................................................................................................................................................................................... –.– (963.605) 963.605
 Absorção dos Prejuízos com Créditos dos Acionistas ........................................................................................................................................... –.– 963.605 –.–
Em 31 de dezembro de 2020 .......................................................................................................................................................................................... 13.550.027 –.– 14.513.632   _____________ ______________ ______________________
 Prejuízo do Exercício ......................................................................................................................................................................................................... –.– (712.777) –.–
 Redução de Capital com Absorção dos Prejuízos ................................................................................................................................................... (712.777) 712.777 –.–
Em 31 de dezembro de 2021 .......................................................................................................................................................................................... 12.837.250 –.– 14.513.632   _____________ ______________ ______________________   _____________ ______________ ______________________

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em R$ 1,00)
    2021 2020    ___________ ___________
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social ........ (712.777) (963.605)    ___________ ___________
Ajustes
 Depreciação e Amortização ........................................................................ 27.869 16.078
 Ativos Financeiros
  Receita ............................................................................................................. (237.763) (125.161)
  Despesa ........................................................................................................... 24.422 31.038    ___________ ___________
    (185.472) (78.045)    ___________ ___________
Variações nos Ativos e Passivos
 Juros sobre Capital Próprio a Receber ..................................................... 858 184
 Tributos a Recuperar ...................................................................................... 145.496 151.948
 Demais Ativos Circulantes ........................................................................... (8.423) 474.156
 Demais Ativos Não Circulantes .................................................................. (43.778) (174.546)
 Demais Tributos e Contribuições a Pagar............................................... 1.215 (16.653)
 Outros Passivos Circulantes......................................................................... 1.013 (469.121)    ___________ ___________
    96.381 (34.032)    ___________ ___________
Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais ..................................... (801.868) (1.075.682)    ___________ ___________
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
 Variação nas Aplicações Financeiras ........................................................ 436.056 2.936.430
 Baixa de Investimentos ................................................................................. –.– 1.122
 Bonificação de Ações ..................................................................................... (1.857) –.–
 Aquisição de Imobilizados ........................................................................... (1.271) (58.401)
 Baixa de Imobilizados .................................................................................... –.– 92
 Aquisição de Intangíveis .............................................................................. (2.260) (1.384)    ___________ ___________
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos .... 430.668 2.877.859    ___________ ___________
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Créditos de Acionistas ................................................................................... 327.658 (2.903.322)
 Absorção dos Prejuízos ................................................................................. –.– 963.605    ___________ ___________
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos  327.658 (1.939.717)    ___________ ___________
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  (43.542) (137.540)    ___________ ___________    ___________ ___________
Caixa e Equivalentes de Caixa
 No Início do Exercício .................................................................................... 225.976 363.516
 No Final do Exercício ...................................................................................... 182.434 225.976    ___________ ___________
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  (43.542) (137.540)

    2021 2020    ___________ ___________
Receitas Operacionais .................................................................................  5.527 1.024    ___________ ___________
 Despesas Gerais e Administrativas .........................................................  (951.046) (1.193.096)
 Tributos .............................................................................................................  (15.800) (14.710)
Prejuízo Operacional ....................................................................................  (961.319) (1.206.782)
 Receitas Financeiras (Nota 3) ....................................................................  333.160 313.543
 Despesas Financeiras (Nota 3) ..................................................................  (86.475) (70.763)
 Outras Receitas ..............................................................................................  1.857 397    ___________ ___________
Prejuízo Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social (712.777) (963.605)
 Imposto de Renda e Contribuição Social .............................................  –.– –.–    ___________ ___________
Prejuízo do Exercício ....................................................................................  (712.777) (963.605)    ___________ ___________
Lucro por Ação ................................................................................................  –.– –.–    ___________ ___________    ___________ ___________

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em R$ 1,00)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ 1,00)

O.E. Setubal S.A.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A O.E. Setubal S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo e que tem como objeto social e atividade preponderante a participação 
em capitais de outras Sociedades e a administração de seus próprios bens de renda,  
móveis ou imóveis.

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
2.1 - Determinação do Resultado: O resultado é apurado de acordo com o regime  
de competência.
2.2 - Ativos Circulantes: Caixa e Equivalentes de Caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais 
de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor.
Os Ativos Financeiros estão demonstrados pelo valor das aplicações acrescidas  
dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.
Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, 
quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias.
2.3 - Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar: Na apuração do ano, com base  
no Lucro Real não houve IRPJ e CSLL a pagar.
2.4 - Capital Social: Em 31 de dezembro de 2021, o Capital Social da O.E. Setubal S.A., 
totalmente subscrito e integralizado é de R$ 12.837.250 (2020 - R$ 13.550.027), 

representado por 700.000 ações ordinárias (2020 - 700.000), sem valor nominal, 
obrigatoriamente nominativas.
2.5 - Prejuízos Acumulados: No ano base houve Redução de Capital com absorção  
dos Prejuízos Acumulados no valor de R$ 712.777.
3 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
    2021 2020    _________ _________
Receitas Financeiras
 Rendimentos de Aplicações.........................................................................  237.763 125.161
 Variação Monetária Ativa ..............................................................................  32.738 15.178
 Variação Cambial Ativa ..................................................................................  62.446 173.204
 Descontos Obtidos ..........................................................................................  213 –.–    _________ _________
    333.160 313.543    _________ _________    _________ _________
Despesas Financeiras
 Despesas Bancárias .........................................................................................  (8.710) (13.913)
 Prejuízo de Aplicação .....................................................................................  (15.712) (17.125)
 Variação Cambial Passiva ..............................................................................  (62.053) (39.725)    _________ _________
    (86.475) (70.763)    _________ _________    _________ _________

Abel Pinto Martins - TC - CRC 1SP076.138/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL (Em R$ 1,00)
ATIVO  2021 2020_______  ___________ ___________
CIRCULANTE (Nota 2.2)
 Caixa e Equivalentes de Caixa .................................................................... 995.091 5.017
 Tributos a Recuperar ...................................................................................... 3.365 9   ___________ ___________
   998.456 5.026   ___________ ___________

NÃO CIRCULANTE
 Investimentos ................................................................................................... 4.225.670 2.225.670   ___________ ___________
   4.225.670 2.225.670   ___________ ___________

TOTAL DO ATIVO ............................................................................................... 5.224.126 2.230.696   ___________ ___________   ___________ ___________

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  2021 2020_____________________________________  ___________ ___________
CIRCULANTE
 Imposto de Renda e Contribuição
 Social a Pagar (Nota 2.3) ........................................................................... –.– –.–
 Demais Tributos e Contribuições a Pagar........................................... 274 206
 Créditos de Acionistas ............................................................................... 10.184 64.498   ___________ ___________
TOTAL DO PASSIVO ..................................................................................... 10.458 64.704   ___________ ___________
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Capital Social (Nota 2.4) ............................................................................ 5.346.000 2.250.000
 Prejuízos Acumulados ............................................................................... (132.332) (84.008)   ___________ ___________
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................ 5.213.668 2.165.992   ___________ ___________
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................. 5.224.126 2.230.696   ___________ ___________   ___________ ___________

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em R$ 1,00) 

RELATÓRIO DA DIRETORIA CNPJ nº 34.859.183/0001-17
Em atenção às disposições estatutárias e à legislação vigente, estamos apresentando as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, acompanhadas das notas explicativas. São Paulo, 07 de Abril de 2022. A Administração

   Capital Social  Prejuízos Total do 
   Subscrito A Integralizar AFAC Acumulados Patrimônio Líquido   ___________ _______________ ___________ _______________ ______________________
Em 1º de Janeiro de 2020 ....................................................................................................................  1.000 (900) –.– (32.377) (32.277)
 Integralização de Capital ...................................................................................................................  –.– 900 –.– –.– 900
 Aumento de Capital .............................................................................................................................  2.249.000 –.– –.– –.– 2.249.000
 Prejuízo do Exercício ...........................................................................................................................  –.– –.– –.– (51.631) (51.631)
Em 31 de dezembro de 2020 .............................................................................................................  2.250.000 –.– –.– (84.008) 2.165.992   ___________ _______________ ___________ _______________ ______________________
 AFAC - Futuro Aumento de Capital ................................................................................................  –.– –.– 3.000.000 –.– 3.000.000
 Aumento de Capital
  - Com Créditos de Sócios.................................................................................................................  96.000 –.– –.– –.– 96.000
  - Integralização AFAC ........................................................................................................................  3.000.000 –.– (3.000.000) –.– –.–
 Prejuízo do Exercício ...........................................................................................................................  –.– –.– –.– (48.324) (48.324)   ___________ _______________ ___________ _______________ ______________________
Em 31 de dezembro de 2021 .............................................................................................................  5.346.000 –.– –.– (132.332) 5.213.668   ___________ _______________ ___________ _______________ ______________________   ___________ _______________ ___________ _______________ ______________________

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em R$ 1,00)
   2021 2020   ___________ ___________
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social ........ (48.324) (51.631)   ___________ ___________
Variações nos Ativos e Passivos
 Tributos a Recuperar ...................................................................................... (3.356) (9)
 Demais Tributos e Contribuições a Pagar............................................... 68 163   ___________ ___________
   (3.288) 154   ___________ ___________
Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais ..................................... (51.612) (51.477)   ___________ ___________
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
 Aquisição de Investimentos ........................................................................ (2.000.000) (1.225.670)   ___________ ___________
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos .... (2.000.000) (1.225.670)   ___________ ___________
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Créditos de Acionistas ................................................................................... (54.314) (975.746)
 Integralização de Capital .............................................................................. 3.096.000 2.249.900   ___________ ___________
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos  3.041.686 1.274.154   ___________ ___________
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  990.074 (2.993)   ___________ ___________   ___________ ___________
Caixa e Equivalentes de Caixa
 No Início do Exercício .................................................................................... 5.017 8.010
 No Final do Exercício ...................................................................................... 995.091 5.017   ___________ ___________
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  990.074 (2.993)

   2021 2020   _________ _________
Receitas Operacionais ................................................................................... –.– –.–   _________ _________
 Despesas Gerais e Administrativas ........................................................... (67.358) (49.676)
 Tributos ............................................................................................................... (1.061) (2)   _________ _________
Prejuízo Operacional ...................................................................................... (68.419) (49.678)
 Receitas Financeiras ....................................................................................... 22.829 45
 Despesas Financeiras ..................................................................................... (2.734) (1.998)   _________ _________
Prejuízo antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social . (48.324) (51.631)
 Imposto de Renda e Contribuição Social ............................................... –.– –.–   _________ _________
Prejuízo do Exercício ...................................................................................... (48.324) (51.631)   _________ _________   _________ _________
Lucro por Ação .................................................................................................. –.– –.–   _________ _________   _________ _________

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em R$ 1,00)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ 1,00)
1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Ingazinho Investimentos S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede  
na Capital do Estado de São Paulo e que tem como objeto social e atividade preponderante  
a participação em outras Sociedades na qualidade de acionista ou quotista.
2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
2.1 - Determinação do Resultado: O resultado é apurado de acordo com o regime  
de competência.
2.2 - Ativos Circulantes: Caixa e Equivalentes de Caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais 
de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor.

Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, 
quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias.
2.3 - Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar: Na apuração do ano, com base  
no Lucro Real não houve IRPJ e CSLL a pagar.
2.4 - Capital Social: Em 31 de dezembro de 2021, o Capital Social da Ingazinho 
Investimentos S.A., totalmente subscrito e integralizado é de R$ 5.346.000,00 (2020 
- R$ 2.250.000,00), representado por 5.346.000 ações ordinárias (2020 - 2.250.000),  
sem valor nominal, obrigatoriamente nominativas.

Ingazinho Investimentos S.A.

Ventura Holding S.A.
CNPJ 02.265.631/0001-68

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Senhores acionistas, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
sendo que as notas explicativas encontram-se disponíveis na sede da Sociedade.  A Diretoria

Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Ativo 2021 2020 2021 2020
Ativo circulante 2.864 2.186 5.398 4.534
 Caixa e equivalentes de caixa 2.048 1.544 3.430 2.814
 Contas a receber 589 449 589 449
 Adiantamento a fornecedores – – 1.061 980
 Impostos a recuperar 7 16 95 111
 Outras contas a receber 220 177 222 180
Ativo não circulante 130.685 90.246 128.153 87.901
Realizável a longo prazo 391 27 23.549 23.266
 Depósitos judiciais 10 10 10 10
 Contas a receber – – 23.158 23.239
 Empréstimos a funcionários 381 17 381 17
Demais investimentos 16 16 16 16
Propriedades para investimento – – 22.215 22.206
Investimentos em coligadas
 e controladas 66.584 66.524 12.544 12.597
Ganho proveniente de
 compra vantajosa (34.541) (34.541) (34.541) (34.541)
Imobilizado 98.233 58.218 98.237 58.224
Intangível 2 2 6.133 6.133
Total ativo 133.549 92.432 133.551 92.435

Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Passivo circulante 27.111 3.013 27.113 3.016
 Obrigações fiscais 229 168 230 171
 Obrigações trabalhistas 268 252 268 252
 Férias a pagar 964 750 964 750
 Provisão para participação 
  nos lucros 1.251 930 1.251 930
 Contas a pagar 799 912 800 912
 Partes relacionadas 23.600 – 23.600 –
Passivo não circulante 1.069 966 1.069 966
 Provisão para contingência 1.069 966 1.069 966
Patrimônio líquido 105.369 88.453 105.369 88.453
 Capital Social 303.882 256.782 303.882 256.782
 Capital a Integralizar (659) (100) (659) (100)
 Reserva de capital 15.489 15.489 15.489 15.489
 Prejuízos Acumulados (213.343) (183.718) (213.343) (183.718)
Total do patrimônio líquido 105.369 88.453 105.369 88.453
Total do passivo e
 patrimônio líquido 133.549 92.432 133.551 92.435

Demonstração do Resultado Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 1.028 721 1.028 721
Despesas administrativas
 Despesas administrativas (30.606) (27.099) (30.680) (27.177)
 Equivalência patrimonial 54 31 (53) (43)
 Resultado na alienação
  de ativo imobilizado 1 825 1 825
 Desvalorização de imobilizado – 4.747 – 4.747
 Outras despesas e
  receitas operacionais (102) (63) 29 50
Despesas administrativas (30.653) (21.559) (30.703) (21.598)
Resultado antes das despesas 
 e receitas financeiras (29.625) (20.838) (29.675) (20.877)

Demonstração do Resultado Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

 Receitas financeiras 25 561 97 616
 Despesas financeiras (26) (16) (26) (16)
Resultado antes dos
 tributos sobre o lucro (29.625) (20.293) (29.603) (20.277)
 IR e CS corrente – – (23) (16)
Prejuízo do exercício (29.625) (20.293) (29.625) (20.293)

Demonstração do  
Resultado Abrangente

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Prejuízo do exercício (29.625) (20.293) (29.625) (20.293)
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente total (29.625) (20.293) (29.625) (20.293)

Demonstração dos  
Fluxos de Caixa

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Atividades operacionais
 Prejuízo do exercício (29.625) (20.293) (29.625) (20.293)
 Ajustes por:
  Atualização dos impostos a recuperar(2) (2) (2) (2)
  Resultado na equivalência
   patrimonial (54) (31) 53 43
  Depreciação e amortização 3.847 3.275 3.849 3.275
  Resultado na alienação
   de ativo imobilizado 178 825 178 825
  Avaliação impairment – (4.747) – (4.747)
  Provisão para participação 
   nos lucros 1.251 930 1.251 930
  Provisão para contingência 103 (3.009) 103 (3.009)

