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Renda de catadores de material
reciclável pode aumentar até 25%

Brasil não apoia sistema de pagamento
próprio do Brics, diz ministério
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Inflação chega a 12% entre as famílias
de renda muito baixa, diz Ipea

Prática de preço de mercado
é necessária, diz presidente

da Petrobras
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Comercial
Compra:   4,69
Venda:       4,69

Turismo
Compra:   4,66
Venda:       4,86

Compra:   5,08
Venda:       5,08
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A inflação acumulada nos
últimos 12 meses atinge com
mais força as famílias mais po-
bres e chega a 12% para aque-
las com renda domiciliar menor
que R$ 1.808,79. A análise foi
divulgada  na quinta-feira (14)
pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica e Aplicada (Ipea), com
dados que vão até março.

A variação de preços acu-
mulada em um ano cai confor-
me a renda aumenta e chega a
10% entre as famílias mais ri-
cas, que ganham mais de R$
17.764,49 por mês. As demais
faixas de renda tiveram inflação
de 11,6% (renda baixa e média-
baixa), 11,1%, (renda média), e
10,4% (renda média-alta).

Quando é considerado ape-
nas o mês de março, o cenário

se repete: as famílias de renda
muito baixa tiveram inflação
mensal de 1,74%. A variação
de preços foi de 1,72% para
as famílias de renda baixa; de
1,70%, para as famílias de ren-
da média-baixa; de 1,63%, para
as famílias de renda média; de
1,51%, para as famílias de ren-
da média-alta; e de 1,24% para
as famílias de renda alta.

As faixas de renda consi-
deradas na pesquisa do Ipea
são: muito baixa (menor que
R$ 1.808,79), baixa (de R$
1.808,79 a R$ 2.702,88), mé-
dia-baixa (de R$ 2.702,88 a
R$ 4.506,47), média (de R$
4.506,47 a R$ 8.956,26), mé-
dia-alta (de R$ 8.956,26 a R$
17.764,49) e alta (maior que
R$ 17.764,49).         Página 3

Dólar sobe para R$ 4,69,
 mas fecha semana em baixa

Na quinta-feira (14), a Pre-
feitura de São Paulo divulgou
o Diagnóstico da Aplicação do
Plano Diretor Estratégico
(PDE) elaborado pela Coorde-
nadoria de Planejamento Urba-
no (Planurb), da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Li-
cenciamento (SMUL). O do-
cumento apresenta à socieda-

Prefeitura apresenta
Diagnóstico da Aplicação do
Plano Diretor para auxiliar
na Revisão Intermediária

de dados técnicos e análises
sobre a implementação do
PDE no período de 2014 a
2020. O Diagnóstico subsidi-
ará os debates com a popula-
ção durante a Etapa 1 do Pro-
cesso Participativo da Revisão
Intermediária do Plano Dire-
tor em 2022. Confira aqui o
Diagnóstico.              Página 2

Feriado de
Páscoa tem

vacinação contra
Covid-19, gripe,

sarampo e
poliomielite

As campanhas de vacina-
ção seguem neste feriado de
Páscoa na capital paulista. Na
sexta-feira Santa (15) e no sá-
bado (16), as Assistências
Médicas Ambulatoriais
(AMAs)/Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) Integradas dis-
ponibilizarão, das 7h às 19h,
vacinas contra Covid-19, gri-
pe, sarampo e poliomielite.

No domingo (17) a vacina-
ção será realizada nos parques
Buenos Aires, Severo Gomes,
do Carmo, Villa-Lobos, da
Independência e da Juventu-
de, das 8h às 17h. Na aveni-
da Paulista, a imunização
ocorrerá em uma tenda, ins-
talada no número 52, e em
uma farmácia parceira (nú-
mero 995), das 8h às 16h.
Os parques e a tenda da ave-
nida Paulista aplicarão doses
de vacina contra a Covid-19
e contra a gripe para as fai-
xas etárias elegíveis. A far-
mácia 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.

Estão elegíveis crianças
de seis meses e menores de
cinco anos para se imunizar
contra o sarampo,, além dos
profissionais de saúde e nas-
cidos a partir de 1960. Para
poliomielite, estão aptas as
crianças menores de cinco
anos, sem histórico vacinal
ou com esquema vacinal in-
completo. Isso vale para vi-
ajantes, imigrantes e refugi-
ados de países endêmicos ou
em surto.

Na segunda-feira (18), 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 rea-
lizada somente nas UBSs e
AMAs/UBSs Integradas. A
vacinação contra o sarampo
e poliomielite também será
retomada na segunda-feira so-
mente nas UBSs e AMAs/
UBSs Integradas.

Esporte

Sette Câmara volta animado
do e-Prix de Roma
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Sérgio Sette

Após dois meses de reces-
so após o e-Prix do México o
Campeonato Mundial de Fór-
mula-E retomou no último fim
de semana o seu calendário com
as duas corridas do e-Prix de
Roma, na Itália. As provas, váli-
das pela quarta e quinta etapas
do Campeonato Mundial, foram
disputadas nas ruas da milenar
cidade italiana e contaram com
a presença de quase 30.000
pessoas no circuito.

Competindo no carro #7 da
equipe norte-americana Dra-
gon Penske o piloto brasilei-
ro Sérgio Sette Câmara, de 23
anos, chegou animado para a
competição após semanas de
intenso trabalho na sede técni-
ca do time em Silverstone, na
Inglaterra. No período entre
as provas os profissionais
de engenharia, bem como os
dois pilotos, se empenharam
muito em testes de inova-
ções que pudessem levar
mais desempenho aos mode-
los Penske EV-5.

Nesse cenário a equipe de-
sembarcou em Roma para as dis-
putas da terceira rodada do ano.
Desde o primeiro treino a expec-
tativa construída na sede do time
se transformou em realidade
quando, efetivamente, os carros da
equipe Dragon tiveram performan-
ces bem melhores do que na roda-
da anterior. Sérgio Sette fez a dé-
cima melhor marca na primeira
sessão classificatória e, na segun-
da, mesmo testando alguns com-
ponentes, ficou com o 17º lugar.

Na primeira corrida, válida
pela quarta rodada do Campeona-
to, Sérgio fez uma prova de recu-
peração. Com um bom ritmo e,
conseguindo poupar energia em
momentos essenciais, o brasilei-
ro evoluiu sete posições conclu-
indo a corrida no 15º lugar.

No domingo, após a 14ª po-
sição no terceiro treino livre,
Sérgio ficou muito próximo de
seguir para os duelos da classi-
ficação. Com a marca de
1m40s012 o jovem piloto garan-
tiu o 10º lugar no grid de largada

para a prova que aconteceria duas
horas mais tarde.

A corrida da quinta etapa do
Campeonato foi extremamente
disputada. Com foco em termi-
nar entre os dez primeiros e so-
mar os primeiros pontos do ano
para a equipe Sette Câmara pro-
tagonizou grandes disputas ao
longo da prova e esteve muito
próximo de atingir seu objetivo.
Porém, após receber um toque

do atual campeão da categoria,
perdeu algumas posições e con-
cluiu a etapa no 12º lugar.

“Desde os treinos sabíamos
que tínhamos um carro bem rá-
pido dentro da limitação de 220
kw. Dentro dessa expectativa dei
o meu máximo nas classifica-
ções. Infelizmente no domingo
acabei exagerando um pouco e
fui para a barreira de proteção.
Mesmo assim, o fim de semana

foi de evolução. Fomos puni-
dos no sábado, larguei do fim
do grid e consegui pouco a
pouco ganhar posições e real-
mente evoluir na classificação
da corrida. Por outro lado, no
domingo, consegui uma boa
volta no qualify e na corrida
estive sempre na disputa direta
pelo Top10. O resultado final
foi um pouco frustrante porque
tínhamos ritmo e equipamento
para ganhar nossos primeiros
pontos do ano. De qualquer
forma, o que levamos de posi-
tivo é a visível evolução do nos-
so conjunto e tenho certeza
que, se conseguirmos manter
isso e evoluir mais um pouco,
poderemos seguir para os due-
los da classificação e conse-
quentemente finalizar as corri-
das pontuando”, concluiu o pi-
loto de 23 anos.

A quarta rodada do Campe-
onato Mundial de Fórmula-E
será disputado em Mônaco, em
sistema de rodada simples, no
dia 30 de abril.

Enzo Fittipaldi conquista top-3 pela
Charouz em testes da F2 em Barcelona

Enzo Fittipaldi encerrou a
bateria de testes da Fórmula 2,
realizada no Circuito de Bar-
celona, na Espanha, com bons
desempenhos. O piloto, que
disputa sua primeira tempora-
da completa na categoria com
Charouz teve como melhor
resultado nas seis atividades no
traçado catalão um terceiro
lugar, obtido justamente no úl-
timo dos ensaios, no final da

manhã desta quinta-feira (14).
O piloto demonstrou um

bom ritmo ao longo dos três dias
de atividades na Espanha. Na
terça-feira, quando os testes
foram abertos, Fittipaldi con-
solidou resultados positivos e
buscou algumas soluções de
configurações para o carro, que
se estenderam no segundo dia
de testes também, coletando
mais informações.

Nesta quinta-feira, quando os
testes foram encerrados, Fitti-
paldi teve o seu melhor resulta-
do, cravando na última sessão do
dia a marca de 1min31s541, que
garantiu o terceiro melhor tem-
po da sessão. O piloto demons-
trou um ritmo forte na pista e
pôde aumentar o seu aprendiza-
do em relação ao carro e ao que
se adequa melhor a ele nesse
momento.

“Foi um dia muito produtivo,
testamos muitas coisas e muitas
mudanças de configuração e
aprendemos muito. Na quinta,
nos concentramos em voltas rá-
pidas com pneus novos pela ma-

nhã e fomos muito competiti-
vos”, disse Enzo.

A próxima etapa da Fórmu-
la 2 será no circuito de Ímola,
na Itália, e está marcada para os
dias 22, 23 e 24 de abril.
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A cidade de São Paulo teve
em 2 de abril o primeiro dia sem
mortes causadas pela covid-19
desde março de 2020. Segundo
a Secretaria Municipal de Saú-
de, o registro considera o tem-
po usual de atraso das notifica-

ções por mortes causadas pelo
coronavírus, que é de até 15 dias.

Até o momento, também não
houve mortes causadas pela doen-
ça no dia 4 de abril, que pode ser o
segundo dia sem vítimas do vírus.
A secretaria ressalva, no entanto,

que pode haver modificação nos
dados de forma retroativa, caso
cheguem novas informações.

Vacinação
O secretário municipal da

Saúde de São Paulo, Luiz Car-

los Zamarco, atribui a redução
nas mortes à vacinação. “São
Paulo é a capital mundial da va-
cina e isso nos ajudou a chegar
até aqui. A população paulistana
aderiu e ultrapassou 100% de
cobertura vacinal completa.

Prefeitura apresenta Diagnóstico da
Aplicação do Plano Diretor para
auxiliar na Revisão Intermediária

Na quinta-feira (14), a Pre-
feitura de São Paulo divulgou o
Diagnóstico da Aplicação do
Plano Diretor Estratégico
(PDE) elaborado pela Coorde-
nadoria de Planejamento Urba-
no (Planurb), da Secretaria Mu-
nicipal de Urbanismo e Licen-
ciamento (SMUL). O documen-
to apresenta à sociedade dados
técnicos e análises sobre a im-
plementação do PDE no perío-
do de 2014 a 2020. O Diagnós-
tico subsidiará os debates com
a população durante a Etapa 1 do
Processo Participativo da Revi-
são Intermediária do Plano Di-
retor em 2022. Confira aqui o
Diagnóstico.

O conteúdo do Diagnóstico
está dividido em cinco capítu-
los: Ordenamento Territorial e
Mobilidade, Habitação Social e
Direito a Cidade, Patrimônio
Ambiental e Cultural, Desenvol-
vimento Econômico e Social,
Gestão Democrática e Sistema
de Planejamento. A íntegra do
documento está disponível para
a consulta de qualquer cidadão
ou entidade da sociedade civil
nos sites Gestão Urbana e Pla-
no Diretor SP.

O Diagnóstico consolida os
dados apresentados pela Prefei-
tura em outubro de 2021 no Re-
latório de Monitoramento e Ava-
liação da Implementação do Pla-
no Diretor Estratégico. Ele tem
a finalidade de apresentar à so-
ciedade os avanços obtidos des-
de a aprovação do PDE e os ins-
trumentos que merecem ser re-

vistos, além de propostas de es-
tudos futuros. Com isso, a Pre-
feitura espera avançar na imple-
mentação do Plano Diretor para
que seus objetivos sejam alcan-
çados até 2029, quando termi-
nará sua vigência.

O Diagnóstico disponibiliza-
do hoje à população será apre-
sentado e discutido com o Con-
selho Municipal de Política Ur-
bana (CMPU) em reunião extra-
ordinária convocada exclusiva-
mente para tratar do estudo téc-
nico. Depois disso, o conteúdo
será levado ao território das sub-
prefeituras da cidade para ouvir
a população em oficinas presen-
ciais.

O Diagnóstico é o terceiro
documento técnico elaborado
pela SMUL para dar suporte aos
debates durante o processo re-
visional do Plano Diretor. Antes
dele, foram divulgados o Rela-
tório de Monitoramento e
Avaliação da Implementação
do Plano Diretor (outubro/
2021) e o Monitoramento Ini-
cial da Revisão do Plano Di-
retor (julho/2021). A íntegra
de cada um deles está dispo-
nível nos sites Gestão Urbana
e Plano Diretor SP.

O que é o Plano Diretor?
O Plano Diretor Estratégico

é uma lei municipal que orienta
o crescimento e o desenvolvi-
mento urbano de todo o muni-
cípio. Elaborado com a partici-
pação da sociedade, é um pacto
social que define os instrumen-

tos de planejamento urbano para
reorganizar os espaços da cida-
de e garantir a melhoria da qua-
lidade de vida da população.