(24.302) (23.053) (24.194) (22.979)
Variações ativos e passivos operacionais
 Contas a receber (141) (280) (60) (220)
 Adiantamento a fornecedor 1 1.210 (81) 1.210
 Impostos a recuperar 10 34 18 50
 Outras contas a receber (43) (48) (43) (51)
 Empréstimos a funcionários (364) 118 (364) 118
 Depósitos judiciais – – – 397
 Obrigações fiscais 61 23 60 (370)
 Obrigações trabalhistas 16 76 16 76
 Férias a pagar e encargos 214 9 214 9
 Pagamento de participação
  nos lucros (930) (856) (930) (856)
 Outras contas à pagar (113) 821 (112) 820
 Outras Obrigações 23.600 – 23.600 –
Caixa líquido utilizado nas
 atividades operacionais (1.991) (21.946) (1.874) (21.796)
Atividades de investimento
 AFAC nas investidas (6) (11) – (59)
 Aquisição de ativo imobilizado
  e intangível (44.040) (14.564) (44.040) (14.564)
 Aquisição de propriedade
  para investimento – – (9) (5)
AFAC – 25.600 – 25.600
Caixa líquido proveniente
 das/(utilizado nas)
  atividades investimento (44.046) 11.024 (44.050) 10.971
Atividades de financiamento
 Aumento de capital social 46.541 11.100 46.541 11.100
Caixa líquido proveniente das 
 atividades de financiamento 46.541 11.100 46.541 11.100
Aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa 504 179 616 276
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.544 1.365 2.814 2.538
No fim do exercício 2.048 1.544 3.430 2.814
Aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa 504 179 616 276

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de Lucros Adiantamento  

para Futuro  
Aumento  

de Capital
Capital  
Social

Capital a  
Integralizar

Reserva  
Legal

Reserva  
para Fundo  

Especial

Reserva para  
Retenção  
de Lucros

Prejuízos  
Acumulados

Total do  
Patrimônio  

Líquido Total
Saldo em 31/12/2019 169.582 – 1.016 1.015 13.459 (163.425) 21.646 50.400 72.046
AFAC – – – – – – – 25.600 25.600
Aumento de capital 87.100 – – – – – 87.100 (76.000) 11.100
Capital a Integralizar 100 (100) – – – – – – –
Prejuízo do exercício – – – – – (20.293) (20.293) – (20.293)
Saldo em 31/12/2020 256.782 (100) 1.016 1.015 13.459 (183.718) 88.453 – 88.453
AFAC – – – – – – – 7.980 7.980
Aumento de capital 47.100 – – – – – 47.100 (7.980) 39.120
Capital a Integralizar (559) – – – – (559) – (559)
Prejuízo do exercício – – – – – (29.625) (29.625) – (29.625)
Saldo em 31/12/2021 303.882 (659) 1.016 1.015 13.459 (213.343) 105.369 – 105.369

A Diretoria 
Contador - Alexandre Alves dos Santos - CRC 1SP274394/O-6 

Certifi cadora de Créditos 
Imobiliários e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 15.761.956/0001-83 - NIRE 35.300.519.124
Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 18 de Abril de 2022 - Edital de Convocação

Ficam convocados os acionistas da Certifi cadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A., sociedade 
por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 99, 13º 
andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, registrada no Número de Identifi cação do Registro de Empresas (NIRE) 
35.300.519.124 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o 
nº 15.761.956/0001-83 (“Companhia”), nos termos do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a se reunirem em Assembleia Ge-
ral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 18 de abril de 2022, às 11:00 horas (“Assem-
bleia”), na sede da Companhia, a fi m de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) eleição de 1 (um) mem-
bro para o Conselho de Administração da Companhia, em substituição de membro que apresentou renúncia ao seu 
cargo, para completar o prazo restante do seu mandato, ou seja, até a posse dos membros do Conselho de Admi-
nistração que serão eleitos ou reeleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022. Instruções 
e Informações Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às ma-
térias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. O acionista ou seu re-
presentante legal deverá comparecer na Assembleia munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 3. O 
acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes es-
peciais, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Solicita-se que, sendo possível, o instrumento de mandato, 
acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para re-
presentação na Assembleia, seja depositado no escritório da Companhia localizado na Rua Doutor Eduardo de Sou-
za Aranha, 99, 13º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou 
enviados para o endereço eletrônico ajarzinski@certifi cadora.imb.br, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da 
data marcada para a realização da Assembleia. 4. A Companhia informa que intensifi cou medidas de proteção e 
higienização de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na Assembleia. Não obstante, soli-
cita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrônico ajarzinski@
certifi cadora.imb.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de 
segurança. 5. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico ajarzinski@certifi cadora.
imb.br. São Paulo, 07 de abril de 2022. Fernando Maia de Oliveira Cruz - Conselho de Administração

Almeida Junior Shopping Centers S.A.
CNPJ/ME 82.120.676/0001-83

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
O Conselho de Administração, representado por sua presidente, Sra. Heloísa Helena Kretzer de Almeida, 
com fundamento no Estatuto Social e na Lei 6.404/1976, convoca todos os acionistas da Almeida Junior
Shopping Centers S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede
social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 16º andar, conjunto 1604, São Paulo, SP, no dia 29 de abril 
de 2022, às 12:00 horas, em primeira convocação, e às 12:30 horas, em segunda convocação, com
qualquer número de acionistas, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordem do dia: a) Análise,
discussão e aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e o Parecer dos 
Auditores Independentes, relativos ao exercício de 2021; b) Deliberar sobre a destinação do lucro/prejuízo
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos. c) Fixação
da remuneração global da Diretoria e do Conselho de Administração para o exercício de 2022. 

São Paulo/SP, 07 de abril de 2022 
Heloísa Helena Kretzer de Almeida - Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS 
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordiná-
ria a se realizar, em primeira convocação, no dia 29.4.2022, às 10 horas para deliberar acerca 
da seguinte ordem do dia: “(i) deliberar acerca do relatório da administração, proposta de orça-

 (ii) deliberar sobre a destinação 
  

(iii) deliberar acerca da remuneração anual global máxima dos administradores”. Enquanto perdurar 
a pandemia do COVID-19 a Companhia continuará a priorizar a saúde e a integridade física de seus 
acionistas e colaboradores. Por essa razão, a forma de realização desta assembleia ora convocada 

todos os acionistas. Henrique Souza e Silva Peretto - Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia. Pirassununga, 4 de abril de 2022.                                                                      (08,09,12)

Erman Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.376/0001-44 – NIRE 35.300.191.005

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2022
1.Data, Horário e Local: Dia 10/02/2022, às 11h00, na sede social, Rua Amauri nº 255, 15º andar, 
São Paulo-SP. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas 
no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: Ermirio Pereira de Moraes, Presidente; Sergio 
Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição 
de dividendos. 6. Deliberações: submetida as matérias e respectivos documentos para exame e dis-
cussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram: (i) aprovar a distribuição 
de dividendos aos acionistas da Companhia no valor de R$ 172.496.000,00 a serem destacados de 
parte do saldo da conta de “Reserva de Lucros” acumulados de exercícios anteriores, montante este 
a ser pago no dia 24.02.2022; e (ii) autorizar os Diretores da Companhia a praticarem, ou nomearem 
procuradores para praticarem em seu nome, todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento 
da deliberação constante nesta ata. 7. Observações Finais: a) Em todas as deliberações deixaram de 
votar os legalmente impedidos; b) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, 
nenhuma manifestação; c) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo 
sido lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes. 
(a.a.) Ermirio Pereira de Moraes, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. Ermirio 
Pereira de Moraes, Fabio Ermirio de Moraes, Claudio Ermirio de Moraes, Marcos Ermirio de 
Moraes, Ana Paula de Moraes Rizkallah, Luciana Moraes de Ulhôa Rodrigues, Ricardo Ermirio 
de Moraes, Ana Helena de Moraes Vicintin, Marcelo de Moraes Vicintin, Camila de Moraes Vicintin 
Vallone, Marina de Moraes Vicintin Lopes, Rafael de Moraes Vicintin, p. JEMF Participações 
S.A., José Ermirio de Moraes Neto e José Roberto Ermirio de Moraes, p. AEM Participações S.A., 
Luís Ermirio de Moraes e Rubens Ermirio de Moraes e p. MRC Participações S.A., Clóvis Ermirio de 
Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, acionistas. A presente transcrição é cópia fiel da 
ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 10/02/2022. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. 
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 109.099/22-9 em 23/02/2022. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

MRC Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.355/0001-29 – NIRE 35.300.190.998

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2022
1. Data, Horário e Local: Dia 10/02/2022, às 11h30, na sede social, Rua Amauri nº 255, 14º andar, 
Capital de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acio-
nistas. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 
lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, 
Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta 
de distribuição de dividendos. 6. Deliberações: submetida as matérias e respectivos documentos para 
exame e discussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram: (i) aprovar 
a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia no valor de R$ 171.753.000,00 a serem 
destacados de parte do saldo da conta de “Reserva de Lucros” acumulados de exercícios anteriores, 
montante este a ser pago no dia 24.02.2022; e (ii) autorizar os Diretores da Companhia a praticarem, 
ou nomearem procuradores para praticarem em seu nome, todas as medidas necessárias para o fiel 
cumprimento da deliberação constante nesta ata. 7. Observações Finais: a) Em todas as delibe-
rações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, 
não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) os trabalhos foram suspensos para a lavratura da 
presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secretário. (a.) Sergio Thiago 
da Gama Giestas, Secretário; p. JEMF Participações S.A., José Ermirio de Moraes Neto e José 
Roberto Ermirio de Moraes; p. AEM Participações S.A. Luis Ermirio de Moraes e Rubens Ermirio de 
Moraes e p. ERMAN Participações S.A. Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes, 
acionistas e Regina Helena Scripilliti Velloso, Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, Carlos Eduardo 
Moraes Scripilliti e pp. Maria Helena de Moraes Scripilliti Noschese, usufrutuários de direitos 
políticos e econômicos. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 
10/02/2022. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Certifico o registro sob o nº 109.101/22-4 em 23/02/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242

CERTIDÃO
Ata de reunião do conselho de administração realizada em 15 de março de 2022 - Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº 161.241/22-0 em 29/03/2022 - 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1017447-70.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível,do Foro Regional VII-Itaquera,Estado de São Paulo, 
Dr(a).Alessander Marcondes França Ramos,na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL CASA VIDA - 
HABICASA,CNPJ 27.692.142/0001-13,com endereço à Rua Parti-
cular,12, Jardim Alto Alegre (Sao Rafael), CEP 08381-590, São 
Paulo-SP e todos os eventuais interessados,que lhe foi propos- 
ta uma ação de Interdito Proibitório por parte de Ve2 Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda,alegando em síntese: FAZ SABER a 
todos os eventuais interessados e não localizados na busca do 
oficial de justiça através de mandado de citação,que lhes foi 
proposta uma ação de Interdito Proibitório por parte de Ve2 
Empreendimentos Imobiliários Ltda,referente à área de terras 
com total de 439.732,65m²,Gleba A e B situados na Avenida 
Bento Guelfi,S/N,Jardim da Laranjeira (zona Leste)-CEP 08381- 
073,São Paulo-SP,melhor descrito pelas matrículas nº121.351 e 
121.352 do 7º CRI/SP, objetivando a procedência da ação para 
impedir agressões que ameacem sua posse.Encontrandose 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 15dias,que fluirá após o decurso do pra-
zo do presente edital,apresente resposta.Não sendo contes-
tada 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 passa-
do nesta cidade de São Paulo,aos 31 de março de 2022.  [08,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1074958- 
09.2015.8.26.0100 ( USUC 918 ) 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 
José Marques Verdasca e s/m. Ana de Lourdes Martins 
Verdasca, Luiz Malagutti e s/m. Julieta Castex Malagutti, Hilda 
Pereira Cesar Andreini ou Hilda Pereira Castex, Edson Pereira 
e s/m. Edna do Nascimento Pereira, Fernando Souza 
Verdasca e s/m. Alice Sanches Verdasca, Imobiliária Natal 
Ltda. e Elaine Domingues Netto e s/m Paul Kaloubek, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Nadir Segura Duque e Paulo Gomes Duque 
ajuizou (aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração do 
domínio do imóvel localizado na Rua Arthur Friedenreich, n° 
3/43/57, Vila Rio Branco, Ermelino Matarazzo, São Paulo-SP, 
com área de 354,14 m² e contribuinte sob n° 110.449.0041-4, 
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.      [08,11] 

Imobel Participações
Societárias S/A

CNPJ/MF Nº 53.595.260/0001-13
Aviso aos Acionistas

Acham-se a disposição dos acionistas, na sede 
da companhia, Rua Octávio Zampirollo, 270 A, 
SP/SP, os documentos, a que se referem o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 
e 31 de dezembro de 2021.    A Diretoria.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1014290-98.2017.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa,
Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a DUTKIEWICZ
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA.,
devidamente cadastrada no (CNPJ/MF sob o n.º
01.531.444/0001-16) que ARTIOLLI TRANSPORTES
LTDA lhe ajuizou uma AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO,
objetivando que seja a presente Ação julgada
PROCEDENTE, com a condenação da Requerida ao
ressarcimento dos danos materiais no valor do principal,
ou seja, R$ 3.999,00 (Três mil e novecentos e noventa
e nove reais), bem como dos lucros cessantes oriundos
da colisão, no importe de R$ 1.500,00 (Hum mil e
quinhentos reais) acrescidos de correção monetária, juros
de mora, custas e despesas processuais, honorários
advocatícios a serem arbitrados em 20% sobre o valor
da condenação e demais cominações legais. Estando a
ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para os atos e termos da ação proposta e para que no
prazo de 15 dias, a fluir os 30 dias supra, conteste o feito.
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
aos 24 de março de 2022. 08 e 09/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1000020-44.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho
Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) EDMILSON
BATISTA DE SA, CPF - 093.290.876-47 que Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou
uma ação de Busca e Apreensão relativo ao AUTOMÓVEL
marca VOLKSWAGEN, modelo NOVO GOL 1.0, cor CINZA,
ano 2008, placas EES7535, chassi no . 9BWAA0
5U79T139508, Renavam: 000118288288, movido a
GASOLINA, categoria particular. Apreendido o bem, e
estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias
supra, requerer a purgação da mora depositando, sob
pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do
bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei
911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda,
no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o
feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 21 de Março de 2022. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli,
Coordenador, conferi. 08 e 09/04
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Raix Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ nº 05.676.017/0001-87

Demonstrações Financeiras  - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de Reais
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações 
contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, sendo que as notas explicativas 
encontram-se disponíveis na sede da Sociedade.