Ao propor caminhos para
atingir esses objetivos, o PDE
busca compatibilizar as ações do
poder público e da iniciativa pri-
vada para que o planejamento do
município atenda às necessida-
des coletivas de toda a popula-
ção.

O Plano Diretor, em vigor
desde 31 de julho de 2014, tem
como principal diretriz aproxi-
mar emprego e moradia.

Por que revisar o Plano
Diretor?

Como política de longo pra-
zo, o Plano Diretor, previsto até
2029, trouxe mecanismos ino-
vadores prevendo a possibilida-
de de adequações à realidade da
cidade. O objetivo da revisão é
fazer aperfeiçoamentos e ajus-
tes à luz da realidade atual (cri-
se econômica, pandemia, aspec-
tos sociais, entre outros). Esses
ajustes respeitarão todas as pre-
missas que o Plano Diretor de
2014 propõe em relação a seus
Objetivos, Diretrizes e Ações
Prioritárias.

A participação social é es-
sencial para a construção de uma
proposta de revisão à altura dos
desafios e pluralidades de São
Paulo. A Prefeitura elaborou um
calendário para o processo par-
ticipativo, que pode ser consul-
tado nos sites Gestão Urbana e
Plano Diretor SP.

Passo a passo da revisão
do PDE

Em 2021, a Prefeitura cum-
priu etapas importantes da revi-
são, como a divulgação de dois
estudos técnicos, a realização
de busca ativa da população para
conscientização do processo
revisional e recolhimento de
contribuições e a organização de
reuniões temáticas virtuais.

Todo o trabalho realizado e
as contribuições recolhidas per-
mitem que o Processo Partici-
pativo avance agora em 2022. O
calendário de atividades para
este ano foi definido e um Gru-
po de Trabalho com representan-
tes do CMPU foi constituído
para discutir os limites da revi-
são e as etapas da participação
social.  A Prefeitura tem o pra-
zo de até 31 de julho de 2022
para entregar uma proposta de
Revisão à Câmara Municipal.

No mês de março de 2022,
o Município realizou discussões
temáticas com conselheiros do
CIMPDE e do CMPU. O calen-
dário deste ano para a Revisão
amplia a participação social uma
vez que o cenário da pandemia
do novo coronavírus segue sob
controle na cidade. No começo
de abril, foi promovida reunião
online com representantes dos
Conselhos Participativos Muni-
cipais, além de subprefeitos e
integrantes de diversas secreta-
rias. Nas próximas semanas, a
Prefeitura iniciará oficinas pre-
senciais para ouvir a população
a respeito do Diagnóstico.

Governo de SP batiza ciclovia do
Rio Pinheiros de Franco Montoro

O Governador Rodrigo Gar-
cia batizou a ciclovia do Rio Pi-
nheiros como “Franco Monto-
ro”. O decreto com a iniciativa
foi publicado na edição de quin-
ta-feira (14) do Diário Oficial
do Estado.

Em homenagem à memória
do ex-governador Franco Mon-
toro, que foi pioneiro em ações
socioambientais, especialmente
na área do meio ambiente, sane-
amento e infraestrutura de trans-
portes, a ciclovia localizada no

Canal Pinheiros, no município
de São Paulo, passa a ser cha-
mada de Franco Montoro.

André Franco Montoro nas-
ceu em São Paulo, em 1916 e
faleceu em 1999. Foi governa-
dor de São Paulo a partir de
1983 e administrou o Estado
até 1987. Durante sua gestão,
criou a então Secretaria do
Meio Ambiente, com o objeti-
vo de incentivar o desenvolvi-
mento de pesquisas e proces-
sos para reduzir a degradação da

qualidade ambiental.
Montoro foi responsável

também pela ampliação de redes
de água e esgoto em grande par-
te dos municípios paulistas,
construiu mais de 4 mil quilô-
metros de vias pelo estado e ex-
pandiu a linha metroviária na ca-
pital paulista.

A ciclovia faz parte das ações
de revitalização do Projeto Par-
que Linear Bruno Covas, que
busca aproximar a população
das margens do Rio Pinheiros.

Atualmente, está sendo implan-
tado o sistema de iluminação na
ciclovia, que recebeu 60 lâmpa-
das distribuídas em 1,5 quilôme-
tros de extensão.

A ação se soma aos 568 pon-
tos de iluminação de led, distri-
buídos em 14 quilômetros da
ciclovia e faz parte de um plano
mais amplo do Governo e da
ENEL para transformar o local
na primeira pista de bicicleta
inteligente do País com tecno-
logias inovadoras.

Aberta consulta para Uso de Área de
Estações Experimentais e Florestas Exóticas
O Governo do Estado de São

Paulo, por meio da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente
(SIMA), publicou no Diário Ofi-
cial no último sábado (2) a con-
sulta pública para a permissão de
uso de área das Estações Expe-
rimentais de Itapeva e Itirapina
e das Florestas de Águas de San-
ta Barbara, Angatuba e Piraju.

O edital, que possui modelo
diferenciado, prevê que o ven-
cedor seja o responsável pelo
manejo florestal em áreas de flo-
restas exóticas plantadas, além
de exercerem atividades associ-
adas para gestão técnica e co-
mercial, com foco em produtos
e subprodutos florestais, para
madeira ou resina de pinus e
novos plantios comerciais de
pinus e/ou eucaliptos.

A permissão de uso dos es-
paços será pelo prazo de 180
(cento e oitenta) meses. A me-
dida prevê uma receita de
R$400 milhões em 15 anos e o
pagamento de R$13,7 milhões
de outorga para a Fundação Flo-

restal. O processo licitatório
será dividido em dois lotes, sen-
do o primeiro – Subprodutos
florestais nas áreas de Angatu-
ba, Piraju, Águas de Santa Bar-
bara e Itirapina e o segundo –
Subprodutos florestais de resi-
na na área de Itapeva.

O permissionário deverá pro-
mover nesses espaços ações de
prevenção e combate a incêndi-
os, manutenção das áreas verdes
nas áreas de produção, serviços
de limpeza e conservação das
áreas, incluindo os gramados
nos entornos das edificações e
demais infraestruturas. Manu-
tenção das estradas e estruturas.
Elaborar e implantar plano de
manejo de espécies exóticas,
para prevenção, controle e/ou
erradicação de espécies com
maior potencial invasor, para que
não haja novas infestações. Re-
alizar e manter a proteção das
áreas de APP de nascentes, res-
peitando o Código Florestal.

Podem participar da Consul-
ta Pública pessoas físicas ou ju-

rídicas. As contribuições pode-
rão ser enviadas até às 18 horas
do dia 02 de maio de 2022.
Afim de tornar o processo mais
simples e transparente, a Secre-
taria elaborou Relatório Técni-
co-Operacional e Econômico-
Financeiro que estão disponíveis
junto ao edital por meio do link:
https://www.infraestrutura
meioambiente.sp.gov.br/2022/
04/consulta-publica-no-02-
2022/

Importante ressaltar que as
áreas incluídas na permissão de
uso, Angatuba, Águas de Santa
Barbara, Itapeva e Itirapina, pos-
suem de forma anexa Estações
Ecológicas, que continuam sob
gestão e responsabilidade técni-
ca do Poder Público. Nestas es-
tações Ecológicas o vencedor
deverá promover ações de apoio
de vigilância patrimonial, pre-
venção e combate a incêndios e
manutenção de áreas verdes.
Além disso, o permissionário
deverá elaborar relatórios men-
sais de desempenho para acom-

panhamento e monitoramento
das atividades pela SIMA.

Após o termino da consulta
pública, as propostas serão ana-
lisadas e quando verificada a
exatidão da operação o proces-
so será continuado. Os recursos
pagos ao Estado serão reverti-
dos para o Sistema Estadual de
Florestas- SIEFLOR e ajudarão
na manutenção e preservação
dessas áreas.

Pesquisas científicas
Deverão continuar sendo

promovidas as ações de apoio e
incentivo ao desenvolvimento
de projetos e pesquisas cienti-
ficas nas áreas de permissão,
seguindo os procedimentos de-
finidos pela Fundação Florestal,
Instituto de Pesquisas Ambien-
tais e Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente, além de
permitir livre acesso de pesqui-
sadores e equipe de apoio aos
talhões de experimentos, e con-
tinuidade das atividades de pes-
quisa por tempo indeterminado.

No fim de semana da Pás-
coa, as rodovias do estado de
São Paulo deverão receber
aproximadamente 4 milhões
de veículos até o domingo
(17). A previsão é da Agência
de Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp). Serão cerca de
3 milhões de carros transitan-
do nas estradas concedidas e
1 milhão nas administradas
pelo Departamento de Estra-
das e Rodagem (DER).

Segundo a Artesp, a previsão
é de aumento no fluxo de veí-
culos a partir da tarde de hoje e
durante toda a sexta-feira, no
sentido litoral e interior. Já na
volta do feriado, a previsão é de
tráfego intenso a partir do do-
mingo, durante todo o dia.

Na Páscoa, 4 milhões de
veículos devem passar por

rodovias de SP
Segundo a Ecopistas, que

administra o sistema Ayrton Sen-
na/Carvalho Pinto, as pistas de-
verão receber, nos dois sentidos,
cerca de 950 mil veículos de
hoje até domingo (17). De acor-
do com a CCR ViaOeste, cerca
de 1,5 milhão de veículos devem
realizar o deslocamento no Sis-
tema Castello-Raposo e trecho
oeste do Rodoanel durante o fe-
riadão de Páscoa.

No Sistema Anchieta-Imi-
grantes, segundo a Ecovias, são
esperados 500 mil veículos,
que devem transitar para o li-
toral ou no sentido capital
usando as rodovias Anchieta e
Imigrantes, durante todo o fe-
riado. (Agência Brasil)

CÂMARA (São Paulo)
Vereadores e vereadoras que se elegeram por igrejas cristãs

- católica ou protestantes (evangélicas) - vão explicar aos elei-
tores o que o presidente Bolsonaro (PL) quer dizer quando cita
que os brasileiros só devem temer a morte eterna ?

.
PREFEITURA (São Paulo)
O católico Ricardo Nunes (MDB), que vai completar o 1º

ano de mandato no próximo dia 17 maio 2022, vai explicar aos
eleitores o que o presidente Bolsonaro (PL) quer dizer quando
cita que os brasileiros só devem temer a morte eterna ?

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputados e deputadas que vêm se elegendo por igrejas cris-

tãs - católica e protestantes (evangélicas) - vão explicar aos elei-
tores o que o presidente Bolsonaro (PL) quer dizer quando cita
que os brasileiros só devem temer a morte eterna ?

.
GOVERNO (São Paulo)
O católico João Doria, ex-governador de São Paulo e candi-

dato das prévias do PSDB à Presidência 2022, vai explicar aos
eleitores o que o presidente Bolsonaro (PL) quer dizer quando
cita que os brasileiros só devem temer a morte eterna ?

.
CONGRESSO (Brasil)
Deputados federais e senadores eleitos por igrejas cristãs -

católica ou protestantes (evangélicas) - vão explicar aos eleito-
res o que o presidente Bolsonaro (PL) quer dizer quando cita
que os brasileiros só devem temer a morte eterna ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
O presidente Jair Bolsonaro, eleito por igrejas cristãs - ca-

tólica e protestantes (evangélicas) - e ‘candidato’ pelo PL pela
reeleição 2022, vai explica aos eleitores o que quer dizer quan-
do cita que os brasileiros só devem temer a morte eterna ?

.
PARTIDOS (Brasil)
Como que os donos do PL ; PT; PP; União; PSD; Republica-

nos; MDB; PSDB; PSB; PDT; PSC; Podemos; Novo; PSOL; PC
do B; Solidariedade; Avante; Cidadania; PROS; PTB; Patriota, PV
e Rede explicam como que eles não temem a morte eterna ?

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Como os ministros católicos e protestantes (evangélico) no

Supremo Tribunal Federal vão explicar o que o presidente Jair
Bolsonaro quer dizer aos brasileiros que querem votar nele em
2022 sobre não temerem a morte. Só se for a eterna ?

.
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 Medalha Anchieta (Câ-
mara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia pau-
lista)

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

real



Inflação chega a 12% entre as famílias
de renda muito baixa, diz Ipea
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Presidente da Rússia diz que
a Europa precisa do gás russo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na quinta-feira
(14) que Moscou irá trabalhar para redirecionar suas exporta-
ções de energia para o Oriente, enquanto a Europa tenta reduzir
sua dependência, e acrescentou que os países europeus não irão
conseguir abandonar o gás russo imediatamente.

A Rússia fornece cerca de 40% do gás natural da UE, e as
sanções ocidentais por conta do que Moscou chama de sua “ope-
ração militar especial” na Ucrânia atingiram as exportações ener-
géticas complicando o financiamento e a logística de acordos
pré-existentes.

Enquanto a UE debate se aplica sanções sobre o petróleo e o
gás russos, e países do bloco buscam o fornecimento em outros
países, o Kremlin tem formado laços mais próximos com a Chi-
na, maior consumidor de energia do planeta, além de outros pa-
íses asiáticos.

“Os chamados parceiros de países hostis admitem para eles
mesmos que não conseguirão ficar sem os recursos energéticos
da Rússia, incluindo o gás natural, por exemplo”, disse Putin em
uma reunião do governo televisionada.

“Não há substituição racional para o gás russo na Europa hoje”.
Putin também disse que a Europa, ao falar sobre o corte de

energia fornecida pela Rússia, está impulsionando os preços e
desestabilizando o mercado.

O líder afirmou que a Rússia, que representa aproximada-
mente um décimo da produção global de petróleo, e cerca de um
quinto do gás, precisará de nova infraestrutura para impulsionar
o fornecimento de energia para a Ásia. (Agencia Brasil)

A inflação acumulada nos úl-
timos 12 meses atinge com mais
força as famílias mais pobres e
chega a 12% para aquelas com
renda domiciliar menor que R$
1.808,79. A análise foi divulga-
da  na quinta-feira (14) pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica e
Aplicada (Ipea), com dados que
vão até março.