Balanço Patrimonial
Ativo 2021 2020
Ativo Circulante 2.530 2.344
 Caixa e bancos 61 73
 Aplicações financeiras 1.315 1.188
 Valores a receber 3 3
 Impostos a recuperar 90 96
 Adiantamento a fornecedores 980 980
 Outros créditos 81 4
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 45.372 45.445

Outros créditos 23.157 23.239
Imóveis a comercializar 22.215 22.206

Investimentos 12.544 12.593
Imobilizado 4 6
Diferido – –
Intangível – –
Total do Ativo 60.450 60.388

Passivo 2021 2020
Passivo Circulante 3 2
 Fornecedores – –
 Obrigações sociais – –
 Obrigações tributárias 2 1
 Provisão de férias e encargos – –
 Royalties e licenças a pagar – –
 Consultoria a pagar – –
 Outras contas a pagar 1 1
Passivo Não Circulante – –
 Royalties e licenças a pagar – –
 Parcelamento de Impostos 
  a pagar – –
 Provisão para contingência – –
Patrimônio Líquido 60.447 60.386
 Capital social 85.570 85.570
 Ágio na emissão de ações – –
 Prejuízos acumualdos (25.123) (25.184)
Total do Passivo 60.450 60.388

Demonstração do Resultado
Receitas e Despesas Operacionais 2021 2020
Despesas gerais e administrativas (48) (55)
Despesas financeiras – –
Receitas financeiras 72 55
Despesas tributárias (17) (15)
Outras receitas operacionais 131 113

Receitas e Despesas Operacionais 2021 2020
Outras despesas operacionais (53) (43)
Resultado Operacional antes 
 dos Tributos 85 55
Provisão de I.R. e C.S. (23) (16)
Lucro Líquido do Exercício 62 39

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital  
Social

Capital  
Social a  

Integralizar
Prejuízos  

Acumulados

Total do  
Patrimônio  

Líquido

Adiantamento  
para Futuro  

Aumento  
de Capital Total

Em 31 de Dezembro de 2020 85.643 (73) (25.184) 60.386 – 60.386
Aumento de capital – – – – – –
Capital social a integralizar – – – – – –
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital – – – – – –
Lucro do período de 2021 – – 61 61 – 61
Em 31 de Dezembro de 2021 85.643 (73) (25.123) 60.447 – 60.447

Demonstração do Fluxo de Caixa
2021 2020

Atividades Operacionais
Variações Ativos e Passivos Operacionais
 Valores a receber – –
 Impostos a recuperar (13) 2
 Adiantamento a fornecedores – –
 Outros créditos 158 129
 Partes relacionadas (contas a 
  receber) – –
 Fornecedores (24) (21)
 Obrigações sociais e tributárias (18) (12)
 Provisão de férias e encargos – –
 Royalties e licenças a pagar – –
 Consultoria a pagar – –
 Outras contas a pagar – –
Caixa Líquido Proveniente das (Utili-
 zado nas) Atividades Operacionais 103 98
Atividades de Investimento
 Imóveis a comercializar (8) (5)

2021 2020
 Aquisição de ativos imobilizados 
  e intangíveis – –
 Baixas de ativos imobilizados 20 2
 Baixas de ativos diferidos – –
Caixa Líquido Utilizado nas 
 Atividades de Investimento 12 (3)
Atividades de Financiamento
 Integralização de capital social – –
 Adiantamento para futuro 
  aumento de capital – –

– –
Aumento (Redução) Líquido 
 de Caixa e Equivalente de Caixa 115 95
Disponibilidades
 No início do exercício 1.261 1.166
 No fim do exercício 1.376 1.261
Aumento (Redução) Líquido 
 de Caixa e Equivalente de Caixa 115 95A Diretoria                      Contador: Francisco de Assis Franchi - CRC 1SP117.850/O-8

Edital de Citação. Prazo 30 dias. Processo n° 1041982-10.2019.8.26.0002. A Dra. Gina Fonseca Corrêa, Juíza de
Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/ SP, Faz Saber DENILSON TORCATO DE PAULA (CPF/MF
sob o n° 452.815.168-50 e RG nº 39156869 - SP) que AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 15.104,75, referente ao não
pagamento do veículo. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o
presente, afixado e publicado. São Paulo, 30/03/2022. 08 e 09/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014166-05.2021.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA
SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) PATRI CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ sob o nº 07.437.149/0001-81) e
CONVIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ nº 07.437.149/0001-81) que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENDIAL PORTAL DO JAÇANÃ ora em fase de
Cumprimento de Sentença. Encontrandose as rés em lugar incerto e não sabido, e tendo sido citadas por edital na fase
de conhecimento, nos termos do art.513, § 2º,IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no
prazo de 15 (quinze) dias a fluir dos 20 (vinte) dias do presente edital deem início às obras de reparo, sendo oportunamente
definido o prazo para conclusão das obras dada a quantidade delas. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de Março de 2022. Eu,
Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi. 08 e 09/04
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Baumer S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os acionistas da Baumer S.A. convocados para a Assembleia Geral Ordinária e para Assembleia 
Geral Extraordinária da Baumer S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ sob o nº 61.374.161/0001-30,
com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.027.213, registrada na Comissão 
de Valores Mobiliários sob o código 00156-2, com sede na cidade de Mogi Mirim, estado de São Paulo, na 
Avenida Prefeito Antônio Tavares Leite, nº 181, CEP 13.803-330 (“Companhia”), na modalidade
Semipresencial, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 16h30, na sede da Companhia, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) em sede de Assembleia Geral Ordinária: (1) exame,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, e Parecer 
da Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (2) destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos; (3) fixação da remuneração anual dos membros da Diretoria;
(4) eleição dos membros do Conselho Fiscal; (5) exame, discussão e votação da proposta do Conselho de
Administração para aumento de capital da Companhia de R$ 41.000.000,00 para R$ 51.000.000,00, através 
de incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Retenção de lucros; (6) exame, discussão e
votação da proposta do Conselho de Administração para aprovar a autorização para aumento de capital, em 
até 50.000.000,00, independente da reforma do Estatuto, nos termos do artigo 168 da Lei 6.404/76; e (b) em
sede de Assembleia Geral Extraordinária: (1) exame, discussão e votação da proposta do Conselho de
Administração de alteração e consolidação do Estatuto Social no que se refere ao Capítulo II - Do Capital 
Social e Ações, Artigo 7º; (2) exame, discussão e votação da proposta do Conselho de Administração de
alteração e consolidação do Estatuto Social no que se refere ao Capítulo III - Da Administração, Artigo 10º; 
(3) exame, discussão e votação da proposta do Conselho de Administração de alteração e consolidação do 
Estatuto Social no que se refere ao Capítulo III - Da Administração, Artigo 11º; e (4) exame, discussão e
votação da proposta do Conselho de Administração de alteração e consolidação do Estatuto Social no que 
se refere ao Capítulo VI - Do exercício social, Balanço e demonstrações de resultados, Artigo 33º. 
Informações Gerais: Para participar da AGOE, por si, seus representantes legais ou procuradores, os 
senhores acionistas deverão encaminhar à Companhia os seguintes documentos: (i) documento hábil de 
identidade do acionista ou de seu representante; (ii) documentos que comprovem os poderes do 
representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento; 
e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação 
do acionista (“Documentos”). Solicita-se aos senhores acionistas que os Documentos sejam enviados ao 
e-mail ri@baumer.com.br com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da AGOE,
observado que os acionistas que comparecerem presencialmente à AGOE poderão dela participar e votar 
se estiverem munidos dos Documentos, ainda que tenham deixado de enviá-los previamente à Companhia. 
A participação dos acionistas na AGOE, será de forma SEMIPRESENCIAL, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Prefeito Antônio Tavares Leite, 181, Distrito Industrial I José Marangoni, CEP 
13.803-330, no município de Mogi Mirim/SP e de forma digital, acessível pelo aplicativo “ZOOM”, cujo 
acesso será disponibilizado pela Companhia, através do correio eletrônico ri@baumer.com.br, 24 horas
antes da realização da assembleia. Para maiores instruções, acesse https://bit.ly/AGO-29-04-2022.
Mogi Mirim, 07 de abril de 2022. Ruy Salvari Baumer, Presidente do Conselho de Administração.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o
presente edital virem e interessar possa que, por Kleber Gonçalves Flores, foi lhe
apresent ado, para registro, a escritura de 05 de janeiro de 2022, do 10º Tabelião de
Notas da Capital-SP (livro 2.809/fls.073/077), pela qual Kleber Gonçalves Flores,
policia civil, RG nº 29.713.077-8-SSP/SP, CPF nº 219.280.398-20, convivente em
união estável sob o regime da comunhão parcial, com Maria Beatriz Pastor Minervino,
administradora de empresas, RG nº 33.571.881-4-SSP/SP, CPF nº 310.046.788-43,
brasileiros, solteiros, maiores, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Elisa
Silveira nº 327, INSTITUIU EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73,
o imóvel consistente em UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO, situado na Rua
Elisa Silveira nº 327, parte dos lotes nºs 64 a 70 da quadra A. localizado à 44,00m da
Rua Dona Brasilina, medindo 7,00m de frente, por 26,50m da frente aos fundos, de
ambos lados tendo 6,00m nos fundos, encerrando a área de 172,60m², confrontando
do lado direito de quem do imóvel olha para a rua com a casa nº 321, do lado esquerdo
com a casa nº 333, e nos fundos com propriedade de Paulo Palma de Carvalho e sua
mulher e outros. Dito imóvel foi havido pelo instituidor, nos termos escritura de 19 de
abril de 2007, e registrado sob nº 03 na matrícula nº 32.193, em data de 13 de outubro
de 2010, do 8º Oficial de Registro de Imovéis desta Capital. Pelo presente edital, fica
avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar contra a aludida
instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n°
50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 05 de abril de 2022.

AEM Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.403/0001-89 – NIRE 35.300.191.013

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2022
1. Data, Horário e Local: Dia 10/02/2022, às 10h30, na sede social, Rua Amauri nº 255, 16º andar, sala 
B, São Paulo-SP. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no 
livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: Antonio Ermírio de Moraes Filho, Presidente; Sergio 
Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição 
de dividendos. 6. Deliberações: submetida as matérias e respectivos documentos para exame e dis-
cussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram: (i) aprovar a distribuição 
de dividendos aos acionistas da Companhia no valor de R$ 170.750.000,00 a serem destacados de 
parte do saldo da conta de “Reserva de Lucros” acumulados de exercícios anteriores, montante este 
a ser pago no dia 24.02.2022; e (ii) autorizar os Diretores da Companhia a praticarem, ou nomearem 
procuradores para praticarem em seu nome, todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento 
da deliberação constante nesta ata. 7. Observações Finais: a) Em todas as deliberações deixaram de 
votar os legalmente impedidos; b) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, 
nenhuma manifestação; c) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo 
sido lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes. 
(a.a.) Antonio Ermirio de Moraes Filho, Presidente, Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário, 
Antonio Ermírio de Moraes Filho, Rosa Helena Costa Moraes, Vera Regina Costa Moraes, Luis 
Ermirio de Moraes, Maria Lúcia Costa Moraes, usufrutuária dos direitos políticos e econômicos, 
Rubens Ermirio de Moraes, Maria Regina Ermirio de Moraes Waib, Nídia Maria Faustino Claro de 
Moraes, Fabiana de Moraes Martin Bianco, Mario Ermirio de Moraes Filho, Natália Faustino Costa 
de Moraes, Márcia Regina Récio de Moraes, Júlia Récio de Moraes Haddad, Eugênio Ermírio 
de Moraes, p. JEMF Participações S.A., José Ermirio de Moraes Neto e José Roberto Ermirio de 
Moraes, p. ERMAN Participações S.A., Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes e 
p. MRC Participações S.A., Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, 
acionistas. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 10/02/2022. 
Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o 
registro sob o nº 109.102/22-8 em 23/02/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Hejoassu Administração S.A.
CNPJ/MF nº 61.194.148/0001-07 – NIRE 35.300.192.559

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2022
1. Data, Horário e Local: Dia 10/02/2022, às 09h30, na sede social, Rua Amauri nº 255, 14º andar, 
cj. A, São Paulo-SP. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acio-
nistas. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 
lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, 
Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta 
de distribuição de dividendos. 6. Deliberações: (a) submetida as matérias e respectivos documentos 
para exame e discussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram pela 
aprovação da distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia no valor de R$ 698.208.000,00) 
a serem destacados de parte do saldo da conta de “Reserva de Lucros” acumulados de exercícios 
anteriores, montante este a ser pago no dia 24.02.2022; e (b) por autorizar os Diretores da Com-
panhia a praticarem, ou nomearem procuradores para praticarem em seu nome, todas as medidas 
necessárias para o fiel cumprimento da deliberação constante nesta ata. 7. Observações Finais: a) 
Em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) O Sr. Presidente franqueou 
o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) Os trabalhos foram suspensos 
para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secretário. 
(aa) Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, Presidente e Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; p. 
JEMF Participações S.A., José Ermirio de Moraes Neto e José Roberto Ermirio de Moraes; p. AEM 
Participações S.A., Luís Ermirio de Moraes e Rubens Ermirio de Moraes; p. ERMAN Participações 
S.A., Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes e p. MRC Participações S.A., Clovis 
Ermirio de Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, Acionistas. A presente transcrição é 
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 10/02/2022. Sergio Thiago da Gama Giestas – 
Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 109.100/22-0 em 
23/02/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Augustus Administração S/A
CNPJ nº 09.334.091/0001-76 - NIRE nº 35.300.351.738

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Fevereiro de 2022
Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2.022, as 10:00 horas, na sede social 
da Augustus Administração S/A., na Rua Libero Badaró, 377 - 08º andar - conj. 808 parte, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: compareceram, identificaram-se e assinaram o livro
de Presença os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital votante. Convocação:
dispensada na forma do artigo 124 parágrafo 4º da Lei nº 6404/76, considerando estarem presentes todos 
os acionistas da sociedade. Composição da Mesa: Presidente: o acionista Nilton Molina; Secretária:
a acionista Sara Molina. Ordem do Dia: Assembleia Geral Extraordinária:- Apreciar e deliberar sobre:
a) As 02 (duas) remessas de US$ 26,000.00 (vinte e seis mil dólares americanos), a serem efetuadas
no ano de 2.022, para a investida Vallee Blanche Ltd., com sede em BVI, através de conta mantida
junto ao Sunstate Bank, Miami - FL, a título de investimento direto. Deliberações: Foram aprovados
por unanimidade dos presentes: Assembleia Geral Extraordinária:- a) As 02 (duas) remessas de
US$ 26,000.00 (vinte e seis mil dólares americanos), a serem efetuadas no ano de 2.022, para a investida 
Vallee Blanche Ltd., com sede em BVI, através de conta mantida junto ao Sunstate Bank, Miami - FL, 
a título de investimento direto. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
os trabalhos desta Assembleia, lavrando-se a presente no livro próprio que vai assinada pelo Senhor
Presidente, por mim Secretária, e pelos demais acionistas presentes. São Paulo, 15 de fevereiro de 2.022.
- a) Presidente: Nilton Molina, Secretária: Sara Molina; Acionistas: Nilton Molina; Sara Molina, Helder 
Molina e Mônica Molina. Declaramos para os devidos fins que, a presente é cópia fiel da Ata lavrada no
livro próprio. São Paulo, 15 de Fevereiro de 2.022. Nilton Molina - Presidente da Mesa, Sara Molina -
Secretária. JUCESP nº 160.439/22-0 em 29/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 61.351.532/0001-68 - NIRE 35.300.052.463