A variação de preços acumu-
lada em um ano cai conforme a
renda aumenta e chega a 10%
entre as famílias mais ricas, que
ganham mais de R$ 17.764,49
por mês. As demais faixas de
renda tiveram inflação de 11,6%
(renda baixa e média-baixa),
11,1%, (renda média), e 10,4%
(renda média-alta).

Quando é considerado ape-
nas o mês de março, o cenário
se repete: as famílias de renda
muito baixa tiveram inflação
mensal de 1,74%. A variação de
preços foi de 1,72% para as fa-
mílias de renda baixa; de 1,70%,
para as famílias de renda média-
baixa; de 1,63%, para as famíli-
as de renda média; de 1,51%,

para as famílias de renda média-
alta; e de 1,24% para as famílias
de renda alta.

As faixas de renda conside-
radas na pesquisa do Ipea são:
muito baixa (menor que R$
1.808,79), baixa (de R$
1.808,79 a R$ 2.702,88), média-
baixa (de R$ 2.702,88 a R$
4.506,47), média (de R$
4.506,47 a R$ 8.956,26), média-
alta (de R$ 8.956,26 a R$
17.764,49) e alta (maior que R$
17.764,49).

A inflação oficial de março
calculada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE) para toda a população
brasileira foi de 1,62%, a maior
para um mês de março desde a
implantação do Plano Real, em
1994. Em 12 meses, o indica-
dor acumula aumento de 11,3%.

Alimentos e transporte
O Ipea explica na análise di-

vulgada  na quinta-feira que os
preços dos grupos alimentos e
bebidas e transportes foram os
principais responsáveis pela

pressão inflacionária no mês de
março, sendo o primeiro mais
relevante na cesta de compras
das famílias de menor renda.
Para as outras faixas de renda,
pesaram mais os aumentos do
grupo transporte, especialmen-
te dos combustíveis.

Além de o grupo alimentos
e bebidas ter sido responsável
por uma pressão inflacionária
relevante, dentro desse grupo
foram muito afetados itens de
grande relevância para as famí-
lias de menor renda, como ar-
roz (que subiu 2,7%), feijão
(6,4%), cenoura (31,5%), bata-
ta (4,9%), leite (9,3%), ovos
(7,1%) e pão francês (3,0%).

As famílias mais pobres so-
freram ainda o impacto do rea-
juste das tarifas de ônibus urba-
no (1,3%) e interestadual (3%)
e os aumentos de 6,6% do pre-
ço do gás de botijão e de 1,1%
da energia elétrica.

Para as famílias de maior
renda, a inflação foi mais impac-
tada pelas altas de 6,7% da ga-
solina, de 13,7% do óleo diesel

e de 8% dos transportes por
aplicativo. Por outro lado, hou-
ve queda de 7,3% nas passagens
aéreas e de 0,69% nos planos de
saúde.

Ao analisar os últimos 12
meses, o Ipea afirma que a mai-
or pressão inflacionária para as
famílias de renda mais baixa vem
do grupo ‘habitação’, no qual
pesaram os reajustes de 28,5%
das tarifas de energia elétrica e
de 29,6% do gás de botijão.

Essas famílias também fo-
ram as que mais sentiram as al-
tas dos alimentos em domicílio,
principalmente os reajustes de
55,9% dos tubérculos, de 8,1%
das carnes, de 18,9% de aves e
ovos, de 13,5% dos leites e de-
rivados e de 10,8% dos panifi-
cados.

As famílias de maior renda,
por sua vez, sentiram mais a
pressão dos combustíveis,
como gasolina (27,5%), etanol
(24,6%), diesel (46,5%) e gás
natural (45,6%), além do reajus-
te de 42,7% do transporte por
aplicativo. (Agencia Brasil)

Consumo nos lares brasileiros cresce
2,26% no primeiro bimestre

O consumo nos lares brasi-
leiros cresceu 2,26% no primei-
ro bimestre de 2022 na compa-
ração com o mesmo período do
ano passado, de acordo com a
Associação Brasileira de Super-
mercados (AbrasMercado).

Na comparação com feve-
reiro de 2021, o crescimento foi
de 3,98%. Em relação a janeiro,
o indicador recuou 0,90%. De
acordo com a Abras, a queda é
explicada pelo efeito calendá-
rio, ou seja, um menor número
de dias em fevereiro quando
comparado ao mês anterior.

Segundo a Abras, após o iní-
cio do ano com crescimento
positivo, mas em ritmo mode-
rado, o indicador de consumo
das famílias corresponde a esti-
mativa do setor supermercadis-
ta, que prevê alta de 2,80% para
2022. “O consumo nos lares foi
positivo neste primeiro bimes-

tre, ainda que diante de uma in-
flação elevada e da alta taxa de
desemprego”, destacou o vice-
presidente Institucional da
ABRAS, Marcio Milan.

Um dos fatores que, segun-
do Milan, tem contribuído para
a manutenção do consumo das
famílias é a consolidação de
transferência de renda via pro-
gramas sociais, como o Auxílio
Brasil. Ele lembrou que o cená-
rio no primeiro bimestre do ano
passado era instável e o consu-
midor vivia na incerteza do re-
cebimento do auxílio emergen-
cial, com o fim do pagamento do
benefício decretado em dezem-
bro de 2020 e a retomada so-
mente a partir de abril de 2021.

“Neste ano, desde fevereiro,
o pagamento benefício extraor-
dinário, o Auxílio Brasil, é cer-
to para ao menos 18 milhões de
famílias em todo o país até o fi-

nal do ano. Esse dinheiro em
mão traz certa segurança para o
consumidor”, analisou.

A Abras estima que o Saque
Extraordinário do Fundo de Ga-
rantia (FGTS), cuja previsão é a
de liberação de R$ 30 bilhões
para 42 milhões de pessoas pode
contribuir para o aumento de
consumo.

AbrasMercado
O AbrasMercado (cesta de

35 produtos de largo consumo)
registrou alta de 1,33% em fe-
vereiro na comparação com o
mês anterior. Assim, o preço na
média nacional passou de R$
709,63 em janeiro para R$
719,06 em fevereiro. No acu-
mulado de 12 meses, a cesta na-
cional registra alta de 13,53%.

Segundo a Abras, as maiores
altas em fevereiro foram puxa-
das pela batata (23,49%), feijão

(4,77%), cebola (3,26%), ovo
(2,79%) e farinha de trigo
(2,76%). No sentido contrário,
apresentaram queda o pernil (-
3,01%), o frango congelado (-
2,29%), o queijo prato (-
0,15%), o sabão em pó (-
0,14%), o leite em pó integral
(-0,05%) e o refrigerante pet (-
0,05%).

A Região Sudeste teve a mai-
or variação no preço médio da
cesta, com alta de 1,58%, pas-
sando de R$ 689,11 em janeiro
para R$ 700,00 em fevereiro. A
segunda maior variação ocorreu
na Região Centro-Oeste, de
1,57%, passando de R$ 651,78
em janeiro para R$ 661,99 em
fevereiro. Nas outras regiões, as
maiores variações mensais no
preço da cesta foram respecti-
vamente: Sul (1,21%), Nordes-
te (1,18%), Norte (1,15%).
(Agencia Brasil)

Num dia de poucos negóci-
os por causa do feriado de Se-
mana Santa, o dólar fechou com
leve alta, mas manteve-se abai-
xo de R$ 4,70 e encerrou a se-
mana em queda. Após subir  na
quarta-feira (13), a bolsa de va-
lores voltou a cair e acumulou
perda pela segunda semana se-
guida.

O dólar comercial fechou a
quinta-feira (14) vendido a R$
4,696, com alta de apenas
0,16%. O mercado de câmbio
iniciou o dia sob tensão, com a
moeda chegando a subir para R$
4,74 por volta as 11h. O movi-
mento de alta, no entanto, desa-
celerou nas horas seguintes, e a
cotação operou perto da estabi-
lidade durante toda a tarde.

Com o desempenho de quin-
ta-feira, a moeda norte-america-
na fechou a semana com queda
de 0,27%. A divisa acumula bai-
xa de 1,36% em abril e de
15,78% em 2022. A perspecti-
va de que o Banco Central bra-
sileiro promova uma alta adici-

Dólar sobe para R$ 4,69, mas
fecha semana em baixa

onal na taxa Selic em junho se-
gurou a alta do dólar.

O mercado de ações teve um
dia mais tenso. O índice Iboves-
pa, da B3, fechou aos 116.182
pontos, com queda de 0,51%.
No pior momento do dia, por
volta das 14h, o indicador che-
gou a cair 0,99%, mas recupe-
rou-se um pouco perto do fim
da sessão.

O Ibovespa fechou a semana
com perda de 1,81%, com a se-
gunda queda semanal consecu-
tiva. Nesta semana, encurtada
por causa do feriado, a bolsa de
valores subiu apenas na quarta-
feira. O mercado de ações foi
afetado pela queda das ações nos
Estados Unidos, à medida que o
rendimento dos títulos do Te-
souro norte-americano sobe,
com a perspectiva de que o Fe-
deral Reserve (Banco Central
dos Estados Unidos) aumente os
juros além do previsto para se-
gurar a inflação, que está no
maior nível em 40 anos. (Agen-
cia Brasil)

A proposta da Rússia de
constituir um sistema de paga-
mentos específico para o Brics
– bloco composto por Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul – não tem o apoio do gover-
no brasileiro, disse na quinta-
feira (14) o secretário de Assun-
tos Econômicos Internacionais
do Ministério da Economia, Eri-
valdo Alfredo Gomes. A suges-
tão foi apresentada há algumas
semanas pelo ministro das Fi-
nanças russo, Anton Siluanov.

“Este não é um tema de tra-
balho, não está na agenda do Bra-
sil”, disse o secretário em en-
trevista à imprensa. Ele infor-
mou que a sugestão foi apresen-
tada pela Rússia em reunião re-
cente do Brics, mas não é con-
senso entre os países do grupo.

De acordo com o secretário
do Ministério da Economia, o
Brasil defende um sistema mais
ágil que a plataforma Swift, usa-
da há cerca de 40 anos. Segundo
Gomes, o governo brasileiro
entende que a elaboração de um
novo sistema de pagamentos,
que permita a compensação de
transações internacionais no
mesmo dia, deve ser discutida de
forma global, sem ser restrita a
um grupo de países.

“Faz sentido a gente ter uma
discussão sobre como estabele-
cer uma nova plataforma. O Bra-
sil entende que isso deve ser em
âmbito multilateral, global. Não
uma solução específica de alguns
países. Até para evitar a fragmen-
tação”, justificou o secretário.

De acordo com Gomes, a
existência de vários sistemas de
pagamentos simultâneos levaria

Brasil não apoia sistema de
pagamento próprio do Brics,

diz ministério
à ineficiência em escala interna-
cional. “Já imaginou fazer um Pix
para a mãe e usar outro sistema
de pagamentos para transferir di-
nheiro para o irmão? Essa frag-
mentação não é boa”, explicou.

Na avaliação do secretário,
os países devem discutir a moder-
nização dos sistemas internacio-
nais de pagamento, para reduzir o
tempo das transações em meio ao
avanço da economia digital. “A gen-
te observa que um pagamento no
Swift às vezes leva dois ou três dias
para chegar ao sujeito do outro
país. É um processo caro, burocrá-
tico, demorado, que não é compa-
tível com as demandas da econo-
mia de hoje”, disse.

Gomes defendeu que o novo
sistema de pagamento seja geri-
do pelo Banco de Compensações
Internacionais (BIS), instituição
sediada na Suíça que reúne os
bancos centrais do planeta.

No início do mês, o minis-
tro das Finanças russo, Anton Si-
luanov, defendeu a criação de um
sistema próprio de pagamentos
entre os países do Brics. Ele jus-
tificou a proposta com base na
deterioração da situação econô-
mica da Rússia com as sanções
internacionais impostas após o
início da guerra com a Ucrânia.

Na avaliação do governo rus-
so, o novo sistema traria mais in-
dependência financeira aos países
emergentes, com a ampliação do
uso de moedas nacionais. Para
Siluanov, existe a necessidade de
acelerar a integração de sistemas
de pagamentos e de cartões e de
criar um sistema próprio de inter-
mediação entre os membros do
Brics. (Agencia Brasil)

Despesas com saúde chegaram
a R$ 711,4 bilhões em 2019

As despesas com consumo
final de bens e serviços de saú-
de no Brasil corresponderam a
9,6% do Produto Interno Bruto
(PIB, a soma dos bens e produ-
tos fabricados no país) em 2019,
sendo 3,8% gastos do governo
e 5,8% despesas das famílias e
de instituições sem fins lucrati-
vos a serviço das famílias
(IFSL), totalizando R$ 711,4 bi-
lhões. As despesas de consumo
do governo com saúde somaram
R$ 283,61 bilhões, enquanto as
famílias e as IFSL ficaram com
R$ 427,8 bilhões.

A maior despesa por parte do
governo foi identificada na saú-
de pública (3,1%), enquanto da
parte das famílias o maior gasto
ficou com a saúde privada
(3,8%). Os dados são da pesqui-
sa Conta-Satélite de Saúde, di-
vulgada na quinta-feira (14),
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Em 2010, o consumo final
de bens e serviços de saúde re-
presentava 8% do PIB, sendo
4,4% de participação das famíli-
as e 3,6% do governo. Desde
2015, a participação do setor saú-
de no PIB nacional se mantém em
nível superior a 9% ao ano.

Em comparação a 13 países
selecionados da Organização
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), o
Brasil é o único que apresenta
maior percentual do consumo
em saúde no PIB proveniente das
famílias e o segundo que detém
a menor participação da despesa
com saúde do governo como pro-
porção do PIB, depois do Méxi-
co (2,7%). As maiores despesas
do governo com saúde no PIB
são mostradas pela Alemanha
(9,9%), França e Japão (9,3%,
cada), Reino Unido (8%), Cana-
dá (7,6%) e Suíça (7,5%).