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas da AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem, de modo presen-
cial, em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 2 de maio de 2022, às 
11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vicente 
Antônio de Oliveira, nº 1.050, Vila Mirante, CEP: 02.955-080, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i) to-
mar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Finan-
ceiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 
ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social de 2021; iii) fi xar o número dos membros do Conselho 
de Administração e eleição destes membros; iv) instalação do Conselho Fiscal, fi xação do número dos membros do 
Conselho Fiscal e eleição destes membros; e v) fi xar a remuneração dos administradores para o exercício social de 
2022. Informações Gerais: a) os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2021, 
foram publicados no dia 5 de abril de 2022, no Jornal “O Dia”, e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia, bem como na rede mundial de computadores nas páginas da Companhia (https://ri.azevedotravassos.com.
br) e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (https://www.gov.br/cvm). Também se encontram disponíveis nestes 
endereços eletrônicos os documentos exigidos nos termos da Instrução CVM nº 481/2009 a respeito das matérias que 
serão deliberadas na AGO, conforme devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema Empresas.NET, bem como 
do Sistema CI. Corp.; b) o acionista poderá também participar da AGO via Boletim de Voto a Distância (“BVD”), confor-
me instruções detalhadas contidas no próprio BVD, bem como nos termos descritos a seguir: i) via envio de instruções 
de preenchimento do BVD aos seus agentes de custódia, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em de-
positário central; ii) via envio de instruções de preenchimento do BVD ao escriturador das ações de emissão da Com-
panhia, qual seja: Itaú Corretora de Valores S.A., no caso de acionistas titulares de ações depositadas no escriturador; 
ou iii) via envio de BVD devidamente preenchido diretamente à Companhia, conforme orientações constantes do pró-
prio boletim, da Instrução CVM nº 481/2009 e do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia. O BVD, quan-
do enviado diretamente à Companhia, deverá ser acompanhado de toda a documentação do acionista para participa-
ção na AGO (conforme detalhada no item “Documentos para Participação em Assembleia”, abaixo) e de qualquer ou-
tra documentação indicada no próprio boletim, e recebido pela Companhia, em plena ordem e de acordo com o dispos-
to acima, até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGO, ou seja, até 25 de abril de 2022 (inclusive). O BVD de-
verá ser enviado aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, no endereço da sede da Companhia: Rua Vi-
cente Antonio de Oliveira, nº 1.050, Vila Mirante, CEP: 02.955-080, Capital do Estado de São Paulo, ou no seguinte en-
dereço eletrônico: investidores@azevedotravassos.com.br; c) Para os efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei das So-
ciedades por Ações e a Resolução CVM nº 70/2022, bem como o artigo 4º da Instrução CVM nº 481/2009, o percentual 
mínimo do capital social da Companhia exigido para a solicitação de adoção do processo de voto múltiplo na AGO é 
de 5% (cinco por cento). Adicionalmente, o acionista que desejar requerer a adoção ou participar em separado da elei-
ção de membro do Conselho de Administração, na forma do artigo 141, §4º da Lei das Sociedades por Ações deverá, in-
dependentemente da forma de participação na AGO, apresentar à Companhia, em adição aos documentos descritos no 
item “Documentos para Participação em Assembleia” a seguir, a comprovação de titularidade ininterrupta das ações 
durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à data da realização da AGO, sendo certo que 
tal comprovação somente será considerada válida se recebida pela Companhia, nos meios indicados no item “b” aci-
ma, até às 9:00 horas do dia 2 de maio de 2022. Documentos para Participação em Assembleia: a) no caso de 
acionista pessoa física, documento de identidade com foto e, no caso de acionista pessoa jurídica ou fundo de investi-
mento, o último Estatuto Social, Contrato Social ou Regulamento Consolidado e demais documentos societários que 
comprovem a representação legal do acionista e documento de identidade com foto do respectivo representante; e b) 
para fi ns de comprovação da titularidade de suas ações, comprovante emitido pela instituição custodiante ou pelo es-
criturador das ações da Companhia conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central. Caso o 
acionista deseje ser representado na AGO por meio de procurador, observados os termos e condições da Lei das Socie-
dades por Ações, além dos documentos mencionados acima, deverá apresentar o original ou cópia autenticada do res-
pectivo instrumento de mandato vigente e devidamente assinado com sua fi rma reconhecida, acompanhado do docu-
mento de identidade com foto do(s) respectivo(s) procurador(es). Da mesma forma, a Companhia solicita que os acio-
nistas efetuem seu cadastramento enviando uma via física dos documentos acima mencionados aos cuidados da Dire-
toria de Relações com Investidores, no endereço da sede da Companha: Rua Vicente Antonio de Oliveira, nº 1.050, Vila 
Mirante, CEP 02.955-080, Capital do Estado de São Paulo, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da AGO. - São 
Paulo, 11 de abril de 2022. - Gabriel Antônio Soares Freire Júnior - Presidente do Conselho de Administração.

TORONTO S.A. – 
DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES 

CNPJ Nº 31.485.344/0001-61 - NIRE Nº 35.300.521.927 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de março de 2022, às 10h30, na sede da Companhia, localizada na Avenida Paulis-
ta, nº. 2.300, 6º andar, conjunto 62, Bela Vista, CEP: 01.310-200, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas, no Li-
vro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a 
presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes 
e apostas no livro de “Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da 
LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do 
artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: André Luis Pereira da Costa e Secretário: Gustavo Marques do Canto Lopes. 
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a transformação do tipo jurídico da Companhia de Sociedade Anônima em 
Sociedade Limitada sob a denominação de “Toronto Desenvolvimento e Participações Ltda.”; (ii) a extinção do Con-
selho de Administração da Companhia; (iii) a manutenção dos atuais Diretores para o cargo de Administradores da So-
ciedade; e (iv) a aprovação do Contrato Social da Sociedade. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas da Companhia, por 
unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: (i) autorizar a lavratura da presente ata sob a forma 
de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; e (ii) aprovar a transformação do tipo jurídico de Socie-
dade Anônima para Sociedade Limitada sob a denominação Toronto Desenvolvimento e Participações Ltda., receben-
do as atuais acionistas da Companhia, proporcionalmente, o correspondente número de quotas às ações ordinárias, 
sem valor nominal, que detinham no capital social da Companhia de R$ 76.111.400,00 (setenta e seis milhões, cento 
e onze mil, quatrocentos reais) ora transformada, conforme quadro abaixo. Fica atribuído o valor de R$ 1,699010748 
para cada quota representativa do capital social da Sociedade: Sócia: CIIS – Companhia de Investimentos em Infraes-
trutura e Serviços, Quantidade de Quotas: 35.837.984, Valor: R$ 60.889.120,00; Sócia: Canadá Participações 
S.A., Quantidade de Quotas: 8.959.496, Valor: R$ 15.222.280,00; TOTAL: 44.797.480, Valor: R$ 76.111.400,00. 
(iii) aprovar o Contrato Social da Sociedade, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presen-
te ata; (iv) como consequência do quanto deliberado nos itens (ii) e (iii), aprovar a extinção do Conselho de Adminis-
tração, agradecendo aos Srs. MARCO ANTONIO SOUZA CAUDURO, ANDRÉ LUIS PEREIRA COSTA, GUSTAVO 
MARQUES DO CANTO LOPES, ANA LUIZA BORGES MARTINS, GUILHERME GOMES FREIRE FILHO, ANTO-
NIO DE TOLEDO MENDES PEREIRA FILHO, LUIZ FELIPE COSTA ROMERO DE BARROS, IGOR DE CASTRO 
CAMILLO, LÍBANO MIRANDA BARROSO e LÚCIO OTÁVIO FERREIRA, membros efetivos e suplentes do Conse-
lho de Administração da Companhia, pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida 
função; e (v) aprovar a manutenção dos atuais Diretores no cargo de Administradores da Sociedade, a saber: (1) Dire-
tor Presidente: Pedro Henrique Somma Campos, brasileiro, solteiro, internacionalista, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº. 50.781.056-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 115.887.467-71, eleito em 10/08/2020; e (2) Diretor: 
Gustavo Marques do Canto Lopes, português, casado, economista, portador da Cédula de Identidade de Estran-
geiro RNE nº V548366IDIREXEX e inscrito no CPF/MF sob nº 233.238.528-26, eleito em 03/08/2021, com mandato até 
a Reunião do Sócio a ser realizada em 2022 para deliberar sobre a aprovação de contas do exercício social fi ndo em 
31/12/2021, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 7. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida 
e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo 
com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do Artigo 5º, da Lei nº. 
14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 29 de março de 2022. Assina-
turas: André Luis Pereira da Costa, Presidente da Mesa e Gustavo Marques do Canto Lopes, Secretário. Acionistas: 
(1) CIIS – COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, pelo Sr. Waldo Edwin Pérez 
Leskovar; e (2) CANADÁ PARTICIPAÇÕES S.A., pelo Sr. Lúcio Otávio Ferreira. Certifi co que a presente é cópia fi el 
do original lavrado em Livro próprio. André Luis Pereira da Costa - Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Di-
gital ICP Brasil, Gustavo Marques do Canto Lopes - Secretário - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil. Visto do 
Advogado: Rafael Valente Latorre - OAB/SP nº. 250.180 - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 
172.900/22-0 e NIRE nº 3523308495-8 em 05.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Solví Essencis Ambiental S.A.
CNPJ/ME nº 40.263.170/0001-83 - NIRE 35.300.371.780

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Fevereiro de 2022
Data, Hora, Local: 22.02.2022, às 16:30, na sede social, na Avenida Gonçalo Madeira, 400, Galpão Fundos, São 
Paulo/SP. Presenças: totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente: 
Carlos Leal Villa, Secretário: Fernando Lima Rocha Lohmann. Deliberações Aprovadas: (i) Aceitar a renúncia da Sra. 
Patrícia Bicudo Barbosa, brasileira, divorciada, advogada, RG nº 17.711.078-8, SSP/SP e CPF/ME nº 279.943.878-
45, ao cargo de Diretora Jurídica, de Compliance e de Gestão de Riscos, apresentada em 18.02.2022, na 
forma do termo de renúncia; (ii) Eleger como novo Diretor Jurídico, de Compliance e de Gestão de Riscos, o 
Sr. Eduardo Alves Rodrigues, brasileiro, casado, RG nº 92.783-05, SSP/RJ e CPF/ME sob o nº 021.122.327-11, com 
mandato até unifi cado aos demais membros da Diretoria até 14.12.2023, que assume o cargo mediante a assinatura 
do termo de posse e desimpedimento; (iii) Ratifi car a composição da diretoria da Companhia, todos com mandato até 
a AGO 2022, conforme abaixo: (a) Diretor Presidente: Celso Pedroso, brasileiro, casado, engenheiro de produção, 
RG n° 8.412.514, SSP/SP e CPF/ME n° 052.993.138-96; (b) Diretora Financeira: Célia Maria Bucchianeri 
Francini Vasconcellos, brasileira, casada, administradora de empresas, RG n° 10.786.537-3, SSP/SP e CPF/ME n° 
078.003.088-55; (c) Diretor Jurídico, de Compliance e de Gestão de Riscos: Eduardo Alves Rodrigues, 
acima qualifi cado. (d) Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios: Fernando Lucas Cunha Guerreiro, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 79.365.841-1, SSP/BA, CPF/ME nº 776.140.895-53, residente 
no Rio de Janeiro/RJ; e (e) Diretor Operacional: Ciro Cambi Gouveia, brasileiro, casado, engenheiro, RG n° 
22.289.381-3, SSP/SP, CPF/ME n° 285.441.418-70, todos residentes em São Paulo/SP, exceto quando citado. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 22.02.2022. Mesa: Carlos Leal Villa - Presidente, Fernando Lima Rocha 
Lohmann - Secretário. JUCESP nº 147.270/22-4 em 21.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COENPA INFRAESTRUTURA S.A.
ATA DE ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO

1. Data, hora e local: Aos 13/10/2021, reunidos em primeira convocação, as 10hs, na Rua Dr, Antônio Ruggiero Junior, n.º 
110, Jd. Monte Alegre, São Paulo/SP. 2. Convocação: Dispensada conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 
6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do Capital social da Companhia. 3. Composição 
da mesa: Presidente: Silvana Aulicino; Secretária: Sandra Aparecida Silva; Osvaldo Pereira Flores, Anderson Costa Toledo, 
Felix de Morais Titico Junior (Candidato à Diretoria) 4. Ordem do Dia: (i) Ratificar a nomeação da empresa CLARITY 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Com sede na Alameda Araguaia, 933 – Conjunto 84, Alphaville – Barueri/SP., 
inscrita no CNPJ sob o número: 07.796.093/0001-51 e registro no Conselho Regional de Contabilidade nº. 2SP23838, 
contratada para realizar a avalição do patrimônio a ser transferido para Companhia. (ii) Eleição e posse da Diretoria. (iii) 
Deliberar sobre o Laudo de Avaliação, dos Ativos Imobilizados, transferidos  de parte dos Acervos Técnicos da Sociedade 
CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA. (iv) Deliberar sobre o Estatuto Social da Companhia, 
e: (v) Outros assuntos de interesse geral; 5. Deliberações : (i) da ordem do dia foi ratificada a contratação da empresa 
CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, contratada para realizar a avalição do patrimônio a ser transferido para a 
companhia. Em sequência a Sra. Presidente pediu que fossem apresentada as chapas para disputa e eleição da Diretoria 
para o triênio 2022/2024 (ii), conforme estatuto, foi apresentada única chapa composta por: Anderson Costa Toledo (Diretor 
Superintendente), CPF n.º 153.233.797-31, Cédula de Identidade n.º 64.182.105-0 SSP/SP; Osvaldo Pereira Flores 
(Diretor Administrativo), CPF n.º 100.156.868 - 09, Cédula de Identidade n.º 20.317.459 SSP/SP; Félix de Morais Titico 
Junior (Diretor Técnico), CPF n.º 252.118.788-76, RG n.º 27.340.412 - S, SSP/SP, CREA/SP nº 5.069.134.285. A chapa 
apresentada foi posta em votação e por unanimidade dos presentes, foi aclamada eleita. Em ato contínuo para composição 
do primeiro Conselho Fiscal apresentaram-se, Osvaldo Pereira Flores, CPF n.º 100.156.868 - 09, Cédula de Identidade n.º 
20.317.459 SSP/SP., e Sidnei Gomes De Avelar (Membro Suplente), CPF n.º 152.676.828-37, Cédula de Identidade n.º 
21.254.472-X SSP/SP. Composição posta em votação e por unanimidade dos presentes, foi aclamada eleita. A Sra. 
Presidente, a seguir, declarou a chapa eleita e deu posse aos membros da Diretoria e do Primeiro Conselho Fiscal. Com 
relação ao item (iii), a Sra. Secretaria deu inicio a leitura do Laudo de Avaliação, aonde o Sr Perito avaliou os Ativos 
Imobilizados, Ativos recebíveis a serem transferidos e ainda parte dos Acervos técnicos da sociedade CONSTRUÇÕES 
ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA. Terminada a leitura, e após a declaração do subscritor CONSTRUÇÕES 
ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA., de que aceitavam o valor dado pelo perito aos seus bens, e não 
querendo nenhum outro subscritor fazer uso da palavra, a Sra. Presidente submeteu o laudo a votação. Por unanimidade foi 
aprovado o laudo e a Sra. Presidente os considerou incorporados ao patrimônio da COENPA INFRAESTRUTURA S.A., 
conforme laudo de avaliação. O Projeto de Estatuto (iv) foi submetido à aprovação, ninguém fez o uso da palavra. Aprovado 
por unanimidade a Sra. Presidente a seguir declarou constituída COENPA INFRAESTRUTURA S/A e devendo ser levado à 
registro juntamente com a presente Ata. Por fim, foi aberto possibilidade de exposição a todos os participantes para 
propositura e discussão de novos assuntos de interesse geral (v), inexistindo qualquer manifestação a Sra. Presidente 
declarou encerrada a Assembleia, lavrada a presente Ata após lida será assinada por todos os presentes. Silvana Aulicino - 
Presidente, Sandra Aparecida da Silva - Secretária, Anderson Costa Toledo - Diretor Superintendente, Osvaldo Pereira Flores 
- Diretor Administrativo, Felix de Morais Titico Junior - Diretor Técnico, Osvaldo Pereira Flores - Conselho Fiscal, Construções 
Engenharia e Pavimentação ENPAVI Ltda. p. Silvana Aulicino, Sidnei Gomes De Avelar - Suplente Conselho Fiscal. 
Advogado: Anderson Rodrigues da Silva - OAB 354956. JUCESP/NIRE Nº 3530058630-1 em 10/02/2022. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral. 
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Jornal  O DIA SP

Ligue:

MP recorre da deci-
são que soltou

Monique Medeiros
O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu na sexta-feira,

(8), contra a decisão da Justiça que determinou o relaxamento da
prisão preventiva de Monique Medeiros, denunciada como uma
das responsáveis pela morte do filho, Henry Borel, então com 4
anos de idade, no dia 8 de março de 2021.