Segundo o estudo, a despesa
per capita do governo com con-
sumo de bens e serviços de saú-

de alcançou R$ 1.349,60, em
2019, enquanto a despesa per ca-
pita das famílias e IFSL com saú-
de foi de R$ 2.035,60. Nas duas
abordagens, foi registrado cresci-
mento ao longo do tempo, desde
2010, quando o gasto público por
habitante era de R$ 716,9 e das
famílias era de R$ 870,9.

O principal gasto das famíli-
as com saúde foi com serviços
de saúde privada, que incluem
despesas com médicos e planos
de saúde. Essa despesa respon-
deu por 67,5% do total das des-
pesas de consumo final de saú-
de das famílias em 2019.

Extensão
A Conta-Satélite de Saúde é

uma das extensões do Sistema
de Contas Nacionais que permi-
te a elaboração de análises so-
bre o perfil e a evolução do se-
tor de saúde, de forma compa-
rável ao total da economia me-
dido pelas Contas Nacionais. A
pesquisa resulta de esforços in-
terinstitucionais desenvolvidos
com a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), o Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (IPEA),
a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e o Minis-
tério da Saúde.

No consumo final das famí-
lias em 2019, o destaque foi para
saúde privada (R$ 282,67 bi-
lhões) e medicamentos para uso
humano (R$ 122,74 bilhões), o
que correspondeu a 29,3% das
despesas com saúde das famílias
naquele ano. Do lado do governo,
o produto de maior despesa foi a
saúde pública, com R$ 225,89
bilhões. Os gastos com medica-
mentos distribuídos pelo gover-
no totalizaram R$ 9,3 bilhões
(3,3% da despesa de consumo fi-
nal com saúde do governo), em
2019, aponta a pesquisa.

Os técnicos do IBGE obser-
varam, contudo, que a despesa de
consumo do governo não inclui

os subsídios do Programa Far-
mácia Popular, cujo objetivo é
fornecer à população medica-
mentos a um custo menor que o
de mercado. Em 2019, esse pro-
grama totalizou despesas de R$
2,3 bilhões, o que significa que-
da nominal de 17,2% em rela-
ção às mesmas despesas efetu-
adas em 2017, quando atingiram
o valor nominal máximo na sé-
rie de R$ 2,8 bilhões.

Oscilação
Em 2019, a participação das

atividades de saúde no total das re-
munerações alcançava 9,8%, con-
tra 8,3% em 2010; a participação
das atividades de saúde no total de
ocupações somou 7,4%, em 2019,
mostrando expansão ante os 5,3%
registrados em 2010.

A pesquisa mostra que o con-
sumo final de bens e serviços de
saúde em termos de volume não
vem se mantendo ao longo do con-
junto de anos analisado, oscilando
para cima ou para baixo em anos
de crise econômica: em 2011, o
consumo com saúde cresceu
3,6%, contra 4,3% do consumo
não saúde (todos os demais bens
e serviços da economia).

Em 2019, os aumentos fo-
ram de 1% e 2%, respectivamen-
te. Considerando a variação em
volume do consumo em saúde
das famílias, os números obti-
dos em 2011 foram expansão de
4,4%, para bens e serviços de
saúde, e de 5,1% para bens e ser-
viços não saúde. Em 2019, a
evolução foi de 0,8% e 2,8%,
respectivamente.

A análise do lado do gover-
no, por sua vez, mostra que o
aumento do consumo com saú-
de foi de 2,7% para bens e ser-
viços de saúde e de 2% para bens
e serviços não saúde, em 2011.
Em 2019, houve variação posi-
tiva de 1,3% para bens e servi-
ços de saúde e queda de 0,9%
para bens e serviços não saúde.

Os pesquisadores do IBGE
chamaram a atenção que, na mé-
dia, para o período 2011/2019,
as variações ao ano alcançaram
1,7% e 1,2% para bens e servi-
ços de saúde e bens e serviços
não saúde, respectivamente.

Importação
A pesquisa revela que os pro-

dutos relacionados à saúde tive-
ram baixa participação no co-
mércio exterior de bens e ser-
viços, correspondendo a apenas
0,8% da demanda total de expor-
tação e a 5,3% das importações,
em 2019. Nesse ano, a importa-
ção de medicamentos para uso
humano foi de R$ 28,3 bilhões,
ou o equivalente a 26,8% da
oferta total desses produtos.

As importações de farmo-
químicos (princípios ativos usa-
dos na produção de medicamen-
tos) representaram 88,1% da
oferta total em 2019, totalizan-
do R$ 9,2 bilhões. Outro grupo
com participação importante das
importações na oferta total fo-
ram outros materiais para uso
médico, odontológico e óptico,
inclusive próteses, com 31,2%,
em 2019 (R$ 5,7 bilhões).

Em 2010, o valor adiciona-
do pelas atividades de saúde foi
de R$ 202,3 bilhões, correspon-
dendo a 6,1% do valor adicio-
nado bruto (VAB) total da eco-
nomia. Em 2019, o valor adicio-
nado bruto (VAB) das atividades
de saúde foi de R$ 497,1 bilhões,
ou o equivalente a 7,8% do total
da economia. O VAB é uma me-
dida de geração de renda em cada
atividade econômica, em um de-
terminado período. O maior au-
mento de participação foi regis-
trado pela atividade saúde priva-
da, que passou de 2,1% do VAB
total da economia, em 2010, para
3,2%, em 2019. Já a atividade saú-
de pública manteve média de par-
ticipação de 2,2% no VAB total
da economia. (Agencia Brasil)



Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados do Grupo Casino,  
Grupo Pão de Açúcar e Grupo Assaí
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Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
(Modalidade Semipresencial)

A Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS 
DO GRUPO CASINO, GRUPO PÃO DE AÇÚCAR E GRUPO ASSAÍ (“Cooperativa”) convoca 
os Delegados e a todos os Associados da Cooperativa para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se na forma semipresencial no dia 29 de abril de 2022, observados os seguintes 
horários e quórum para sua instalação, nos termos do estatuto social da Cooperativa: (i) em primeira 
convocação às 12h00min; (ii) em segunda convocação às 13h00min; e (iii) em terceira convocação 
às 14h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, para deliberar sobre os itens 
abaixo: I. Discussão e votação da prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2021, compreendendo: (i) o Relatório da Gestão; (ii) o Balanço Patrimonial; e (iii) os Demonstrativos 
da conta de Sobras e Perdas, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório de 
Opinião da Auditoria Externa; II. Destinação das sobras apuradas do exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2021; III. Eleição dos membros do Conselho de Administração; IV. Eleição dos 
membros do Conselho Fiscal; e V. Aprovação da Política de Atividade de Auditoria Interna. As 
Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, acompanhadas do respectivo Relatório de Opinião 
da Auditoria Externa e do Parecer do Conselho Fiscal, estão à disposição dos associados para 
consulta no endereço eletrônico www.gpativa.com.br/assembleia-2022 e na sede da Cooperativa. 
Ademais, diante do caráter semipresencial da referida Assembleia, o boletim de voto à distância e 
suas instruções de preenchimento e envio, bem como o link para acesso à Assembleia por modo 
virtual, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.gpativa.com.br/assembleia-2022.Para 
efeito de cálculo do quórum mínimo de instalação da Assembleia supramencionado, considera-se o 
número total de 12 (doze) Delegados. Os associados que não são delegados poderão comparecer à 
Assembleia, obedecendo aos termos do Parágrafo 9º do Artigo 24 do Estatuto Social e observadas 
as restrições do Artigo 28 do mesmo Estatuto.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

Mirella Basolli Gomiero 
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES: 1. Nos termos do art. 43-A da Lei nº 5764/71, a Assembleia será realizada em 
formato semipresencial, sendo admitida a participação dos Delegados e dos Associados: (i.) de 
forma presencial, na sede da Cooperativa localizada na Alameda Lorena, nº 58, Jardim Paulista, 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii.) de forma remota, via sistema eletrônico de 
videoconferência; e (iii.) por meio de Boletim de voto à Distância. 2. Instruções para participação 
e votação por meio de boletim de voto à distância ou de forma remota: as instruções para 
acesso ao boletim de voto à distância e o link de acesso remoto à Assembleia Geral Ordinária foram 
disponibilizados aos Delegados e a todos os Associados, nesta data, através do site da Cooperativa 
www.gpativa.com.br/assembleia-2022. O link poderá ser acessado através de navegador ou 
aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados 
permitirão aos Delegados o exercício do seu direito a voz e voto, através de áudio, vídeo e chat, 
em tempo real. Para acesso basta clicar no link
será admitido o ingresso na Assembleia.

COMUNICADO DE 
COMPARECIMENTO

Solicitamos o comparecimento da Sr. JOEL 
MENDES GIGANTE - Carteira Profissional 
nº 00085401 - Série:  00259- SP, o retorno 
ao trabalho em 48 horas. O seu não 
comparecimento caracterizará o Abandono 
de Emprego conforme o Artigo 482 Letra I da 
CLT. MD3 Madeireira Eireli – EPP - CNPJ nº 
18.288.388/0001-33. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067967-41.2020.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito  da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de  Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Soucare Con-

proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Gc Locação de Equipamentos  Ltda, 
com o seguinte objeto: ação de rescisão contratual com cobrança de aluguéis . Encontrando-se o réu 
em lugar incerto  e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 

Intimação, Prazo de 20 dias, Processo nº 0034805-09.2019.8.26.0100. O Dr. 
Paulo Bernardi BAccarat, Juíza de Direito da 16ª Vara Cível da Capital. Faz Sa-
ber a José Gonçalves Bastos, que Santa Marta Veículos e Serviços Ltda lhe 
ajuizou ação de Cumprimento de Sentença. Estando o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua intimação por edital, do bloqueio realizado em sua conta por 
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1015251-58.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a Fernando Luiz Nabuco de Abreu, CPF. 040.001.968-04 e Silvana Nabuco de Abreu, CPF. 153.642.298-31 
que Gerosina da Matta ajuizou Ação de Procedimento Comum, objetivando declarar a existência da relação jurídica entre 
as partes, consubstanciada na posse ad usucapionem exercida de forma mansa, pacifica e ininterrupta desde 1966 do sitio 
da Matta até os dias atuais sobre 3 alqueires paulistas de imóvel registrado na matricula 31260 em nome dos réus. Estando 
os réus em lugar incerto e não sabido, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, conteste o feito, 
sob pena de confissão e revelia, 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 Guarulhos, aos 07 de abril de 2022. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018542-19.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
8ª Vara Cível, do Foro Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, 
etc.. FAZ SABER a(o) ANA PAULA ANTUNES, Brasileira, Gerente Financeira, RG 42569232-2, CPF 318.146.448-14, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CENTRO EDUCACIONAL CONCORDIA 
LTDA., objetivando a cobrança de R$ 8.597,73 (30/03/2018), relativo aos serviços educacionais prestados ao seu filho. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 27 de março de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001366-19.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o), a ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES  SERVIÇOS 
DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e 
ATLAS SERVIÇOS EMATIVOS DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Vinicius Silva Marandola, requerendo a rescisão contratual com devolução de valores retidos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
março de 2022. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003171-93.2022.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIAH EVEN-
TOS E LOCAÇÃO LTDA., CNPJ 14.434.519/0001-92, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por Tokio Marine Seguradora S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO -

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 2022.
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Prática de preço de mercado é
necessária, diz presidente da Petrobras
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O presidente eleito da Pe-
trobras, José Mauro Ferreira
Coelho, tomou posse na quin-
ta-feira (14), em cerimônia fe-
chada à imprensa, na sede da
empresa, no Rio de Janeiro.
Durante o evento, transmitido
online, ele falou sobre a impor-
tância da prática de preços de
mercado de combustíveis.

“A prática de preços de
mercado é condição necessá-
ria para a criação de um ambi-
ente de negócios competitivo
para a atração de investimen-
tos, para a atração de novos
agentes econômicos no setor,
para a expansão da infraestru-
tura do país e para a garantia
do abastecimento. Tal cená-
rio leva ao aumento da con-
corrência,  com benefícios
para o consumidor.”.

Segundo ele, graças ao
novo modelo de gestão da es-
tatal, a Petrobras passou de
uma dívida bruta de US$ 160
bilhões, em 2014, para menos
de R$ 60 bilhões. Essa redu-
ção da dívida abre espaço
para maiores investimentos.
Em 2021, foram investidos
US$ 8,8 bilhões. A Petrobras
é, atualmente, a maior produ-
tora de petróleo e gás natural
do Brasil, com produção de
cerca de 2,1 milhões de barris

de petróleo por dia, ou 72%
da produção nacional, e res-
ponde pela produção bruta de
gás natural de 98 milhões de
metros cúbicos diários (73%
da produção brasileira).

Coelho salientou que o
Brasil é hoje o sétimo maior
produtor de petróleo do mun-
do e tem expectativa de atin-
gir a quinta posição até 2030,
com produção de 5,2 milhões
de barris/dia. “Certamente, a
Petrobras terá uma participa-
ção importantíssima nessa
produção”.

Para os próximos cinco
anos, a expectativa é de que
a Petrobras amplie sua produ-
ção em 500 mil barris de óleo
equivalente por dia, com im-
plantação de 15 novos siste-
mas de produção, dos quais
12 já estão contratados. “Essa
produção não seria possível
se não fosse a competência
adquirida pela empresa na ex-
ploração e produção de petró-
leo em águas profundas e ul-
traprofundas”.

Para o novo presidente da
estatal, o aumento da produ-
ção também não seria possí-
vel se não fosse o modelo de
gestão adotado em 2017, que
permitiu que investimentos
em exploração e produção, em

especial na região do pré-sal.
O aumento da produção

de petróleo e gás natural le-
vou ao crescimento da arre-
cadação para a União, gover-
nos estaduais e municipais.
Somente no ano passado, en-
tre impostos e participações
governamentais, foram arre-
cadados R$ 203 bilhões.