Por decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal
do Júri da capital, a mãe de Henry deixou a prisão na terça-feira (5).
“Monique será monitorada por tornozeleira eletrônica e não pode-
rá manter contato com nenhuma testemunha do caso”, estabele-
ceu a magistrada. A juíza rejeitou o pedido da defesa de Jairo Sou-
za Santos Júnior, o Dr. Jairinho, também denunciado pela morte da
criança, e manteve sua prisão preventiva.

O recurso, interposto pela 2ª Promotoria de Justiça junto ao II
Tribunal do Júri da Capital, destaca que a denúncia, da 1ª Promo-
toria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área zona sul e
Barra da Tijuca, “imputa a Monique e ao seu então namorado, o
ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho,
a responsabilidade pela morte de uma criança de apenas 4 anos de
idade, por uma conduta deliberada, em que se sabia ou se poderia
prever o resultado”.

De acordo com a denúncia, o acusado “Dr.Jairinho pratica uma
ação, enquanto a acusada Monique se omite e assim permite o
resultado, o óbito. Pergunta-se: será uma conduta pior do que a
outra? Será que podemos separar os dois personagens responsá-
veis pela morte do pequeno Henry, de acordo com uma escala, a
qual permite aferir a intensidade de suas responsabilidades e a
intensidade da reprovação de suas condutas? Ambas tiveram o
mesmo grau de periculosidade e concorreram de igual maneira
para a violação do bem protegido, qual seja, a vida”, diz um trecho
do recurso.

O documento lembra que, quando estava solta, Monique
Medeiros coagiu a babá de Henry a apagar mensagens que mos-
travam sua ciência das agressões sofridas por seu filho, ressaltan-
do que sua preocupação, após a morte do filho, nunca foi a obten-
ção de justiça, mas sim a busca por livrar-se de eventual responsa-
bilidade penal. “Tal expediente demonstra a disposição da acusa-
da em embaraçar a colheita de provas, sendo certo que esta colhei-
ta, tratando-se de processo afeto ao Tribunal do Júri, perdura até
o dia do julgamento em plenário. Não houve mudança em relação
a este cenário, que por si só já autoriza a manutenção da prisão de
Monique”.

O recurso diz que um dos motivos alegados para o relaxamento
da prisão foi baseado no relato da própria Monique, que informou
ter recebido ameaças dentro da prisão, mas ressalta que a integri-
dade física dela encontra-se “incólume” desde que foi presa. O
Ministério Público aponta que, logo após sair do regime fechado,
a acusada fez postagens e suas redes sociais, mesmo após o juízo
ter decretado como que uma das condições para a soltura da ré
exatamente a proibição de tais “quaisquer que sejam elas”, sob
pena de restabelecimento da ordem prisional. (Agencia Brasil)

Para você que sofre de insônia, en-
xaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qua-
lidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de
produtos que promovem bem-es-
tar para pessoas que buscam
longevidade, nós temos uma solu-
ção para lhe oferecer.(11) 99653-7522
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BALANÇO PATRIMONIAL (Em R$ 1,00) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em R$ 1,00)ATIVO       2021      2020_______  ___________ ___________

CIRCULANTE (Nota 2.2)
 Caixa e Equivalentes de Caixa ...........................................................  563.486 21.427
 Ativos Financeiros ..................................................................................  4.245.714 2.739.760
 Juros sobre Capital Próprio a Receber ............................................  –.– 675.101
 Valores a Receber ...................................................................................  2.831 2.831
 Tributos a Recuperar .............................................................................  555.879 396.039    ____________ ____________
    5.367.910 3.835.158    ____________ ____________
NÃO CIRCULANTE
 Investimentos ..........................................................................................  8.307.982 6.847.215
 Imobilizados .............................................................................................  619 1.115    ____________ ____________
    8.308.601 6.848.330    ____________ ____________
TOTAL DO ATIVO ......................................................................................  13.676.511 10.683.488    ____________ ____________    ____________ ____________

RELATÓRIO DA DIRETORIA CNPJ nº 07.594.905/0001-86
Em atenção às disposições estatutárias e à legislação vigente, estamos apresentando as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, acompanhadas das notas explicativas. São Paulo, 07 de Abril de 2022. A Administração

    2021    2020    ___________ __________
Receitas Operacionais ..................................................................................  4.332.967 794.236    ___________ __________
 Despesas Gerais e Administrativas ...........................................................  (212.009) (204.445)
 Tributos ...............................................................................................................  (247.194) (77.180)
Lucro Operacional ..........................................................................................  3.873.764 512.611
 Receitas Financeiras (Nota 3) ......................................................................  117.513 77.832
 Despesas Financeiras (Nota 4) ....................................................................  (485.366) (488.769)
 Outras Receitas e Despesas .........................................................................  1.461.459 1.017    ___________ __________
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social ......  4.967.370 102.691
 Imposto de Renda e Contribuição Social ...............................................  (401.124) (17.252)
Lucro Antes da Reserva ................................................................................  4.566.246 85.439    ___________ __________
 Constituição da Reserva Legal ...................................................................  (228.312) (4.272)
Lucro Líquido do Exercício .........................................................................  4.337.934 81.167    ___________ __________
Lucro por Ação (Nota 2.5) ............................................................................  2,4881 0,0466    ___________ __________    ___________ __________

Abel Pinto Martins - TC - CRC 1SP076.138/O-0

O.E.S. Participações S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO (Em R$ 1,00)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ 1,00)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO       2021      2020______________________________________  ____________ ____________
CIRCULANTE
 Imposto de Renda e Contribuição
 Social a Pagar (Nota 2.3) ......................................................................... 401.124 17.252
 Tributos e Contribuições a Pagar ........................................................ 247.505 151.632
 Juros sobre Capital Próprio a Pagar .................................................... 411.807 414.775   ____________ ____________
TOTAL DO PASSIVO .................................................................................. 1.060.436 583.659   ____________ ____________
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Capital Social (Nota 2.4) .......................................................................... 4.849.560 4.849.560
 Reserva Incentivos Fiscais ...................................................................... 149.069 149.069
 Reservas de Lucros ................................................................................... 7.617.446 5.101.200   ____________ ____________
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................................... 12.616.075 10.099.829   ____________ ____________
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................. 13.676.511 10.683.488   ____________ ____________   ____________ ____________

    2021 2020    ___________ _________
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 4.967.370 102.691    ___________ _________
Ajustes
 Imposto de Renda e Contribuição Social .................................................  (17.252) (41.534)
 Depreciação ........................................................................................................  496 1.116
 Ativos Financeiros
  Receita ...............................................................................................................  (106.695) (68.821)
  Despesa .............................................................................................................  485.366 488.769    ___________ _________
    361.915 379.530    ___________ _________
Variações nos Ativos e Passivos
 Juros sobre Capital Próprio a Receber .......................................................  675.101 126.746
 Tributos a Recuperar ........................................................................................  (159.840) 86.373
 Valores a Receber ..............................................................................................  –.– (2.831)
 Tributos e Contribuições a Pagar ................................................................  95.873 (32.743)    ___________ _________
    611.134 177.545    ___________ _________
Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais ......................................  5.940.419 659.766    ___________ _________
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
 Variação nas Aplicações Financeiras ..........................................................  (1.400.146) (54.269)
 Bonificação de Ações .......................................................................................  (1.460.767) –.–    ___________ _________
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos .....  (2.860.913) (54.269)    ___________ _________
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Juros de Capital Próprio pago aos acionistas .........................................  (414.775) (520.919)
 IRRF sobre Juros de Capital Próprio............................................................  (72.672) (73.196)
 Dividendos Pagos .............................................................................................  (2.050.000) –.–    ___________ _________
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos .  (2.537.447) (594.115)    ___________ _________
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  542.059 11.382    ___________ _________    ___________ _________
Caixa e Equivalentes de Caixa
 No Início do Exercício ......................................................................................  21.427 10.045
 No Final do Exercício ........................................................................................  563.486 21.427    ___________ _________
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  542.059 11.382

1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A O.E.S. Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede  
na Capital do Estado de São Paulo e que tem como objeto social e atividade preponderante 
a participação em capitais de outras sociedades e a administração de seus próprios bens  
de renda, móveis ou imóveis.
2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
2.1 - Determinação do Resultado: O resultado é apurado de acordo com o regime  
de competência.
2.2 - Ativos Circulantes: Caixa e Equivalentes de Caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais 
de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor.
Os Ativos Financeiros estão demonstrados pelo valor das aplicações acrescidas  
dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.
Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, 
quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias.
2.3 - Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar: O encargo de Imposto  
de Renda e Contribuição Social corrente é calculado com base nas leis tributárias  
promulgadas na data do Balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições 
assumidas pela O.E.S. Participações S.A. nas declarações de imposto de renda com relação  

as situações em que a regulamentação fiscal aplicável da margem a interpretações. 
Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento  
as autoridades fiscais.
2.4 - Capital Social: Em 31 de dezembro de 2021, o Capital Social da O.E.S.  
Participações S.A., totalmente subscrito e integralizado é de R$ 4.849.560 (2020 -  
R$ 4.849.560), representado por 1.743.449 ações ordinárias (2020 - 1.743.449),  
sem valor nominal, obrigatoriamente nominativas.
2.5 - Lucro por Ação: O Lucro por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível 
aos acionistas, pela quantidade de ações ordinárias durante o exercício.
3 - RECEITAS FINANCEIRAS
    2021 2020    __________ _________
Rendimentos de Aplicações ............................................................................  106.695 68.821
Variação Monetária Ativa..................................................................................  10.818 9.011    __________ _________
    117.513 77.832    __________ _________    __________ _________
4 - DESPESAS FINANCEIRAS
    2021 2020    __________ _________
Despesas Bancárias.............................................................................................  887 798
Juros s/Capital Próprio Distribuído ...............................................................  484.479 487.971    __________ _________
    485.366 488.769    __________ _________    __________ _________

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em R$ 1,00)       Total do
 Capital Incentivos  Reservas de Lucros  Lucros Patrimônio
 Social Fiscais Legal Especial Acumulados Líquido    ____________ ____________ ___________ ____________ ______________ _____________
Em 1º de janeiro de 2020 ............................................................................................ 4.849.560 149.069 656.281 4.359.480 –.– 10.014.390
 Lucro Líquido do Exercício ........................................................................................ –.– –.– –.– –.– 85.439 85.439
 Constituição da Reserva Legal ................................................................................. –.– –.– 4.272 –.– (4.272) –.–
 Destinação para Reserva Especial........................................................................... –.– –.– –.– 81.167 (81.167) –.–
Em 31 de dezembro de 2020 .................................................................................... 4.849.560 149.069 660.553 4.440.647 –.– 10.099.829    ____________ ____________ ___________ ____________ ______________ _____________
 Distribuição de Lucros ................................................................................................ –.– –.– –.– (2.050.000) –.– (2.050.000)
 Lucro Líquido do Exercício ........................................................................................ –.– –.– –.– –.– 4.566.246 4.566.246
 Constituição da Reserva Legal ................................................................................. –.– –.– 228.312 –.– (228.312) –.–
 Destinação para Reserva Especial........................................................................... –.– –.– –.– 4.337.934 (4.337.934) –.–    ____________ ____________ ___________ ____________ ______________ _____________
Em 31 de dezembro de 2021 .................................................................................... 4.849.560 149.069 888.865 6.728.581 –.– 12.616.075    ____________ ____________ ___________ ____________ ______________ _____________    ____________ ____________ ___________ ____________ ______________ _____________

PNU Nações Unidas Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/ME nº 31.646.092/0001-05 - NIRE 35.300.546.202