José Mauro Ferreira Coe-
lho lembrou no entanto que,
embora o Brasil seja autossu-
ficiente e até exportador de
petróleo (óleo cru), continua
sendo importador de vários
combustíveis, entre os quais
gás de cozinha, querosene de
aviação,  gasol ina ,  d iesel .
“Isso impõe aos agentes de
mercado e ao governo fede-
ral grandes desafios para a
garantia do abastecimento”.

Futuro
Para o futuro, Coelho pre-

tende trabalhar com aderên-
cia ao plano estratégico da
empresa 2022/2026, maximi-
zando o valor do portfólio,
com foco em ativos em águas
profundas e ultraprofundas e
priorizando investimentos em
exploração e produção na pro-
víncia do pré-sal. Os desin-
vestimentos em campos ma-
duros em terra e no mar con-
tinuarão, de forma que “em-
presas com porte adequado e
experiência nesse tipo de ati-

vos, possam dar continuida-
de à produção, com a exten-
são da vida útil dos campos e
o aumento do seu fator de re-
cuperação”.

O novo presidente da Pe-
trobras fez questão de ressal-
tar que mesmo com os desin-
vestimentos em ativos de pro-
dução de petróleo e gás na-
tural, a Bacia de Campos con-
tinua estratégica para a Petro-
bras. A empresa pretende in-
corporar reservas aderentes à
sua visão de futuro, seja ex-
plorando áreas já descober-
tas,  como áreas em novas
fronteiras, como a margem
equatorial e a bacia de Sergi-
pe/Alagoas, em águas pro-
fundas.

Para dar continuidade ao
processo de concorrência e
abastecimento, a Petrobras
segue comprometida com os
desinvestimentos do setor de
refino de petróleo. Coelho afir-
mou que a companhia vai tra-
balhar em suas refinarias para
aumentar a eficiência energé-
tica, operacional e ambiental
e a segurança, de modo a po-
sicioná-la entre os maiores re-
finadores do mundo.

“Assim, obteremos produ-
tos  de  melhor  qual idade,
como, por exemplo, a substi-
tuição total, até 2026, do die-
sel S-500, com maior teor de
enxofre, mais poluente, pelo

diesel S-10, com menos emis-
sões. Continuamos também
comprometidos com a abertu-
ra do mercado de gás natural”.

A t ransição energét ica
também foi citada pelo novo
titular da Petrobras, que pre-
tende neutralizar as emissões
sobre as atividades em seu
controle, com mitigação às
mudanças climáticas e melhor
aproveitamento dos recursos
hídricos, melhor gerencia-
mento dos resíduos e preser-
vação da biodiversidade.

Desafios
O ministro de Minas e

Energia, Bento Albuquerque,
presente à solenidade, disse
que José Mauro Coelho toma
posse em um cenário global
de muitos desafios, marcado
pelo esforço de recuperação
da economia mundial, após a
pandemia da covid-19, pelo
processo em curso de transi-
ção energética para uma eco-
nomia de baixo carbono e pe-
los efeitos da guerra entre
Rússia e Ucrânia que reper-
cutiram na maior crise ener-
gética dos últimos 50 anos. “O
setor de óleo e gás está im-
plicado em todas essas ques-
tões”.

O ministro destacou im-
portantes resultados apre-
sentados pela Petrobras, en-
tre os quais o fato de a com-

panhia ter  se posicionado
entre as maiores empresas de
capital aberto da América La-
tina, com valor de mercado de
cerca de US$ 100 bilhões e 850
mil acionistas. Os investimen-
tos em exploração e produção
somam, até 2026, US$ 57,3 bi-
lhões. “São números impres-
sionantes que revelam a gran-
deza de uma empresa que está
diretamente associada à gran-
deza do Brasil”.

Segundo o ministro, os
projetos de desinvestimento
da Petrobras têm contribuído
para a empresa reduzir sua dí-
vida e ter capacidade de apli-
cação em negócios com mai-
or retorno financeiro. A con-
sequência prevista será a mo-
dernização do mercado de pe-
tróleo e gás natural, com mais
concorrência e pluralidade.

De acordo com Albuquer-
que, os leilões realizados no
atual governo levaram a um
aumento de 16% na produção
de petróleo e de 21% na pro-
dução de gás natural, o que
levou a um recorde de arreca-
dação de royalties, tributos e
participações governamen-
tais. “Só em participações go-
vernamentais nesse período,
foram arrecadados R$ 264 bi-
lhões, três vezes maior que o
arrecadado entre 2014 e 2016
e duas vezes maior entre 2016
e 2018. (Agencia Brasil)

Renda de catadores de
material reciclável

pode aumentar até 25%
O Programa Recicla+,

que institui o Certificado de
Crédito de Reciclagem, tem
potencial para elevar a ren-
da dos catadores de materi-
al reciclável em até 25%, es-
timou na quinta-feira (14) o
presidente do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea), Erick Figueiredo.
Segundo ele, a iniciativa
deve beneficiar mais de 800
mil catadores, que podem
chegar a uma média de ren-
da de mais de R$ 930 reais
por mês.

Lançado na quarta-feira
(13) pelo governo, o progra-
ma pretende estimular in-
vestimentos privados na re-
ciclagem de produtos e em-
balagens descartados pelos
consumidores. A partir da
nota fiscal eletrônica emiti-
da pela venda de materiais
recicláveis, cooperativas de
catadores, prefeituras, con-
sórcios, iniciativa privada e
microempreendedores indi-
viduais poderão solicitar o
certificado de crédito.

O programa é uma inici-
ativa dos ministérios da Eco-
nomia e do Meio Ambiente,
com a assessoria do Ipea. “O
catador vende o material fí-
sico e, ao vender este mate-
rial, ele tem uma nota fiscal,
que será associada a um cré-
dito de reciclagem. Parece
com o mercado de carbono,
mas costumo dizer que a cer-
tificação é mais simples, pois
ela se dá a partir da nota fis-
cal emitida no ato da venda
do material”, disse Figueire-
do, em entrevista coletiva
para explicar o funcionamen-
to do programa.

Ele explicou que a nota
fiscal certificada é a garan-
tia de que embalagens ou
produtos sujeitos à logística
reversa foram, de fato, res-
tituídos ao ciclo produtivo.
“De posse dessa nota fiscal
e do certificado de recicla-
gem eles podem vender para
uma empresa e a empresa
consegue cumprir a obriga-
ção logística reversa sem a
necessidade de criação de
um sistema complexo de re-
ciclagem”, afirmou.

Pelas regras do progra-
ma, caberá ao Ministério do
Meio Ambiente selecionar o
órgão verificador indepen-
dente que fará o procedi-
mento para comprovação da
autenticidade do documento
fiscal.

O secretário de Qualida-

de Ambiental do Ministério
do Meio Ambiente, André
Luiz França, lembrou que o
ponto de partida do novo pro-
grama é um decreto de 2017,
que trata da logística rever-
sa. A norma estabelece re-
gras para assegurar o cum-
primento das obrigações im-
putadas aos fabricantes, aos
importadores, aos distribui-
dores e aos comerciantes de
produtos sujeitos à logística
reversa obrigatória.

De acordo com o secre-
tário, atualmente a adesão ao
programa é voluntária. Fran-
ça informou que o Brasil
possui 12 sistemas de logís-
tica reversa em funciona-
mento. O mais avançado é
o que diz respeito às latinhas
de alumínio, que alcança um
percentual de mais 97% de
reciclagem do produto. Ou-
tros, como os sistemas de re-
ciclagem de plástico e vidro,
ainda estão na casa dos 20%
de reciclagem do material
produzido.

“Essa aquisição é opcio-
nal, é facultativa, mas repre-
senta uma solução para em-
presas que não dispõem de
sistemas próprios de logísti-
ca reversa”, disse. “Isso é
importante porque quando se
retorna esses materiais para
o setor produtivo a gente
preserva recursos naturais,
aumenta a eficiência ener-
gética”, acrescentou.

A estimativa do governo
é de um investimento poten-
cial de R$ 14 bilhões por ano
no setor de reciclagem. O
cálculo leva em conta o
quanto o país deixa de ga-
nhar anualmente ao não re-
ciclar grande parte de mate-
riais e embalagens descarta-
das após o consumo.

O chefe da Assessoria
Especial de Assuntos Estra-
tégicos do Ministério da Eco-
nomia, Adolfo Sachsida, dis-
se que a iniciativa também
diminui os custos para as
empresas que são obrigadas
as reciclar. Segundo ele,
com a adesão ao programa
todos ganham: catadores,
empresas e sociedade.

“Este é um programa que
diminui os custos para em-
presas, que são obrigadas a
reciclar e também aumen-
ta a renda dos catadores. É
um programa que tem um
lado social muito forte.
Uma pegada verde, social
e  inclusiva”,  defendeu.
(Agencia Brasil)
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1. Contexto operacional: A VCI Vanguard Confecções Importadas S.A. (“Companhia” ou “Aramis”) é 
uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil, com sede administrativa na Rua 
Sampaio Vidal, nº 1.026, Jd. Paulistano, São Paulo, CEP 01443-001, na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo. A Companhia opera com o nome fantasia “Aramis” e tem por objetivo principal a 
comercialização de roupas e acessórios masculinos. A Companhia exerce as suas operações através 
de e-commerce, clientes multimarcas, franquias e lojas próprias. As vendas aos clientes multimarcas 
são realizadas através de seu centro de distribuição localizado no Espírito Santo que inclusive atende 
toda a rede da Aramis. As vendas no varejo físico são realizadas através de quarenta e uma lojas próprias, 
localizadas em pontos estratégicos e próximos a grandes centros consumidores, sendo quatorze lojas 
em São Paulo, três na Bahia, três no Ceará, quatro no Distrito federal, três em Goiânia, três em Minas 
Gerais, uma na Paraíba, duas no Paraná, quatro em Pernambuco, uma no Rio de Janeiro, duas no Rio 
Grande do Norte e uma no Rio Grande do Sul, dentre elas existem nove lojas outlet e uma loja virtual. 
Na rede de franquias a Companhia possui cinquenta e seis lojas. 2. Base de preparação: a. Declaração 
de conformidade - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da 
Companhia em 31 de março de 2022. b. Base de mensuração - As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado. c. Moeda funcional e moeda de apresentação - As demonstrações 
financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações 
financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos - Na preparação destas demonstrações 
financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas 
contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. 
Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 2.1. Consolidação - As seguintes políticas 
contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas: a. Controladas 
- A Companhia controla uma entidade quando está exposta, ou tem direito sobre, os retornos variáveis 
advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo 
seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle até a 
data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as 
informações financeiras de controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. 
b. Perda de controle em controladas - Quando a Companhia perde o controle sobre uma controlada, 
a Companhia desreconhece os ativos e passivos e qualquer participação de não controladores e outros 
componentes registrados no patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda 
originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia retém qualquer participação 
na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda 
de controle. 3. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas 
abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 
a. Moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas 
funcionais das entidades pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários 
denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são reconvertidos para a moeda 
funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que são mensurados pelo 
valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data 
em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo 
histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças 
de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado. 
b. Instrumentos financeiros - A Administração da Companhia reconhece todos ativos financeiros 
inicialmente na data em que foram originados, ou seja, na data da negociação ao qual a Companhia se 
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros são reconhecidos 
pelo seu valor justo (exceto o contas a receber que reflete o preço da transação), mais ou menos, os 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão do ativo financeiro. 
A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados. Todos 
os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação, que é a data na 
qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. 
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo 
custo amortizado através do método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes passivos 
financeiros não derivativos: empréstimos, fornecedores e outras contas a pagar. c. Redução ao valor 
recuperável (Impairment) - Ativos financeiros não classificados como ativos mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado, são avaliados a cada data de balanço para determinar se há evidência 
objetiva de impairment. d. Estoques - Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e 
o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no custo médio e inclui gastos incorridos na 
aquisição de estoques e outros custos incorridos para trazê-los às suas localizações e condições 
existentes. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido 
dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. e. Imobilizado - i. Reconhecimento e 
mensuração - Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de 
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment). Os custos dos ativos 
imobilizados são compostos pelos gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição / construção dos 
ativos, incluindo custos dos materiais, de mão de obra direta e quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e em condição necessários para que esses possam operar. Quando partes de um item do 
imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes 
principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são 
apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado 
e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas ou despesas no resultado. Outros gastos são 
capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado a que 
ele se refere, caso contrário, é reconhecido no resultado como despesa. ii. Custos subsequentes - 
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros 
associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes 
são reconhecidos no resultado quando incorridos. iii. Depreciação - Itens do ativo imobilizado são 
depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. A depreciação é 
calculada sobre o valor depreciável do ativo, pelo método linear e leva em consideração a vida útil 
econômica estimada dos bens. As vidas úteis e valores residuais são revisados periodicamente. 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 
Em relação ao exercício anterior não houve alterações relevantes nas vidas úteis e valores residuais 
dos ativos. f. Ativos intangíveis - i. Reconhecimento e mensuração - Os ativos intangíveis que são 
adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da 
amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. ii. Gastos 
subsequentes - Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os futuros 
benefícios econômicos incorporados no ativo específico ao quais se relacionam. Todos os outros gastos, 
incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas, são reconhecidos no resultado conforme 
incorridos. iii. Amortização - A amortização é calculada baseando-se no método linear baseada nas 
vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso. 
Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício 
financeiro e ajustados caso seja adequado. g. Demais ativos circulante e não circulante - São 
demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo,quando aplicável, os rendimentos auferidos 
até a data do balanço. h. Provisões - Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento passado, 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados Senhores, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020. Ficamos à disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 São Paulo, 15 de abril de 2022. A Diretoria