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de março de 2022
1. Data, Horário e Local de Realização: Realizada em 25 de março de 2022, às 08:00 horas, na sede social da PNU Nações 
Unidas Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Francisco Matarazzo, nº 1.705, 1º andar, sala 7, Água Branca, CEP 05001-200. 2. Convocação: Dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência da 
presença de acionista representando a totalidade do capital social. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença dos Acionistas”, ficando, desta forma, constatada a existência de 
quórum legal para a realização da assembleia. Presente, ainda, o representante legal da controladora indireta da Companhia, 
Purnima Participações Ltda., conforme assinatura abaixo. 4. Mesa: Renato Muscari Lobo - Presidente; Luis Fernando Casari Da-
vantel - Secretário. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: (i) a autorização para realização, pela Companhia, da sua 2ª 
(segunda) emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adi-
cional fidejussória, em série única, no valor total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, 
respectivamente), para distribuição privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores, por meio da celebração do 
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da PNU Nações Unidas Desenvolvimento 
Imobiliário S.A.” a ser celebrada entre a Companhia, a WT Participações Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.684.136/0001-
75, na qualidade de fiadora (“Fiadora”) e a True Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00, na 
qualidade de debenturista (“Debenturista” ou “Securitizadora” e “Escritura de Emissão”, respectivamente), sendo as Debêntures 
subscritas e integralizadas unicamente pela Debenturista, considerando-se que a Emissão realizar-se-á no âmbito da operação 
de emissão de certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), a ser feita pela Securitizadora mediante securitização de créditos 
imobiliários originados pela Emissão das Debêntures, tal como estabelecido no “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 
da 513ª (Quingentésima Décima Terceira) Série da 1ª (Primeira) Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Se-
curitizadora S.A.”, a ser celebrado entre a Securitizadora e, na qualidade de agente fiduciário dos CRI, a Oliveira Trust Distribuido-
ra de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita na CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário” e “Termo de Se-
curitização”, respectivamente), CRI esses que serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, tal como 
disciplinado pela Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, e pela Instrução da CVM nº 476, de 
16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e demais disposições legais regulamentares aplicáveis (“Oferta 
Restrita”); e (ii) a outorga, pela Companhia, a fim de garantir as suas obrigações assumidas no âmbito da Emissão, de cessão fi-
duciária de direitos creditórios de sua titularidade, originados no âmbito do “Instrumento Particular de Compromisso Irrevogável e 
Irretratável de Venda e Compra de Futuras Unidades Autônomas e Outras Avenças”, celebrado em 17 de setembro de 2021 entre 
a Companhia, a Altre Empreendimentos e Investimentos Imobiliários Ltda. (“Compradora”) e a Fiadora (“Compromisso de Venda 
e Compra”), correspondentes a aproximadamente 48,54% (quarenta e oito inteiros e cinquenta e quatro décimos por cento) da 
parcela de R$154.521.010,20 (cento e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil, dez reais e vinte centavos) devidos 
pela Compradora à Companhia em até 5 (cinco) Dias Úteis da emissão do “Habite-se” (“Parcela Habite-se”), totalizando o montan-
te principal de R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), bem como respectiva atualização monetária, remuneração, 
encargos e quaisquer outros acessórios devidos no âmbito do Compromisso de Venda e Compra vinculados à Parcela Habite-se 
(“Bens Dados em Garantia” e “Cessão Fiduciária”, respectivamente); (iii) a autorização à Companhia, por meio de seus represen-
tantes legais, para celebrar todos e quaisquer documentos necessários e praticar todos e quaisquer atos pertinentes para viabili-
zar o devido cumprimento do disposto nos itens (A) e (B) acima, incluindo mas não se limitando (a) à celebração da Escritura de 
Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme definido abaixo) e dos demais documentos necessários à Emissão e à 
Oferta Restrita; (b) a contratação e remuneração de todos os prestadores de serviços inerentes à realização da Oferta Restrita; 
(c) a discussão, negociação e definição dos termos e condições das Debêntures, bem como de todos os demais documentos e 
eventuais aditamentos no âmbito da Emissão, da Oferta Restrita e da outorga da Cessão Fiduciária; e (d) à celebração de todos 
os demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão, da Oferta Restrita e da outorga da Cessão Fiduciária; e 
(iv) a ratificação de todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão, da Oferta Res-
trita e da outorga da Cessão Fiduciária, relacionados aos itens (i), (ii) e (iii) acima. 6. Deliberações: Após exame dos itens cons-
tantes da ordem do dia, deliberaram os sócios, por unanimidade dos presentes, sem quaisquer ressalvas, APROVAR: 6.1. a rea-
lização, pela Companha, da Emissão, nos termos do artigo 59, caput, da Lei das Sociedades por Ações, e suas alterações, nos 
termos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, conforme as características abaixo relacionadas: (i) Número da Emissão: 
A presente Emissão representa a 2ª (segunda) emissão de Debêntures da Companhia; (ii) Valor Total da Emissão: O valor total 
da Emissão é de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais) (“Valor Total da Emissão”), na Data de Emissão (conforme abai-
xo definida); (iii) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 50.000 (cinquenta mil) Debêntures; (iv) Número de Séries: A 
Emissão será realizada em série única; (v) Data de Emissão: Para os fins e efeitos legais da Escritura de Emissão, a data de 
emissão das Debêntures será 25 de março de 2022 (“Data de Emissão”); (vi) Conversibilidade: As Debêntures serão simples, 
não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (vii) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos 
termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações; (viii) Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures: As 
Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, sem a emissão de certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das 
Debêntures será comprovada pela inscrição do titular das Debêntures no Livro de Registro (conforme definido na Escritura de 
Emissão); (ix) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de 1.210 (mil e duzentos e dez) dias a contar da Data de 
Emissão, vencendo-se, portanto, em 17 de julho de 2025 (“Data de Vencimento”), ressalvada a possibilidade de vencimento ante-
cipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão; (x) Valor Nominal Unitário: O valor nominal 
unitário das Debêntures é de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão, mantendo-se o valor na primeira data de integralização 
das Debêntures (“Valor Nominal Unitário”); (xi) Subscrição, Integralização, Forma de Pagamento e Preço de Integralização: 
As Debêntures serão subscritas e integralizadas (i) pelo seu Valor Nominal Unitário, na primeira data de integralização das Debên-
tures; ou (ii) em caso de integralização das Debêntures em datas de integralização posteriores, pelo seu Valor Nominal Unitário 
Atualizado (conforme definido abaixo), acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo), calculada pro rata temporis, desde 
a data em que ocorrer a primeira integralização dos CRI (“Primeira Data de Integralização”), até a data de sua efetiva integraliza-
ção (“Preço de Integralização”); (xii) Repactuação Programada: As Debêntures não serão objeto de repactuação programada; 
(xiii) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, será atualizado monetariamente (“Atualização Monetária”) a partir da primeira data de integralização das Debên-
tures até a integral liquidação das Debêntures, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado e divul-
gado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (“IPCA”), calculada e aplicada mensalmente ao fim de cada Perío-
do de Capitalização (conforme definido na Escritura de Emissão), sendo o produto da atualização incorporado automaticamente 
ao Valor Nominal Unitário ou seu saldo, conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado”), segundo a fórmula prevista na 
Escritura de Emissão; (xiv) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão 
juros remuneratórios prefixados correspondentes a 10,00% (dez por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada sob o regime de capitalização composta de forma pro rata temporis por 
Dias Úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido 
abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, de acordo com a fórmula prevista na Escritura 
de Emissão; (xv) Pagamento da Remuneração das Debêntures: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência dos eventos de 
vencimento antecipado das Debêntures, Amortização Extraordinária Obrigatória (conforme definido abaixo), Resgate Antecipado 
Obrigatório (conforme definido abaixo) ou do Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo), nos termos da Escritura 
de Emissão, a partir da Primeira Data de Integralização, a Remuneração das Debêntures será paga, nas datas de pagamento 
listadas no Anexo V da Escritura de Emissão, sendo o primeiro pagamento das Debêntures devido em 18 de abril de 2022 e o 
último, na sua Data de Vencimento (cada uma das datas, “Data de Pagamento da Remuneração”); (xvi) Amortização das Debên-
tures: Observadas as possibilidades de vencimento antecipado das Debêntures, Amortização Extraordinária Obrigatória, Resga-
te Antecipado Obrigatório ou do Resgate Antecipado Facultativo, nos termos da Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário 
Atualizado será amortizado em cada uma das datas de amortização, conforme tabela prevista no Anexo V da Escritura de Emis-
são, sendo que a data do primeiro e do último pagamento a título de amortização programada das Debêntures é 18 de abril de 
2022 e a Data de Vencimento, respectivamente, calculado nos termos da fórmula prevista na Escritura de Emissão, cujo resultado 
será apurado pela Debenturista; (xvii) Resgate Antecipado Facultativo: A partir do dia 17 de julho de 2023, inclusive, a Compa-
nhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultati-
vo”), observadas as condições previstas na Escritura de Emissão. O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures 
objeto do Resgate Antecipado Facultativo será equivalente ao Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitá-
rio Atualizado, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização 
ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado 
Facultativo, acrescido de (i) prêmio de 2% (dois por cento) flat sobre o saldo devedor das Debêntures, assim entendido como o 
saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração e, se for o caso, dos Encargos Moratórios (“Saldo Deve-
dor”), caso o Resgate Antecipado Facultativo seja realizado a partir de 17 de julho de 2023 (inclusive) até 17 de julho de 2024 
(exclusive); e (ii) prêmio de 1% (um por cento) flat sobre o Saldo Devedor, caso o Resgate Antecipado Facultativo seja realizado 
a partir de 17 de julho de 2024 (inclusive) até a Data de Vencimento. (xviii) Resgate Antecipado Obrigatório: Observado o dis-
posto na Escritura de Emissão, a Companhia deverá obrigatoriamente realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures 
(“Resgate Antecipado Obrigatório”), com o consequente cancelamento de tais Debêntures, de acordo com os termos e condições 
previstos abaixo, exclusivamente caso os recursos objeto da Cessão Fiduciária (conforme definido na Escritura de Emissão) sejam 
suficientes para o pagamento da totalidade das Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão). Para fins de 
esclarecimento, caso os recursos objeto da Cessão Fiduciária não sejam suficientes para o resgate integral da totalidade das 
Debêntures, tais recursos deverão obrigatoriamente ser aplicados na Amortização Extraordinária Obrigatória. O valor do Resgate 
Antecipado Obrigatório será equivalente (1) ao Valor Nominal Unitário Atualizado ou ao saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado 
das Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integraliza-
ção, ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável, até a data do efetivo resgate; acres-
cido (b) dos Encargos Moratórios e despesas, se houver; (xix) Amortização Extraordinária Obrigatória: Sem prejuízo do dis-
posto Escritura de Emissão, a Companhia (ou a Debenturista, por conta e ordem da Companhia, conforme previsto na Escritura 
de Emissão) deverá amortizar extraordinariamente as Debêntures com os recursos objeto da Cessão Fiduciária (“Amortização 
Extraordinária Obrigatória”), observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. A Amortização Extraordinária 
Obrigatória abrangerá, proporcionalmente, a totalidade das Debêntures, e estará, em qualquer hipótese, limitada a 98% (noventa 
e oito por cento) do Valor Nominal Unitário Atualizado. O valor a ser pago à Debenturista no âmbito da Amortização Extraordinária 
Obrigatória será equivalente (i) ao percentual do Valor Nominal Unitário Atualizado ou do saldo do Valor Nominal Unitário Atuali-
zado a ser amortizado, (ii) da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a primeira data de integralização das Debêntures, 
ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável, até a data da efetiva amortização, e (iii) 
dos Encargos Moratórios, se houver; (xx) Local de Pagamento: Os pagamentos devidos pela Companhia e/ou pela Fiadora, 
conforme o caso, em favor da Debenturista em decorrência desta Emissão serão efetuados mediante depósito na conta de do 
patrimônio separado dos CRI (“Patrimônio Separado”), mantida em nome da Debenturista, na conta corrente nº 56900-0, agência 
nº 0350, do Banco Itaú Unibanco S.A. (341) (“Conta Centralizadora”); (xxi) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automa-
ticamente prorrogados os prazos referentes ao cumprimento de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão até o 1º 
(primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo 
aos valores a serem pagos; (xxii) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Atualização Monetária e da Remuneração, ocorrendo 
atraso no pagamento de qualquer quantia devida à Debenturista, o valor em atraso ficará sujeito, independentemente de aviso, 
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, a: (i) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensató-
ria, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii) juros de mora não compensatórios calculados pro rata temporis 
desde a data do inadimplemento (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive), à taxa de 1% (um por cento) ao mês 

sobre o montante devido e não pago; além das despesas incorridas para cobrança (“Encargos Moratórios”); (xxiii) Vinculação à
Operação de Securitização de Recebíveis Imobiliários: A partir da primeira data de integralização das Debêntures, os créditos
imobiliários decorrentes das Debêntures, representados por cédula de crédito imobiliária, a ser emitida por meio do “Instrumento
Particular de Emissão de Cédula de Créditos Imobiliários, sem Garantia Real Imobiliária, sob a Forma Escritural”, celebrado pela
Debenturista e pelo Agente Fiduciário (“Escritura de Emissão de CCI” e “CCI”, respectivamente), serão vinculados aos CRI, sendo
certo que os CRI serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e do Termo de Securitização.
(xxiv) Garantias: Em garantia do cumprimento de todas as Obrigações Garantidas assumidas pela Companhia e Companhia,
será constituída, em favor da Debenturista (“Garantias”): (1) seguro de garantia financeira, com cobertura correspondente a no
mínimo R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) emitido em termos aceitáveis aos potenciais investidores dos CRI pela KOVR
Seguradora S.A., com resseguro da Beazley Furlonge Limited - Lloyd’s, por prazo não inferior a Data de Vencimento (“Seguro de
Garantia Financeira”); (2) a Cessão Fiduciária; e (3) garantia fidejussória, na forma de fiança, a ser prestada pela Fiadora, a qual
se obrigará solidariamente com a Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, como fiadora e principal pagadora, pelo fiel,
pontual e integral cumprimento de todas as obrigações da Companhia nos termos das Debêntures e da Escritura de Emissão, em
conformidade com o artigo 818 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Fiança”). A Fiança poderá ser
excutida e exigida pela Debenturista quantas vezes forem necessárias até a integral e efetiva liquidação de todas as Obrigações
Garantidas; (xxv) Colocação: As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem intermediação de instituições financeiras
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; e (xxvi) Vencimento Antecipado: As Debêntures e todas as obriga-
ções constantes da Escritura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, de forma automática ou não, nas hipó-
teses substancialmente descritas a seguir, sendo certo que os prazos de cura, limites e/ou valores mínimos (thresholds), especi-
ficações e exceções em relação a tais eventos serão negociados e definidos pela Diretoria da Companhia e previstos na Escritura
de Emissão: (a) descumprimento, pela Companhia e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigação pecuniária relacionada à Escritura de
Emissão e/ou aos Documentos da Securitização, na respectiva data de pagamento estabelecida na Escritura de Emissão e/ou no
respectivo Documento da Securitização (conforme definido na Escritura de Emissão), conforme o caso; (b) com relação a qualquer
dos bens objeto das Garantias previstas na Escritura de Emissão e/ou a qualquer dos direitos a estas inerentes, constituição de
qualquer ônus ou gravame, de forma gratuita ou onerosa, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, ainda que para ou em
favor de pessoa do mesmo grupo econômico; (c) resolução da Escritura de Emissão e/ou do Contrato de Cessão Fiduciária antes
do pagamento integral das Obrigações Garantidas, seja por nulidade, anulação, resilição, rescisão, denúncia, distrato ou por
qualquer outra razão; (d) caso as Garantias, após constituídas, venham a se tornar, total ou parcialmente, inválidas, nulas, inefi-
cazes ou inexequíveis; (e) caso seja verificada falsidade de quaisquer declarações feitas pela Companhia e/ou pela Fiadora na
Escritura de Emissão ou nos demais Documentos da Securitização de que sejam partes; (f) caso o Seguro de Garantia Financei-
ra deixar de ser vigente, válido e eficaz até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas; (g) declaração de vencimento
antecipado de quaisquer obrigações financeiras da Companhia e/ou da Fiadora, de seus controladores, conforme aplicável, ou de
suas sociedades diretamente controladas; (h) caso a Companhia incorra em qualquer uma das causas previstas nos artigos 333
e 1425 do Código Civil; (i) se a Companhia ou a Fiadora tiverem, direta ou indiretamente, o seu controle acionário cedido, trans-
ferido ou por qualquer forma alienado ou alterado; (j) no caso de a Companhia e/ou a Fiadora ajuizar (1) pedido de recuperação
judicial ou extrajudicial, independentemente de seu deferimento ou homologação do respectivo plano; (2) pedido de autofalência
formulado pela Companhia ou pela Fiadora; e (3) caso seja apresentado contra qualquer uma delas pedido de falência que não
seja elidido no prazo legal, ou seja decretada sua insolvência, ou, por qualquer motivo, encerrem suas atividades; (k) se, sem o
expresso e prévio consentimento da Debenturista, ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Companhia e/
ou da Fiadora previstos na Escritura de Emissão e/ou nos instrumentos que formalizam as Garantias; (l) transformação da forma
societária da Companhia de modo que ela deixe de ser uma sociedade por ações, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das
Sociedades por Ações; (m) redução de capital social da Companhia e/ou da Fiadora; (n) se a Escritura de Emissão e/ou os demais
Documentos da Securitização ou qualquer de suas disposições, for declarada inválida, ineficaz, nula ou inexequível, por qualquer
lei ou norma regulatória, ou por decisão judicial ou sentença arbitral; (o) prática de qualquer ato, inclusive questionamento judicial
ou extrajudicial, pela Companhia e/ou pela Fiadora, bem como por qualquer parte relacionada da Companhia e/ou da Fiadora,
visando anular, revisar, cancelar ou repudiar qualquer disposição constante da Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos Docu-
mentos da Securitização; (p) recebimento pela Companhia de quaisquer dos recursos objeto da Cessão Fiduciária por qualquer
outro meio que não seja o depósito na Conta Centralizadora; (q) invalidade, ineficácia, nulidade ou inexequibilidade da Escritura
de Emissão e/ou dos demais Documentos da Securitização, em sua integralidade; (r) se a Companhia e/ou a Fiadora iniciarem
processo de dissolução e/ou liquidação; (s) não cumprimento, pela Companhia e/ou pela Fiadora, de quaisquer obrigações não
pecuniárias assumidas na Escritura de Emissão e/ou nos Documentos da Securitização; (t) não realização, nos termos da Escri-
tura de Emissão, da Amortização Extraordinária Obrigatória ou do Resgate Antecipado Obrigatório, conforme o caso; (u) falta de
pagamento, na respectiva data de vencimento, pela Companhia e/ou pela Fiadora ou por qualquer sociedade controlada direta-
mente pela Companhia e/ou pela Fiadora, de quaisquer dívidas; (v) protesto de títulos contra a Companhia e/ou a Fiadora ou suas
sociedades diretamente controladas; (w) não cumprimento de decisão judicial transitada em julgado contra a Companhia e/ou a
Fiadora; (x) caso a Companhia e/ou a Fiadora sofram qualquer operação de transformação, incorporação, fusão ou cisão; (y)
ocorrência de qualquer medida judicial ou extrajudicial de constrição de bens ou direitos, tais como arresto, sequestro, embargo,
interdição ou penhora de bens da Companhia e/ou da Fiadora; (z) alteração do objeto social da Companhia e/ou da Fiadora que
modifique as atividades relacionadas às atualmente praticadas; (aa) não obtenção, renovação, cancelamento, revogação ou sus-
pensão das autorizações e licenças, inclusive as ambientais, relevantes para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela
Companhia e/ou por qualquer de suas controladas e/ou pela Fiadora; (bb) caso seja constatado no relatório a ser preparado e
enviado pela Gerenciadora (conforme definido no Compromisso de Venda e Compra) (1) atraso no cumprimento do cronograma
das obras superior a 90 (noventa) dias ou apuração de desvio na curva de obras superior a 8% (oito por cento), o que ocorrer
primeiro, que afete o prazo de entrega das futuras unidades autônomas, conforme previstas no Compromisso de Venda e Compra,
considerando os prazos e condições previstos no referido instrumento e no cronograma das obras; ou (2) interrupção das obras
do Empreendimento Imobiliário e/ou da respectiva torre corporativa por prazo superior a 90 (noventa) dias corridos; (cc) interrup-
ção das atividades da Companhia, de suas controladas e/ou da Fiadora que cause ou possa causar um Efeito Adverso Relevante
(conforme definido na Escritura de Emissão), determinada por ordem judicial ou qualquer outra autoridade; (dd) se for verificada
incorreção, omissão ou incompletude de quaisquer declarações feitas pela Companhia e/ou pela Fiadora na Escritura de Emissão
ou nos demais Documentos da Securitização; (ee) distribuição e/ou pagamento, pela Companhia e/ou pela Fiadora, de dividendos,
juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Companhia e/ou da Fiadora, caso a
Companhia e/ou a Fiadora estejam em mora com qualquer de suas obrigações pecuniárias perante Debenturista, estabelecidas
na Escritura de Emissão; (ff) alteração do estatuto social e/ou contrato social, conforme o caso, da Companhia e/ou da Fiadora,
vigente na Data de Emissão, de forma a alterar as disposições que tratam da distribuição de dividendos e/ou lucros, sem a prévia
e expressa aprovação da Debenturista, em observância à deliberação dos titulares dos CRI; (gg) contratação, pela Companhia,
pela Fiadora e/ou por suas respectivas controladas, de mútuos, adiantamentos ou quaisquer espécies de empréstimos (inclusive
no mercado financeiro e/ou de capitais, local ou internacional), bem como outorga de avais, fianças e demais garantias prestadas
em benefício de terceiros ou operações com partes relacionadas; (hh) constatação de que o Empreendimento Imobiliário (confor-
me definido na Escritura de Emissão) (1) possui restrição ao uso ou que a Companhia não cumpre exigências estabelecidas pelo
órgão competente; ou (2) está localizado em unidades de conservação, assim definidas pela autoridade competente; (ii) se houver
qualquer decisão administrativa, arbitral ou judicial, deferimento de medida liminar ou concessão de medida cautelar que afetem
a propriedade, posse, ou livre disposição de qualquer dos bens e direitos objeto das Garantias, cause qualquer embaraço a seu
uso ou lhes diminua o valor; (jj) expropriação, nacionalização, desapropriação ou qualquer meio de aquisição compulsória, por
qualquer autoridade governamental, de parte ou da totalidade do Empreendimento Imobiliário e/ou de todos ou substancialmente
todos os ativos da Companhia e/ou da Fiadora e suas controladas; (kk) infração, pela Companhia, pela Fiadora e/ou pelos seus
administradores, agindo em benefício ou em nome da Companhia e/ou da Fiadora, a qualquer das Leis Anticorrupção (conforme
definido na Escritura de Emissão); (ll) se for constatada a contaminação do solo ou qualquer restrição de uso do Imóvel Lastro
(conforme definido na Escritura de Emissão), incluindo as relacionadas a zoneamento, parcelamento de solo, preservação do
patrimônio ambiental, arqueológico e histórico que inviabilize ou diminua o valor comercial do Empreendimento Imobiliário, ou
caso as obras do Empreendimento Imobiliário venham a ser embargadas ou paralisadas por prazo superior a 30 (trinta) dias; (mm)
existência, contra a Companhia e/ou a Fiadora, de sentença condenatória, ou decisão administrativa ou arbitral, em processos
judiciais, administrativos e/ou arbitrais, conforme aplicável, relacionados a: (1) crimes ambientais; (2) utilização de trabalho escra-
vo ou infantil; ou (3) proveito criminoso da prostituição; (nn) caso, por qualquer razão, não sejam cumpridas todas as obrigações
assumidas pela Companhia e/ou pela Fiadora no Compromisso de Venda e Compra; (oo) rescisão, cancelamento e/ou revogação,
ou, ainda, seja verificada a ocorrência de qualquer das condições resolutivas previstas no Compromisso de Venda e Compra ou
modificação de qualquer maneira que possa impactar o fluxo de recebíveis do Compromisso de Venda e Compra; (pp) caso ocor-
ram alterações ou retificações no Projeto Aprovado, na Incorporação Imobiliária e/ou no memorial de incorporação do Empreen-
dimento Imobiliário (provisório ou final) na matrícula do Imóvel Lastro que não contem com a avaliação e aprovação dos titulares
dos CRI, em sede de assembleia geral de titulares dos CRI, antes da sua submissão ao Cartório de Registro de Imóveis compe-
tente; (qq) não atendimento, pela Companhia e/ou pela Fiadora, em qualquer momento durante a vigência da Escritura de Emis-
são, de qualquer dos Índices Financeiros previstos na Escritura de Emissão, a serem calculados e verificados anualmente pelo
Agente Fiduciário em até 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento das informações previstas na Escritura de Emissão, sendo
certo que a primeira verificação ocorrerá com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (xxvii) Demais
Condições: As demais características da Emissão serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão. 5.2. a outorga, pela
Companhia, a fim de garantir as suas obrigações assumidas no âmbito da Emissão, da Cessão Fiduciária dos Bens Dados em
Garantia, nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a
ser celebrado entre a Companhia e a Debenturista (“Contrato de Cessão Fiduciária”); 5.3. a celebração, pelos representantes le-
gais da Companhia, de todos e quaisquer documentos necessários para e a prática de todos e quaisquer atos pertinentes para
viabilizar o devido cumprimento do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima, incluindo, mas não se limitando (i) a celebração da Escritu-
ra de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária e dos demais documentos necessários à Emissão e à Oferta Restrita; (ii) a
contratação e remuneração de todos os prestadores de serviços inerentes à realização da Oferta Restrita, incluindo, mas não se
limitando, a Securitizadora, o Agente Fiduciário, os assessores legais, dentre outros; (iii) a discussão, negociação e definição dos
termos e condições das Debêntures, bem como de todos os demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão,
da Oferta Restrita e da outorga da Cessão Fiduciária; e (iv) a celebração de todos os demais documentos e eventuais aditamentos
no âmbito da Emissão, da Oferta Restrita e da outorga da Cessão Fiduciária; e 5.4. a ratificação de todos os atos já praticados
pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão, da Oferta Restrita e da outorga da Cessão Fiduciária relacio-
nados aos itens 5.1, 5.2 e 5.3 acima. O Sr. Paulo Eduardo Moreira Torre, na qualidade de representante legal da PURNIMA
PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Francisco Matarazzo, nº 1705, 1º andar, Sala 3, Água Branca, CEP 05001-200, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.925.105/0001-61
e com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.236.200.428 (“Controladora Indireta”), controladora
indireta da Companhia, comparece à presente Assembleia Geral Extraordinária, para todos os fins e efeitos de direito, especifica-
mente para os fins do Artigo 12, alínea (vi) do Estatuto Social da Companhia, e faz constar, nesta ata, que expressamente anui e
aprova todas as matérias ora deliberadas, sendo certo que todas as aprovações necessárias para tal anuência foram devidamen-
te obtidas nos termos do estatuto social da Controladora Indireta. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:
Nada mais havendo a tratar e ninguém tendo pedido a palavra, determinou o Sr. Presidente suspender os trabalhos até que fosse
lavrada esta ata, a qual, após lida, foi achada conforme e assinada foi assinada pelos membros da Mesa e pelo acionista repre-
sentando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Renato Muscari Lobo e Secretário - Luis Fernando Casari Davantel.
São Paulo, 25 de março de 2022. Mesa: Renato Muscari Lobo - Presidente, Luis Fernando Casari Davantel - Secretário. Acio-
nistas presentes:WT Participações Ltda. (neste ato representada por seus administradores Renato Muscari Lobo e Luis Fernan-
do Casari Davantel); Espólio de Walter Torre Junior (neste ato representado pelo inventariante Paulo Eduardo Moreira Torre);
Controladora Indireta: Purnima Participações Ltda. (neste ato representada por seu administrador Paulo Eduardo Moreira
Torre). JUCESP nº 171.666/22-7 em 04/04/2022.
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Fiocruz:
provocada

pela
Ômicron, ter-

ceira onda
está termi-

nando
A continuidade da tendên-

cia de queda nos casos,
internações e óbitos por
covid-19 indica que a terceira
onda de infecções, causada
pela variante Ômicron, está
terminando. A avaliação é de
pesquisadores da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), que
divulgaram na sexta-feira (8)
o Boletim do Observatório
Covid-19.

Os cientistas veem um ce-
nário bastante positivo no
país, com uma queda de 36%
nos novos casos e de 41%
nos óbitos pela doença, na
comparação dos dados de 20
de março a 2 de abril com os
de 6 a 19 de março.

“Como reflexo dessa ten-
dência geral, houve queda
dos indicadores de transmis-
são em grande parte dos esta-
dos, como Rondônia,
Roraima, Tocantins,
Maranhão, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Alagoas,
Espírito Santo, Paraná, Santa
Catarina, Mato Grosso e tam-
bém no Distrito Federal”, afir-
ma a Fiocruz, que destaca ain-
da que, pela primeira vez des-
de maio de 2020, nenhum es-
tado superou a marca de 0,3
óbito por 100 mil habitantes.

A média móvel de mortes
por covid-19 chegou a 215 ví-
timas por dia em um período
de sete dias, e a letalidade da
doença também está abaixo de
outros momentos da
pandemia. Entre os que testa-
ram positivo para a doença,
0,8% foram a óbito, proporção
que já chegou a 3% em 2021.

Vacinação
A queda no número de

mortes e na letalidade da
covid-19 está relacionada à
vacinação da população. O
país conta com 82,5% da po-
pulação com a primeira dose,
75,4% com o esquema de va-
cinação completo (duas do-
ses ou dose única) e 37,1%
com a dose de reforço. Tam-
bém contribui para que haja
menos vítimas a menor gravi-
dade da infecção pela
Ômicron, que evolui para ca-
sos severos com menor
frequência.

“A ampliação da vacina-
ção, atingindo regiões com
baixa cobertura e doses de re-
forço em grupos
populacionais mais vulnerá-
veis, pode reduzir ainda mais
os impactos da pandemia so-
bre mortalidade e internações.
Ao mesmo tempo, todo o sis-
tema de saúde deve se valer
do período de menor transmis-
são da covid-19 para
readequar os serviços para o
atendimento de demandas re-
presadas”, recomendam os
pesquisadores.

O boletim InfoGripe, tam-
bém da Fiocruz, já havia apon-
tado nesta semana que a par-
ticipação do SARS-CoV-2 en-
tre os casos de síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG)
causados por vírus respirató-
rio chegou ao menor
percentual da pandemia, com
50,7%. Em momentos mais crí-
ticos, essa participação pas-
sou de 98%.

O menor número de casos
severos de covid-19 tem per-
mitido que os estados redu-
zam o número de leitos de te-
rapia intensiva destinados
apenas a adultos com a doen-
ça no Sistema Único de Saú-
de. Mesmo com essa diminui-
ção, a Fiocruz avalia que os
estados vem mantendo taxas
bem baixas de ocupação de
leitos por covid-19.

A Fiocruz alerta que meta-
de dos óbitos na última sema-
na epidemiológica foi registra-
da em pessoas com ao menos
74 anos, o que reforça a
vulnerabilidade dessa popu-
lação diante da doença. Os
pesquisadores ressaltam que
é necessária a aplicação de
uma quarta dose nesse gru-
po. (Agencia Brasil)



Fiocruz mostra importância da dose
de reforço para combater covid-19
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Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... o ministro Marcos Montes assumiu o Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em cerimônia de trans-
missão do cargo na tarde de (31/3). Após tomar posse no Palá-
cio do Planalto, Montes recebeu o comando da Pasta de sua an-
tecessora, Tereza Cristina. Marcos Montes assume o Ministé-
rio com uma política de continuidade da gestão implementada
nos últimos três anos. “Hoje, com as nossas entidades e as nos-
sas secretarias começamos a construir um momento diferente e
levamos isso com programas maravilhosos ao mundo inteiro. E
isso é uma demonstração clara de que o governo quer olhar o
pequeno, aquele que realmente precisa de dignidade”, destacou
Montes ao citar programas como o AgroNordeste e a entrega de
títulos de regularização fundiária...”

* O novo ministro da agricultura é médico?
* Ele foi prefeito de Uberaba?
* O ministro é um coordenador geral?

Marcos Montes, agora ministro foi secretário-executivo
do Mapa desde 2029

Natural de Sacramento (MG), Marcos Montes Cordeiro tem
72 anos e é Médico Anestesista e Médico do Trabalho, formado
pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em 1975. Pos-
sui Pós-Graduação em Medicina do Trabalho, especialização em
Anestesiologia, pela Universidade de Campinas e residência
médica, todas pela Universidade de Campinas (Unicamp). O novo
ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi prefeito
de Uberaba (MG) por dois mandatos consecutivos, de 1997 a
2004. Marcos Montes também já foi secretário estadual de De-
senvolvimento Social e Esportes de Minas Gerais e secretário
municipal de Turismo da Prefeitura de Uberaba. Sem dúvida al-
guma Marcos Montes poderá sim fazer uma excelente gestão
como ministro da Agricultura do Brasil.