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Ativos 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 43.767 44.286 43.777 44.296
Contas a receber 102.131 71.852 102.131 71.852
Estoques 39.081 39.125 39.081 39.125
Impostos a recuperar 5.890 8.918 5.890 8.918
Outras contas a receber 1.642 1.770 1.642 1.770
Despesas antecipadas 2.501 327 2.501 327
Total do ativo circulante 195.012 166.278 195.022 166.288

Contas a receber 259 632 259 632
Mútuos com partes relacionadas 69 68 - -
Impostos a recuperar 1.825 - 1.825 -
Depósitos judiciais 1.928 8.951 1.928 8.951
Impostos diferidos ativos 6.711 4.790 6.711 4.790
Outras contas a receber 464 165 464 165
Total do realizável a longo prazo 11.256 14.606 11.187 14.538

Imobilizado 20.326 20.000 20.326 20.000
Intangível 3.787 3.015 3.787 3.015
Ativo de direito de uso 67.297 46.155 67.297 46.155
Total do ativo não circulante 102.666 83.776 102.597 83.708

    
Total do ativo 297.678 250.054 297.619 249.996

Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Fornecedores 20.550 21.363 20.550 21.363
Empréstimos e financiamentos 5.470 7.651 5.470 7.651
Obrigações tributárias 7.315 5.132 7.315 5.132
Imposto de renda e contribuição social 1.176 487 1.175 486
Obrigações sociais e trabalhistas 19.683 9.677 19.683 9.677
Passivo de arrendamento 19.671 15.774 19.671 15.774
Dividendos a pagar 5.740 1.868 5.740 1.868
Outras contas a pagar 3.136 4.135 3.136 4.135
Total do passivo circulante 82.741 66.087 82.740 66.086
Empréstimos e financiamentos 6.296 11.993 6.296 11.993
Passivo de arrendamento 46.255 28.280 46.255 28.280
Provisão para passivo a descoberto em controladas 58 57 - -
Outras contas a pagar 707 63 707 63
Provisão para contingências 3.665 2.638 3.665 2.638
Total do passivo não circulante 56.981 43.031 56.923 42.974
Patrimônio líquido
Capital social 18.993 18.993 18.993 18.993
Reservas de capital 68.815 68.815 68.815 68.815
Dividendo adicional proposto 8.888 14.588 8.888 14.588
Reservas de lucros 61.260 38.540 61.260 38.540
Total do patrimônio líquido 157.956 140.936 157.956 140.936

Total do passivo 139.722 109.118 139.663 109.060

Total do passivo e patrimônio líquido 297.678 250.054 297.619 249.996

Demonstrações de Resultados - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 296.713 179.516 296.713 179.516
Custo das mercadorias vendidas (96.926) (57.805) (96.926) (57.805)
Lucro bruto 199.787 121.711 199.787 121.711
Despesas com vendas (103.014) (79.418) (103.014) (79.418)
Despesas gerais e administrativas (60.638) (39.514) (60.639) (39.515)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas 4.704 9.692 4.704 9.692
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras líquidas e impostos 40.839 12.471 40.838 12.470
Receitas financeiras 7.400 8.650 7.400 8.650
Despesas financeiras (6.133) (7.582) (6.133) (7.582)
Receita (despesas) financeiras líquidas 1.267 1.068 1.267 1.068
Resultado de equivalência patrimonial (1) (1) - -
Lucro antes dos impostos 42.105 13.538 42.105 13.538
Imposto de renda e contribuição social - corrente (6.307) (1.659) (6.307) (1.659)
Imposto de renda e contribuição social - diferido 1.921 1.864 1.921 1.864
Lucro líquido do exercício 37.719 13.743 37.719 13.743

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
  Lucro do exercício 37.719 13.743 37.719 13.743
  Ajustes para:
    Provisão para créditos de liquidação duvidosa (387) 1.602 (387) 1.602
    Provisão para perda nos estoques 687 1.898 687 1.898
    Depreciação 3.725 3.562 3.725 3.562
    Amortização 828 671 828 671
    Depreciação do ativo de direito de uso 18.803 16.959 18.803 16.959
    Resultado de equivalência patrimonial 1 1 - -
    Valor do resultado na venda de ativo imobilizado e intangível (312) (7) (312) (7)
    Baixa de ativo imobilizado e intangível 248 848 248 848
    Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado,
       intangível e direito de uso (39) (1.145) (39) (1.145)
    Provisão para bônus e gratificações 5.853 (2.503) 5.853 (2.503)
    Provisão (Reversão) para contingências 1.343 1.263 1.343 1.263
    Juros sobre empréstimo 1.057 786 1.057 786
    Juros sobre arrendamento mercantil 2.222 1.875 2.222 1.875
    Descontos sobre arrendamento mercantil (3.590) (5.657) (3.590) (5.657)
    Baixa de direito de uso e passivo de arrendamento 1.235 1.826 1.235 1.826
    Imposto de renda e contribuição social 6.307 1.659 6.307 1.659
    Imposto de renda e contribuição social diferido (1.921) (1.864) (1.921) (1.864)

73.779 35.517 73.778 35.516
  Variações nos ativos e passivos
  (Aumento) redução dos ativos:
    Contas a receber (29.519) (9.621) (29.519) (9.621)
    Estoques (643) (1.527) (643) (1.527)
    Impostos a recuperar (4.697) (7.520) (4.697) (7.520)
    Outras contas a receber (171) (321) (171) (321)
    Despesas antecipadas (2.174) (20) (2.174) (20)
    Depósitos judiciais 7.023 (949) 7.023 (949)
  Aumento (redução) dos passivos:
    Fornecedores (813) 10.780 (813) 10.780
    Obrigações tributárias 2.183 (915) 2.183 (915)
    Obrigações sociais e trabalhistas 10.006 (3.703) 10.006 (3.703)
    Provisão para perdas de investimento - 1 - 1
    Provisão para contingências (316) (90) (316) (90)
    Outras contas a pagar (356) 662 (355) 662
    Caixa gerado nas atividades operacionais 54.302 22.294 54.302 22.293
    Juros pagos sobre empréstimos (1.057) (786) (1.057) (786)
    Pagamento de juros – arrendamento mercantil (2.094) (1.633) (2.094) (1.633)
    Impostos de renda e contribuição social sobre o lucro pagos (6.822) (1.348) (6.822) (1.348)
  Fluxo de caixa líquido decorrente
    das atividades operacionais 44.329 18.527 44.329 18.526
Fluxo de caixa de atividades de investimento
  Recebimentos pela venda de ativos 55 55 55 55
  Aquisição de ativo imobilizado, pagos (4.258) (3.163) (4.258) (3.163)
  Aquisição de ativo intangível, pagos (1.602) (979) (1.602) (979)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento (5.805) (4.087) (5.805) (4.087)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
  Liquidação de empréstimos com partes relacionadas - (59) - (58)
  Empréstimos captados - 30.000 - 30.000
  Pagamento de empréstimos (8.008) (10.000) (8.008) (10.000)
  Pagamento de principal – arrendamento mercantil (14.208) (9.981) (14.208) (9.981)
  Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (16.827) (3.090) (16.827) (3.090)
Fluxo de caixa proveniente (usado) nas atividades
  de financiamento (39.043) 6.870 (39.043) 6.871
Aumento (redução) líquida em caixa
  e equivalentes de caixa (519) 21.310 (519) 21.310
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 44.286 22.976 44.296 22.986
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 43.767 44.286 43.777 44.296
Aumento (redução) líquida em caixa
  e equivalentes de caixa (519) 21.310 (519) 21.310
Transações não caixa:
Adições -  IFRS 16 44.786 22.958 44.786 22.958
Total das transações não caixa 44.786 22.958 44.786 22.958

Demonstrações de Resultados Abrangentes - (Em milhares de Reais)
Controladora e Consolidado

2021 2020
Lucro líquido do exercício  37.719  13.743 
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total  37.719  13.743 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em milhares de Reais)
Controladora e Consolidado

Reservas de lucros
Capital 
social

Reservas 
de capital

Dividendo 
adicional proposto

Reserva 
de lucros

Reserva 
legal

Reserva de 
incentivos fiscais

Total das 
reservas de lucros

Lucros 
acumulados

Total do 
patrimônio líquido

Saldo em 1º de janeiro de 2020 18.993 68.815 10.127 10.445 3.964 15.368 29.777 - 127.712
  Lucro líquido do exercício - - - - - - - 13.743 13.743
  Constituição de reserva de incentivos fiscais - - - - - 12.014 12.014 (12.014) -
  Dividendos e juros sobre o capital próprio - - 4.461 (3.251) - - (3.251) (1.729) (519)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 18.993 68.815 14.588 7.194 3.964 27.382 38.540 - 140.936

  Lucro líquido do exercício - - - - - - - 37.719 37.719
  Constituição de reserva de incentivos fiscais - - - - - 17.347 17.347 (17.347) -
  Dividendos adicionais do exercício anterior - - (14.588) - - - - - (14.588)
  Dividendos e juros sobre o capital próprio - - 8.888 (10.247) - - (10.247) (4.752) (6.111)
  Retenção de lucros - - - 15.620 - - 15.620 (15.620) -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 18.993 68.815 8.888 12.567 3.964 44.729 61.260 - 157.956

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e 
é provável que um recurso econômico seja requerido para liquidar a obrigação. i. Imposto de renda e 
contribuição social - O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido é 
calculado com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido, e consideram, quando aplicável, a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e 
contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido 
são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Imposto corrente - A despesa de imposto 
corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e 
qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos 
correntes a pagar ou a receber são reconhecidos no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal 
pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos, que reflete as 
incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos 
decretadas na data do balanço. A taxa de imposto de renda corrente é calculada com base em leis 
tributárias promulgadas ou substancialmente promulgadas, no final do exercício corrente, no país em 
que a Companhia opera e gera lucro tributável. A Administração avalia periodicamente a legislação, que 
está sujeita à interpretação e estabelece disposições, se necessário, com base em montantes que 
deverão ser pagos às autoridades fiscais. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados 
somente se certos critérios forem atendidos. (ii) Imposto diferido - Ativos e passivos fiscais diferidos 
são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos 
para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e 
passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição 
social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: • diferenças temporárias sobre o 
reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócios 
e que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado contábil; e • diferenças temporárias 
relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e empreendimentos sob controle conjunto, na 
extensão que o Grupo seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença temporária e seja 
provável que a diferença temporária não será revertida em futuro previsível. Um ativo de imposto de 
renda e contribuição social diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais e 
diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros futuros 
tributáveis estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização 
não seja mais provável. O imposto diferido é mensurado com base nas alíquotas que se espera aplicar 
às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas 
ou substantivamente decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais 
diferidos refletem as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera 
recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. j. Receita operacional - O CPC 47 / IFRS 15 – Receita 
de Contratos de Clientes, passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2018, apresentando uma nova 
abordagem para o reconhecimento das receitas provenientes das operações com clientes. A norma 
estabelece um modelo que busca evidenciar se os critérios para a contabilização foram ou não atendidos. 
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A Companhia 
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. As receitas de 
vendas de mercadorias e os correspondentes custos são registrados, deduzida de devoluções e descontos 
comerciais. As receitas de royalties são calculadas sobre o respectivo volume vendido mensalmente a 
cada um dos franqueados. k. Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas financeiras 
compreendem substancialmente receitas de juros de recebimento em atraso, receita de juros de 
aplicações financeiras e variação cambial ativa. A receita de juros é reconhecida no resultado, através 
do método dos juros efetivos. As despesas financeiras compreendem substancialmente despesas 
bancárias, juros e descontos financeiros passivos, encargos financeiros sobre leasing, impostos sobre 
operações financeiras e variações cambiais passivas. l. Arrendamentos - (i) Determinando quando 
um contrato contém um arrendamento - No início do contrato, a Companhia determina se ele é ou 
contém um arrendamento. No início ou na reavaliação sobre se um contrato contém um arrendamento, 
a Companhia separa os pagamentos e outras contraprestações requeridas pelo contrato referentes ao 
arrendamento daquelas referentes aos outros elementos do contrato com base no valor justo relativo 
dos elementos. Se a Companhia conclui, para um arrendamento financeiro, que é impraticável separar 
os pagamentos de forma confiável, então o ativo e o passivo são reconhecidos por um montante igual 
ao valor justo do ativo fundamental; subsequentemente, o passivo é reduzido quando os pagamentos 
são efetuados e o custo financeiro associado ao passivo é reconhecido utilizando a taxa incremental de 
captação da Companhia. (ii) Ativos arrendados - Ativos mantidos pela Companhia sob arrendamentos 
que transferem para a Companhia substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade são 
classificados como arrendamentos financeiros. No reconhecimento inicial, o ativo arrendado é mensurado 
por montante igual ao menor entre o seu valor justo e o valor presente dos pagamentos mínimos do 
arrendamento. Após o reconhecimento inicial, o ativo é contabilizado de acordo com a política contábil 
aplicável ao ativo. Os ativos mantidos sob outros arrendamentos são classificados como arrendamentos 
operacionais e não são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia. (iii) Pagamentos de 
arrendamentos - Os pagamentos efetuados sob arrendamentos operacionais são reconhecidos no 
resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamentos recebidos 
são reconhecidos como parte integrante das despesas totais de arrendamento, pelo prazo de vigência 
do arrendamento. Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros 
são alocados como despesas financeiras e redução do passivo a pagar. As despesas financeiras são 
alocadas em cada período durante o prazo do arrendamento visando produzir uma taxa periódica 
constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo. 4. Patrimônio líquido: Capital social - Em 
31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social da Companhia somava o montante de R$18.993, o 
qual estava representado por 3.918.116 ações, todas as ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal e com direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. Ações ordinárias - Os detentores 
de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme definido no Estatuto da 
Companhia. As ações ordinárias dão o direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia. 
Reserva de capital - Em 7 de fevereiro de 2014, em Assembleia Geral, os acionistas aprovaram a 
emissão de 1.192.471 (um milhão, cento e noventa e duas mil, quatrocentas e setenta e uma) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço total de subscrição de R$ 70.000, totalmente 
subscritas e integralizadas pela acionista 2BCAPITAL - Brasil Capital de Crescimento I - Fundo de 
Investimento em Participações. Nessa transação, R$ 68.815 foram reconhecidos como Reserva de 
capital. Reserva de lucros - • Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em 
cada exercício nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. • Reserva 
de retenção de lucros - A reserva de retenção de lucros, que deve ser constituída nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações, refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, para atender 
ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos, conforme orçamento 
de capital proposto pelos administradores da Companhia, a ser deliberado em Assembleia Geral. 
Dividendos - A distribuição de lucros obedecerá às destinações de seu Estatuto Social, bem como à 
Lei das Sociedades por Ações, o qual contém as seguintes destinações: • 5% para reserva legal. 
• Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido em Assembleia Geral, 
entretanto, respeitando as regras previstas na legislação vigente (mínimo de 30% do lucro líquido do 
exercício, após a constituição de reserva legal e a formação de reserva para contingências). 
5. Instrumentos financeiros: a. Gerenciamento dos riscos financeiros - Visão geral - No curso 
normal de seus negócios, a Companhia está exposta aos seguintes riscos relacionados: • risco de crédito; 
• risco de liquidez; • risco de taxas de câmbio; • risco de mercado; e • risco operacional. Essa nota 
apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supramencionados, os 
objetivos da Companhia, políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco e o 