- Por hoje é isto. Boa semana, forte abraço e até a próxi-
ma palavra Brasiliana. Paz, saúde, sossego e tranquilidade.
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A dose de reforço da vacina
contra a covid-19 aumenta a pro-
teção contra a infecção causada
pelo vírus e ajuda também na
proteção contra as variantes
Delta e Ômicron, segundo pes-
quisa conduzida pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) Minas,
divulgada na sexta-feira (8). O
estudo mostra que a vacinação é
importante mesmo para quem já
teve covid, pois confere uma
imunidade superior àquela gera-
da apenas pela doença.

Durante um ano, pesquisado-
res acompanharam 1.587 pesso-
as para observar como reagiam
a vacina. O estudo teve como
foco pessoas que tomaram a pri-
meira e a segunda dose de Co-
ronaVac e a terceira, ou dose de
reforço, da Pfizer.

O estudo mostrou que seis
meses após a aplicação da se-
gunda dose, o nível de anticor-
pos presentes no organismo cai.
Mas, com a dose de reforço, a
proteção é restabelecida. As aná-
lises mostraram que a chamada
taxa de soropositividade passou
de 98%, após 30 e 60 dias da

aplicação da vacina, para 69%,
no período que compreendeu
entre 91 e 180 dias após a vaci-
nação. Com a aplicação do re-
forço da Pfizer , esses índices
foram restabelecidos, chegando
a 100% de soropositividade, 15
dias após a aplicação.

No caso da variante Ômi-
cron, o estudo mostrou que, 30
dias após a segunda dose, a Co-
ronaVac gerou anticorpos neu-
tralizantes em apenas 17% dos
indivíduos analisados. Essa por-
centagem caiu para 10% 60 dias
após a segunda dose. Com a dose
de reforço da Pfizer, no entan-
to, o número de amostras que
apresentaram anticorpos neutra-
lizantes contra a Õmicron subiu
para 77% dos indivíduos anali-
sados. Já para a variante Delta,
as duas doses de CoronaVac fo-
ram efetivas contra esta varian-
te e a proteção aumentou com a
dose de reforço.

Segundo a coordenadora da
pesquisa, Rafaella Fortini, os
dados são claros e mostram a
importância da resposta gerada
pela CoronaVac e como esta res-

posta imune se torna ainda mais
forte e robusta quando a dose de
reforço da Pfizer é introduzida.

Redução de casos
O estudo também mostrou

uma redução de casos de covid-
19 entre os indivíduos vacina-
dos. Antes da vacinação, dentre
os 1.587 participantes, um total
de 247, ou seja, 15,6%, havia
testado positivo e, desse mon-
tante, 136, ou 8,6%, foram di-
agnosticados com covid-19 lon-
ga. Depois da vacinação, apenas
75 (4,7%) testaram positivo,
dentre os quais somente 5
(0,3%) tiveram covid-19 longa.

Os participantes que tiveram
covid-19 antes de se vacinarem
tiveram índices de anticorpos
superiores após tomarem a va-
cina, o que, segundo o estudo,
mostra a importância da vacina-
ção mesmo entre aqueles que já
tiveram a doença.

Em relação aos efeitos ad-
versos, 325 pessoas tiveram al-
guma reação após a aplicação da
CoronaVac e 391, da Pfizer. A
reação mais comum foi dor de

cabeça e dor no local da injeção.
Diarreia, corrimento nasal, fe-
bre, mialgia e prostração tam-
bém foram relatados.

De acordo com Rafaella, to-
dos os participantes se recupe-
raram e nenhum evento adverso
grave foi registrado. “Assim, re-
forçamos a segurança e a efeti-
vidade dessa combinação de
duas doses de CoronaVac e uma
dose de reforço com vacina da
Pfizer, com a manutenção de
uma resposta imune de anticor-
pos e de células efetiva contra o
Sars-CoV-2. Vacinas que são
importantes de serem mantidas
pelo Programa Nacional de Imu-
nizações”, diz.

A pesquisa foi feita com tra-
balhadores do Hospital da Baleia
e Hospital Metropolitano Dr.
Célio de Castro, ambos em Belo
Horizonte (MG). Os participan-
tes tinham idades entre 18 e 90
anos, sendo a média de 39 anos.
A maioria, 76,1%, eram mulhe-
res, e 28,8% relataram ter algu-
ma comorbidade, como hiper-
tensão, obesidade, asma e diabe-
tes. (Agencia Brasil)

O Banco do Brasil vai ofer-
tar 3.100 imóveis para venda
direta ou leilão durante o mês de
abril com descontos que chegam
até 85%. Há ofertas com valo-
res desde R$ 10,6 mil até R$
24,8 milhões em todo o país,
predominantemente nos esta-
dos de Goiás, Paraíba e Piauí.

Os imóveis estão disponí-
veis no site Seu Imóvel BB.
Para saber mais sobre os imó-
veis em oferta, basta acessar o
site e aplicar os filtros de acor-
do com o seu interesse – re-
gião, tipo de imóvel, valor e
demais características. O Por-
tal Seu Imóvel BB concentra as
ofertas de casas, apartamentos,
terrenos e fazendas de propri-

Plataforma do BB
oferta imóveis com

até 85% de desconto
edade do Banco do Brasil dis-
poníveis para leilão ou venda
direta.

Toda negociação é feita de
forma virtual, por meio da Re-
sale. Proptech fundada em
2015, a Resale é um outlet de
imóveis que desenvolve solu-
ções para gestão e venda de ati-
vos que retornam ao mercado
provenientes das instituições
financeiras, grandes empresas
ou Governos.

Por meio das suas platafor-
mas, tanto essas instituições
quanto o cliente final podem
ter acesso à tecnologias de
ponta que tornam o processo
de compra e venda mais ágil,
fácil e barato. (Agencia Brasil)

O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro
Edson Fachin, pediu na sexta-
feira (8) que a Justiça Eleitoral
em todo o país trabalhe de for-
ma coordenada para garantir o
sucesso das eleições de outubro.

Durante reunião com os pre-
sidentes dos tribunais regionais
eleitorais da Região Sudeste,
Fachin pediu a união dos órgãos
para os desafios que serão en-
frentados durante o pleito e a
campanha eleitoral, como o
combate à desinformação e à
violência de gênero na política,
além da manutenção das urnas
eletrônicas e a prevenção con-
tra ataques cibernéticos.

No discurso de abertura do
encontro, Fachin disse que a
maior preocupação do TSE é

TSE pede união da
Justiça Eleitoral da

garantir sucesso
das eleições

garantir a paz e a segurança dos
eleitores.

“Não  vamos  aguçar  o  cir-
co  de  narrativas  conspirató-
rias  das  redes  sociais,  nem
animar  a  discórdia e  a  de-
sordem,  muito  menos  agen-
das  antidemocráticas. Nosso
objetivo,  é  garantir  que os re-
sultados do pleito eleitoral cor-
respondam à vontade legítima
dos eleitores”, afirmou.

O primeiro turno será reali-
zado no dia 2 de outubro, quan-
do os eleitores vão às urnas para
eleger presidente da República,
governadores, senadores, depu-
tados federais, estaduais e dis-
tritais. Um eventual segundo tur-
no para a disputa presidencial e
aos governos estaduais será em
30 de outubro. (Agencia Brasil)

Presidente inaugura obra de
duplicação de contorno

O presidente Jair Bolsonaro
inaugurou na sexta-feira (8) obra
de duplicação do contorno ro-
doviário de Pelotas, na BR-116/
392, no Rio Grande do Sul. Fo-
ram investidos cerca de R$ 690
milhões, segundo o Ministério
da Infraestrutura.

“Estamos concluindo um
importante equipamento rodovi-
ário que contém 10 viadutos, três
pontes e uma trincheira”, disse
o ministro da Infraestrutura,
Marcelo Sampaio.

Sampaio lembrou que rodo-
vias duplicadas reduzem o risco
de acidentes. “E diminuem sen-
sivelmente o número de aciden-
tes com letalidade”, completou.

Pandemia
Durante discurso de inaugu-

ração da obra, o presidente Jair
Bolsonaro disse que seu gover-
no não cometeu erros no com-
bate à pandemia de covid-19. Ele

voltou a criticar o isolamento
social enquanto ferramenta de
combate à covid-19 – medida
colocada em prática por gover-
nos locais– e disse que a cria-
ção do Auxílio Brasil decorreu
da necessidade de atender as
“consequências dessa forma er-
rada de combate ao vírus”.

“Cada dia que passa, as pes-
soas vão tomando conhecimen-
to que nós não erramos em ne-
nhum momento do passado. En-
frentamos a pandemia. Quando
todos achavam que a economia
ia lá para baixo, isso não acon-
teceu”, discursou o presidente
em Pelotas.

O presidente citou, como
exemplo do sucesso de seu go-
verno, a criação de 100 mil no-
vos empregos no final do ano
passado. “Não tivemos desem-
pregos formais no Brasil. A per-
da de renda, que houve bastante,
foi no meio dos informais, tam-

bém conhecidos como invisí-
veis: aqueles que foram obriga-
dos a ficar em casa sem nenhu-
ma renda”, disse.

“Depois, para atender as con-
sequências da forma errada de
combate ao vírus, que foi obri-
gar o povo a ficar em casa, cria-
mos o Auxílio Brasil”, comple-
mentou após reiterar que nunca
mandou fechar “uma só casa de
comércio pelo Brasil”.

“Este é um governo que não es-
tava ao lado do politicamente corre-
to, com um presidente que teve co-
ragem de se posicionar”, enfatizou.

De acordo com os dados di-
vulgados na quinta-feira (7) pelo
Ministério da Saúde, a pandemia
da covid-19 resultou na morte
de 660.973 pessoas no Brasil,
com registro de 30.093.751 ca-
sos de infecção, no total.

Eleições
Bolsonaro voltou a levantar

suspeitas sobre o processo elei-
toral brasileiro. “Nada nós so-
mos sem a liberdade. Hoje, duas
ou três pessoas querem roubar
nossa liberdade. Não consegui-
rão”, disse o presidente logo no
início de seu discurso.

“Podem ter certeza: tem pou-
cas pessoas de Brasília que man-
dam muito. Mas nenhuma delas
manda em todos. Os votos, por
ocasião das eleições de outubro,
serão contados. Não somos
obrigados a acreditar em duas ou
três pessoas como se elas fos-
sem os donos da verdade. A ver-
dade está com o seu povo, e o
maior exército do Brasil, que
são vocês, está conosco tam-
bém. Podem ter certeza: com
Deus e o povo, nós mudaremos
o destino do Brasil”, afirmou
após se dizer “confortado” por
não haver “nenhum comunista
sentado” na cadeira de presiden-
te do Brasil. (Agencia Brasil)

PSB indica Alckmin como vice para
compor chapa com Lula nas eleições
Em reunião realizada na

sexta-feira (8) em um hotel de
São Paulo, o PSB indicou
oficialmente o nome de Ge-
raldo Alckmin para ser vice-
presidente na chapa com o
PT, que pretende lançar a
candidatura de Luiz Inácio
Lula da Silva para a Presi-
dência da República.  O
nome de Alckmin como vice
na chapa de Lula ainda preci-
sa ser aprovado pelo Diretório
Nacional do PT.

“Para somar potência e am-
plitude à resistência contra o
autoritarismo que será lidera-
da pelo companheiro Lula, o
PSB propõe para compor a
chapa o nome do companhei-
ro Geraldo Alckmin. Suas qua-
lidades [de Geraldo Alckmin]

são conhecidas e reconheci-
das, dentre as quais cabe des-
tacar uma vida pública longe-
va e honrada, a perseverança
na defesa da democracia e das
práticas que lhe correspon-
dem, o equilíbrio daqueles que
acreditam no diálogo entre di-
ferentes, a tranquilidade dos
que almejam o bem público”,
escreveu o presidente nacio-
nal do PSB, Carlos Siqueira,
em carta que entregou na sex-
ta-feira (8) à presidente naci-
onal do PT, Gleisi Hoffmann,
na reunião em São Paulo.

Em 2006, Lula e Alckmin
disputaram o segundo turno da
eleição presidencial e o então
presidente foi reeleito para o
segundo mandato.

Na carta, Siqueira destaca

que a proposta de união entre
os dois partidos não se limita
às eleições, mas “envolve uma
dimensão programática, visto
que a composição de uma
frente ampla exige a formula-
ção de um programa que cor-
responda às perspectivas das
forças que a compõem, tanto
em termos político-partidários,
quanto no que se refere aos
segmentos da sociedade civil
que tal frente pretende repre-
sentar”.

“Importante saber que essa
chapa aqui, se ela for forma-
lizada, não é só para dispu-
tar as eleições. Talvez ganhar
as eleições seja mais fácil do
que a tarefa que nós teremos
pela frente de recuperar esse
país. Vamos conversar com

toda a sociedade brasileira,
com os empresários, com os
trabalhadores desse país”, dis-
se Lula, durante a reunião.

“Agradeço a confiança e a
honra na indicação do meu
nome ao PT e ao presidente
Lula para a possibilidade de
compormos uma chapa para
trabalhar pelo país. Aqui foi
bem explicitado o momento
grave que nós estamos viven-
do. Na realidade, não é hora
de egoísmo: é hora de genero-
sidade, grandeza política, des-
prendimento e união. Política
não é uma arte solitária. A for-
ça da política é centrípeta e
nós vamos somar esforços aí
para a reconstrução do nosso
país”, disse Alckmin, no even-
to. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Paraíba é último estado a flexibilizar
uso de máscara em espaço aberto

A Paraíba é última unidade da
Federação a flexibilizar o uso
de máscaras no país em espa-
ço aberto. Em todo o estado,
desde a última sexta-feira (8),
o uso de máscara ao ar livre
passa a ser opcional. Apesar da
flexibilização, o decreto esta-
dual recomenda que as pesso-
as que tenham comorbidades
ou apresentem sintomas de
covid-19 mantenham a utiliza-
ção da proteção.

Segundo o governo do esta-

do, a nova etapa de flexibiliza-
ção foi possível em virtude do
avanço da vacinação da popula-
ção paraibana, que atinge índice
de cobertura de primeira dose
de 85,19% e de segunda dose,
de 79,07%. A Paraíba é um dos
três estados com maior índice
de imunização no Brasil.

Ambientes fechados
No caso dos municípios em

que o percentual de vacinação da
população com as duas doses ou

dose única (imunizante Jansen)
for superior a 70%, também fica
facultado o uso de máscaras em
ambientes fechados. Pelas novas
regras as atividades presenciais
nos órgãos e entidades vincula-
das ao Executivo estadual serão
retomadas. Além disso, o retor-
no das aulas presenciais na rede
pública estadual ocorrerá ainda
este mês, em cronograma a ser
estabelecido pela Secretaria da
Educação.

Outra novidade no estado é

que também fica permitido o
funcionamento de cinemas, te-
atros, circos, eventos esportivos
realizados em arenas e estádios,
eventos sociais e corporativos e
a realização de shows com
100% da capacidade dos locais,
desde que observados todos os
protocolos da Secretaria Estadu-
al de Saúde e das secretarias
municipais de Saúde, além da
apresentação do cartão de vaci-
nação com esquema vacinal
completo. (Agencia Brasil)