gerenciamento de capital da Companhia. (i) Estrutura do gerenciamento de risco - A Administração é 
responsável pelo acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco da Companhia, e os gestores 
de cada área reportam-se regularmente à Administração sobre as suas atividades. As políticas de 
gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados 
pela Companhia, para definir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência 
aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para 
refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia, através de 
suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, desenvolve um ambiente de controle 
disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações. 
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: 
Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um cliente ou 
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem 
principalmente dos recebíveis da Companhia. A exposição da Companhia ao risco de crédito é 
influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada cliente. A Companhia estabelece 
uma política de crédito sob a qual todo o novo cliente tem sua capacidade de crédito analisada 
individualmente antes dos termos e das condições padrão de pagamento. Risco de liquidez - Risco de 
liquidez é o risco de a Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas 
com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. 
A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre 
tenha recursos suficientes para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais, 
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. Tipicamente, a 
Companhia garante que possui caixa à vista suficiente para cumprir com despesas operacionais 
esperadas, incluindo o cumprimento de obrigações financeiras; isto exclui o impacto potencial de 
circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas, como desastres naturais. 
Adicionalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas que permitam captar recursos 
de forma a reverter posições que poderiam prejudicar a liquidez da Companhia. Risco de mercado - 
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado - tais como as taxas de câmbio, 
taxas de juros e preços de ações - irão afetar os ganhos da Companhia. O objetivo do gerenciamento 
de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros 
aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Risco de taxas de câmbio - Decorrem da possibilidade 
de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela Companhia para a aquisição 
de equipamentos e a contratação de instrumentos financeiros. Risco operacional - Risco operacional 
é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a 
processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de 
crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões 
geralmente aceitos de comportamento do mercado. O objetivo da Companhia é administrar o risco 
operacional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia. 
6. Subvenções governamentais: 6.1. Crédito presumido de ICMS - A Companhia possui subvenções 
para investimentos concedidos pelo governo do Estado do Espirito Santo, através da Portaria 107-R de 
31 de julho de 2018, a título de créditos presumidos e/ou outorgados de ICMS - Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços. Esses incentivos são concedidos como estimulo à implantação ou expansão 
de empreendimentos econômicos. O valor dessa subvenção para investimentos, registrados nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 montam a R$ 17.347 e R$ 12.014, respectivamente. 
7. Outras informações: As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas e com parecer sem ressalva, 
estão arquivadas na sede administrativa da Companhia.

Richard Gabriel Stad - Diretor-Presidente

Fabio Davidovici - Diretor Financeiro

Ana Carolina Silva - Contadora - CRC 1SP134.171/O-1

Gustavo Augusto
Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) )

comunica que será realizado o
leilão de arte 26022 e 26304 nos
dias 19, 23, 26,  30 de abril e 03
de maio www.gmleiloes.com.br
diretor ia@gmlei loes.com.br
(11)944-350642 e o leilao de arte
26339 nos dia 06 e 07 de maio
www.arteabstrataleiloes.com.br
( 1 1 ) 2 5 8 9 - 1 5 2 2 ,
arteabstrataleiloes@gmail.com

Demonstração dos fluxos de caixa 
Fluxos de Caixa das 2021 2020
 Atividades Operacionais
Lucro/ Prejuízo do Exercício 195.435,56 (236.604,31)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido ao
 Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais
Depreciação / Amortização - 66.500,00
Baixa de Imobilizado - (66.500,00)
(Aumento) Diminuição no Ativo Circulante 
 e Não Circulante
Títulos a Receber (123.342,94) 271.833,36
Impostos a Recuperar (23,95) -
(Aumento) Diminuição no Passivo
 Circulante e Não Circulante
Obrigações Fiscais - 16.100,05
Outras Contas a Pagar (105.358,32) -
Caixa Líquido Gerado (Utilizado) 
 das Atividades Operacionais (33.289,65) 51.329,10
Caixa Líquido Gerado (Utilizados) pelas
 Atividades Operacionais, de Investimentos
  e de Financiamentos (33.289,65) 51.329,10
Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras
No Início do Exercício 66.189,39 14.860,29
No Fim do Exercício 32.899,74 66.189,39
Aumento (Redução) em Caixa, Bancos
 e Aplicações Financeiras (33.289,65) 51.329,10

Operador Investment S/A
CNPJ nº 66.088.865/0001-60

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 (Em reais)
Balanços Patrimoniais 

Ativo 2021 2020
Ativo Circulante 263.139,11 66.404,81
Disponível: Bancos e Caixas 32.899,74 66.189,39
Empréstimos a Receber 230.000,00 -
Impostos a Recuperar 239,37 215,42
Não Circulante 4.976.982,05 5.083.639,11
Realizável a Longo Prazo 31.734,86 138.391,92
Créditos e Valores 31.734,86 -
Titulos a Receber - 138.391,92
Imobilizado 4.945.247,19 4.945.247,19
Bens em Operação - Custo 5.154.437,19 5.154.437,19
Depreciação (209.190,00) (209.190,00)
Total do Ativo 5.240.121,16 5.150.043,92
Passivo 2021 2020
Passivo Circulante 289.257,75 394.616,07
Contas a Pagar 289.257,75 -
Outras Obrigações - 394.616,07
Patrimônio Líquido 4.950.863,41 4.755.427,85
Capital Social 9.983.161,00 9.983.161,00
Prejuízos Acumulados (5.032.297,59) (5.227.733,15)
Total do Passivo 5.240.121,16 5.150.043,92

Demonstrações do Resultado 2021 2020
Receita Bruta com Vendas - 36.500,00
Receita Operacional Líquida - 36.500,00
Despesas (Receitas) Operacionais 6.274,68 (273.104,31)
Despesas Administrativas (3.100,00) (16.100,05)
Despesas Gerais - (256.086,71)
Despesas Financeiras (101.161,10) (917,55)
Outras Receitas 110.535,78 -
Créditos Vencidos e não Liquidados
Resultado Operacional 6.274,68 (236.604,31)
Resultado antes dos Impostos 6.274,68 (236.604,31)
Contribuição Social (24.976,48) -
Imposto de Renda (63.379,12) -
Receita Não-Operacional 277.516,48 -
Ganho de Capital 277.516,48 -
Resultado do Exercício 195.435,56 (236.604,31)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Saldo em
 31/12/2019

Capital 
Realizado

Prejuízos 
Acumulados Total

9.983.161,00 (4.991.128,84) 4.992.032,16
Prejuízo Líquido
 do Exercício - (236.604,31) -
Saldo em
 31/12/2020 9.983.161,00 (5.227.733,15) 4.755.427,85
Prejuízo Líquido
 do Exercício - 195.435,56 -
Saldo em
 31/12/2021 9.983.161,00 (5.032.297,59) 4.950.863,41

Alberto Douer Wellington Ramos da Silva
CPF: 322.739.798-60 Contador

Administrador CT CRC: 1SP 260022/O9

ACG Instituição de Pagamento S.A.
CNPJ/MF nº 10.868.663/0001-86 - NIRE 35.300.368.843
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Local/Data/Hora: 11/02/2022, às 12hs, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750, 12° andar, São Paulo/SP. 
Convocação/Presença/Publicações Prévias: Dispensada nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, 
em vista da presença da totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Roberto Josuá; Secretária - Liliane 
Josua Czarny. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas pela unanimidade”: (i) a alteração do endereço da 
sede da Companhia, passando para a Rua Hungria, 664, conjunto 41, São Paulo/SP. Em virtude da alteração 
do endereço da sede da Companhia ora aprovada, o artigo 3º do estatuto social da Companhia, passa a 
vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 3º. A Companhia tem sua sede social e foro em São Paulo/SP, 
na Rua Hungria, 664, conjunto 41, Jardim Europa, CEP 01455-904. (ii) a distribuição extraordinária e ad refe-
rendum da assembleia geral que aprovar as demonstrações fi nanceiras do exercício de 2021, da parcela 
da reserva de lucros acumulados do exercício fi ndo em 31/12/2020, no valor total de R$ 2.000.000,00. O 
pagamento dos dividendos se dará dentro de até 60 dias contados da presente data, em moeda corrente 
nacional. Fica autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º da 
Lei 6.404/76. Encerramento: Nada mais a tratar, lavrou-se a presente Ata que foi lida, aprovada e assinada 
pelos presentes. Certidão: A presente ata confere com a versão original lavrada em livro próprio. Mesa:
Roberto Josuá - Presidente; Liliane Josua Czarny - Secretária. Acionistas: Roberto Josuá; Liliane Josua Czarny.
JUCESP n° 101.682/22-0 em 22/02/2022.
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e Bancos em moeda
 corrente nacional 4 1.175 5.302 21.214 19.876
 Contas a receber de clientes 5 - - 30.837 20.690
 Estoques - - 7 7
 Adiantamentos para fornecedores 5 - 3.224 31
 Tributos a recuperar 3 - 1.984 20
 Dividendos a receber 16 - 4.432 - -
 Outras contas a receber - - 587 205
 Despesas antecipadas - - 1.053 112

1.183 9.734 58.906 40.941
Não Circulante
 Valores a receber de partes relacionadas 16 3 495 - -
 Aplicações financeiras vinculadas 6 - - - 812
 Imposto de renda e contribuição
  social diferidos 7 - - 2.420 2.843
 Outros recebíveis de longo prazo - 5 24 24
 Investimentos 8 29.073 17.210 - -
 Imobilizado 9 - - 2.469 974
 Intangível 10 254 - 808 510

29.330 17.710 5.721 5.163
Total do ativo 30.513 27.444 64.627 46.104

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
 Fornecedores 11 210 2 18.103 4.597
 Empréstimos e financiamentos 12 - - - 171
 Impostos e contribuições a recolher 13 78 64 7.525 3.998
 Imposto de renda e contribuição social
  a pagar 14 - - 185 4.267
 Salários, férias e comissões a pagar - - 5.621 1.602
 Valores a pagar às partes relacionadas 16 - 6 - -
 Dividendos a pagar - 833 - 833
 Outras contas a pagar 15 - - 2.970 1.470

288 905 34.404 16.938
Não Circulante
 Empréstimos e financiamentos 12 - 7.690 - 9.218
 Provisão para contingências 17 - - (1.098)
 - 7.690 - 10.316
Patrimônio líquido 18
 Capital social 16.963 1.405 16.963 1.405
 Reservas de capital 5.519 5.089 5.519 5.089
 Reservas de lucros 7.890 12.429 7.890 12.429
 Outros resultados abrangentes (147) (74) (149) (73)

30.225 18.849 30.223 18.850
Total do passivo 30.513 27.444 64.627 46.104

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Kangu Participações S.A.
CNPJ nº 32.608.999/0001-42
Demonstrações Financeiras

Demonstrações dos resultados do exercício - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Nota 2021 2020 2021 2020
Receita líquida da prestação
 de serviços 19 - - 222.603 71.264
Custos dos serviços prestados 20 - - (116.245) (34.568)
Lucro bruto - - 106.358 36.696
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas comerciais 20 - - (6.408) (4.412)
 Despesas administrativas e gerais 20 (646) (315) (62.947) (7.747)
 Receita com equivalência patrimonial 8 21.818 15.614 - -
 Outras despesas operacionais, líquidas - - 320 (1.525)

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Lucro antes do resultado
 financeiro e tributos 21.172 15.299 37.323 23.012
Resultado financeiro, líquido 21 (1.061) (388) (2.003) (735)
Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social 20.111 14.911 35.320 22.277
Imposto de renda e contribuição
 social - corrente 14 - - (14.786) (10.209)
Imposto de renda e contribuição
 social - diferido 7 - - ( 423) 2.843
Lucro líquido do exercício 20.111 14.911 20.111 14.911

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reserva de lucros Ajuste de

Capital Reserva Reserva Retenção Lucros Prejuízos avaliação
Nota social de capital legal de lucros acumulados acumulados patrimonial Total

Saldos em 1º de janeiro de 2020 1.405 - - - - (1.648) - (243)
Plano de opções em ações registrado por controlada - 5.089 - - - - - 5.089
Ajuste de avaliação patrimonial registrado por controladas - - - - - - (74) (74)
Lucro líquido do exercício - - - - 14.911 - - 14.911
Proposta de destinação do lucro líquido:
 Absorção de prejuízos acumulados - - - - (1.648) 1.648 - -
 Constituição de reserva legal - - 281 - (281) - - -
 Dividendos propostos - - - - (833) - - (833)
 Reserva de lucros - - - 12.149 (12.149) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.405 5.089 281 12.149 - - (74) 18.850
Plano de opções em ações registrado por controlada - 430 - - - - - 430
Ajuste de avaliação patrimonial registrado por controladas - - - - - - (73) (73)
Dividendos pagos sobre lucros acumulados formatos até 2020 - - - (12.149) - - - (12.149)
Aumento do capital social com recursos financeiros 18 748 - - - - - - 748
Aumento do capital social com capitalização de dívida 18 8.660 - - - - - - 8.660
Lucro líquido do exercício - - - - 20.111 - - 20.111
Proposta de destinação do lucro líquido:
 Constituição para reserva legal - - 1.005 - (1.005) - - -
 Distribuição de dividendos - - - - (6.352) - - (6.352)
 Aumento do capital social com lucro do exercício 18 6.150 - - - (6.150) - -
 Reserva de lucros - - - 6.604 (6.604) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 16.963 5.519 1.286 6.604 - - (147) 30.225

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro do exercício antes do imposto
  de renda e contribuição social 20.111 14.911 35.320 22.277
  Ajustes para conciliar o lucro ao caixa
   oriundo das atividades operacionais: - -
   Depreciação e amortização - - 576 162
   Resultado com equivalência patrimonial (21.818) (15.614) - -
   Plano de opção de ações para
    colaboradores e terceiros - - 430 5.015
   Despesas de juros e variação cambial de
    aplicações e empréstimos e financiamentos 974 450 974 673
   Provisão para contingências
    e demais provisões - - 8.914 1.098
   Outros ajustes 14 64 (94) 1.155

(719) (189) 46.120 30.380
  Variações nos ativos
   (Aumento) redução de contas
    a receber de clientes - - (10.147) (20.385)
   (Aumento) redução dos estoques - - - 5
   (Aumento) redução de adiantamento
    aos fornecedores (5) - (3.490) (30)
   (Aumento) redução de impostos a recuperar
    no curto e longo prazo (3) - (1.964) (20)
   (Aumento) de valores a receber de partes
    relacionadas no curto e longo prazo 480 (1.600) - -
   Aumento de aplicações financeiras
    vinculadas - - 837 (800)
   (Aumento) redução de outras contas
    a receber e despesas antecipadas - - (1.324) (311)
   (Aumento) redução de outros recebíveis
    no longo prazo - - - (24)
  Variações nos passivos
   Aumento (redução) de fornecedores 208 2 8.491 4.257
   Aumento (redução) de impostos e contri-
    buições a recolher no curto e longo prazo 14 - 3.528 3.944
   Aumento (redução) de salários e férias
    a pagar - - 912 676
   Aumento (redução) de valores a pagar
    para partes relacionadas - curto prazo (6) 6 - -
   Imposto de renda e contribuição social pagos - - (18.868) (5.942)
   Aumento (redução) de outras contas a pagar
    e outros passivos de longo prazo - - (93) 1.241
 Caixa líquido proveniente (usado)
  das atividades operacionais (31) (1.781) 24.002 12.991
Fluxos de caixa das atividades
 de investimentos
 Aquisição (redução) de investimentos (5.190) (158) - -
 Dividendos recebidos de controladas 19.933 - - -
 Aquisição de ativo imobilizado - - (1.898) (948)
 Aquisição de ativo intangível (254) - (472) (369)
 Caixa líquido usado nas atividades
  de investimento 14.489 (158) (2.370) (1.317)
Fluxos de caixa das atividades
 de financiamentos
 Aumento do capital social 748 - 748 -
 Dividendos pagos aos acionistas (19.333) - (19.333) -
 Captação /(Pagamento) de empréstimos
  e financiamentos - 7.240 (1.709) 7.928
 Caixa líquido gerado das atividades
  de financiamento (18.585) 7.240 (20.294) 7.928
 Aumento (Redução) do caixa
  e equivalentes de caixa (4.127) 5.301 1.338 19.602
Demonstração da redução do caixa
 e equivalentes de caixa
  No início do exercício 5.302 1 19.876 274
  No fim do exercício 1.175 5.302 21.214 19.876
 Aumento (Redução) do caixa
  e equivalentes de caixa (4.127) 5.301 1.338 19.602

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Contabilidade
Eduardo Silva Fraguas - Contador CRC SP 208.970/O-0 

Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 20.111 14.911 20.111 14.911
Outros resultados abrangentes:
Ajustes acumulados de conversão (73) (74) (76) (73)
Resultado abrangente total 20.038 14.837 20.035 14.838

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

As Notas Explicativas encontram-se à Disposição na sede da Companhia.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  -  COMARCA DE SÃO
PAULO  -  FORO CENTRAL CÍVEL  -  1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça
João Mendes s/nº - sala 2200 / 2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171-
6353 - São Paulo/SP - E-mail:  sp1regpub@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento
ao Público: das12h30min às19h00min -   EDITAL  de  CITAÇÃO – Prazo de 20
dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1104857-
52.2015.8.26.0100 (U-1298). A Dra.  RENATA PINTO LIMA ZANETTA, MMª Juíza
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
Arcelon Ezidio Ferreira e s/m Alcina Lopes Ferreira, Carmozina Izidia de
Freitas, Helena Ezidio Francisco e s/m João Francisco, José Ferreira Izidio,
José Ezidio Ferreira e s/m Januária Rodrigues Ferreira, Sebastiana Ezidio
Ferreira Cambui e s/m Ângelo Pires Cambui, Ivete Ferreira Ferraresi e s/m
Armando Ferraresi Filho, Margarete Ferreira Ferraresi (ou Ferrari) e s/m
Elmo Aparecido Ferrari, Manoel Thomaz e s/m Thereza Jesus Silveira Tomaz,
Francisco Carlos José, Vera Lúcia Soares Ferreira e s/m Daniel Soares
Ferreira, Kosuke Futemma e s/m Yoshi Futemma, Armelinda Gomes e s/m
Valdenyr Gomez Quezada, Julia Kurmann Fornelli, EdsonRodrigues e s/m
Irene Hernandes Rodrigues, Maria Eugênia Rodrigues Ferraresi, Ofélia
TeixeiraRodrigues, Rita de Cássia Rodrigues Teixeira, Tahiz de Cássia
Rodrigues Teixeira, Thiago Rodrigues Neto, Albino Rodrigues, Maura Cambuy
Ventura e s/m Cláudio Ventura, Simone Ezidio, Gisele Ezidio, Eva Ferreira
Egídio, Franciane Lucato e s/m Chesmas da Costa e Deolinda de Jesus José e
s/m Arlindo José, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interes-
sados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucesso-
res, que JURACI PIRES FERREIRA e ROSA APARECIDA ULIANA PIRES ajuizou
(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel locali-
zado na Rua João Bizarro da Nave, n° 449, casa nº 01, Vila Diva, Alto da Mooca,
São Paulo/SP, com área 319,63m² e contribuinte sob n° 053.138.0007-8, alegan-
do 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 prazode 20 dias úteis, CONTESTEM o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

14   e  15/04

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL  - 26ª VARA CÍVEL  - Praça João
Mendes s/nº - 10º andar - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6000 - E-mail:
upj26a30cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1026236-
31.2021.8.26.0100. O Dr. CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI, MM Juiz de
Direito da 26ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da
lei. FAZ SABER a WALKIRIA MALHEIROS DA CUNHA ASCHER (RG 2.551.926;
CPF 055.918.738-62), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAFIRA lhe move ação de
PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento do débito de
R$12.190,00 (março/2021) a ser atualizado e acrescido das cominações legais,
referente a despesas condominiais vencidas, além das que se vencerem no
curso desta, relativas a unidade 111 de propriedade da mesma, localizada no
condomínio situado na R. Albuquerque Lins, 887, Sta. Cecília. Estando a ré em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 2022.

14  e  15/04
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0173690-47.2012.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA 
SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDMARY CONSULTORIA EMPRESARIAL E 
INCORPORAÇÕES LTDA., (atual denominação de E&M Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios),  
CNPJ 71.981.898/0001-74, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, objetivando o recebimento de faturas de energia 
elétrica, vencidas e a vencer, do imóvel sito à Rua Humberto Giannellak 850, Jardim Belval, Barueri/SP. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 

NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2022.                                                       B - 14 e 15

11ª Vara Cível - Foro Central Cível. 11º Ofício. Processo nº 1045407-47.2016.8.26.0100. Este Juízo 

FAZ SABER a Cynthia de Souza Cohen e Jacob Orbelio Marim Cohen, domiciliados em local 
incerto e não sabido, que foi deferida a penhora do imóvel de matrícula nº 125.605 do 14º CRI de 

INTIMAÇÃO, por EDITAL, para ciência da penhora. 

São Paulo, 08.04.2022.                                                                                                            B - 15 e 19

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS
EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

CNPJ/MF Nº. 05.410.674/0001-88 - Companhia Fechada
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 23 de março de 2022, às 18h30, na sede social da Companhia, localizada na Av. Chedid 
Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, Sala 6, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 
15/12/1976 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos 
termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Waldo Edwin Pérez Leskovar. Secretário: Marcio 
Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a celebração de Share Purchase Agreement e Equity Investment 
com a MaaS Global Oy (“MaaS”); e (ii) a celebração de Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 
Social (“AFAC”) com sua única acionista CCR S.A (“CCR”). 6. Deliberações: A acionista da Companhia, por 
unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberou aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de 
sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) A celebração, pela Companhia e a CCR, juntamente 
com a Canadá Participações S.A. (“Canadá Participações”), de Share Purchase Agreement e Equity Investment e 
seus anexos, por meio do qual estabelecem, entre outras matérias, os termos e condições da alienação de 100% do 
capital social da sua controlada Toronto S.A. - Desenvolvimento e Participações (“Quicko”), para a empresa 
fi nlandesa MaaS, sujeito à verifi cação de determinadas condições suspensivas, mediante pagamento em espécie de 
ações da própria MaaS, que serão por ela emitidas (“Transação”); e (iii) A celebração de Contrato de AFAC entre a 
Companhia e a CCR, no valor de R$ 20.430.743,00 (vinte milhões, quatrocentos e trinta mil setecentos e quarenta 
e três reais), visando o aporte de capital na MaaS e custos relacionados ao trâmite da Transação, tudo conforme 
termos e condições apresentados nesta Assembleia. 7. Encerramento: 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, 23 de março de 2022. Assinaturas: Waldo Edwin Pérez Leskovar, Presidente 
e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: (1) CCR S.A., por Waldo Edwin Pérez Leskovar. Certifi co que a 
presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Waldo Edwin Pérez Leskovar - Presidente da Mesa - 
Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certifi cado Digital ICP 
Brasil. JUCESP nº 184.293/22-4 em 11.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Construcap - CCPS
Engenharia e Comércio S.A.

CNPJ/ME Nº 61.584.223/0001-38 - NIRE 35.300.053.095
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária

Ficam os senhores acionistas da Construcap - CCPS - Engenharia e Comércio S.A. (“Companhia”)
convocados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 14h30
em primeira convocação e às 15h00 em segunda convocação, exclusivamente por meio de plataforma 
de videoconferência, que permitirá a participação e a votação à distância, mediante atuação remota, 
conforme autorizado pela Lei nº 14.030/2020 e nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do DREI,
a qual será considerada como realizada, para todos os efeitos, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Dra. Ruth Cardoso, Edifício Eldorado Business Tower, nº 8501, 32º andar, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos
Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 
distribuição de dividendos, proposta pela Diretoria e recomendada pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 30 de março de 2022; e (iii) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de 
Administração e dos membros da Diretoria, para o exercício de 2022. Nos termos do artigo 133, § 3º da
Lei 6.404/76, os documentos a que se refere esse artigo foram publicados no “Jornal O Dia SP”, em 
30/03/2022, nas páginas 20 a 24. A íntegra desses documentos foi encaminhada aos Acionistas por 
e-mail em 30/03/2022, com o aviso, ainda, de que referidos documentos se encontravam à disposição 
dos Acionistas. Instruções Gerais: a) Para participação na Assembleia, os acionistas, seus
representantes legais ou procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, 
apresentando à Companhia, preferencialmente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, o 
documento de identidade com foto e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação 
legal, bem como, no caso de representação por procurador, o instrumento de mandato realizado há 
menos de 1 (um) ano com reconhecimento da firma do outorgante, mediante envio de e-mail ao
endereço secretaria@construcap.com.br; b) A Companhia informa que, nos termos da IN DREI
nº 81/2020, e a fim de viabilizar a realização da Assembleia de modo exclusivamente digital, divulgará 
aos Acionistas o link de acesso à plataforma de videoconferência e demais dados de acesso ao sistema
eletrônico até 16h00 do dia 26 de abril de 2022. A participação da Assembleia, bem como o exercício
do direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia serão realizados por meio 
da utilização do sistema eletrônico. O sistema eletrônico, nos termos da IN DREI nº 81/2020, também 
assegurará: (i) a segurança, a confiabilidade e a transparência da Assembleia; (ii) o registro da presença
dos acionistas e dos respectivos votos; (iii) a preservação do direito de participação a distância do
acionista durante toda a Assembleia; (iv) o exercício do direito de voto a distância por parte do acionista, 
bem como o seu respectivo registro; (v) a possibilidade de visualização de documentos apresentados 
durante a Assembleia; (vi) a possibilidade de a mesa receber manifestações escritas dos acionistas; 
(vii) a gravação integral da assembleia; e (viii) a participação de administradores, pessoas autorizadas 
a participar da Assembleia e pessoas cuja participação seja obrigatória. São Paulo/SP, 15 de abril de 
2022. Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto - Presidente do Conselho de Administração.

AFN MÁQUINAS E IMPLEMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº 49.911.654/0001-66

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 

28/04/2022, às 10 horas na sede da Companhia à Rua 15 de Novembro, nº 741/781, Bairro Santo Antônio, na 

cidade de Itapira-SP, CEP: 13974-903, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do Dia (1) Tomar a contas dos 

-

 15/19 e 20/04/2022; (2)
(3) (4) Fixar a 

NOGUEIRA PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 46.155.487/0001-82

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 

29/04/2022, às 10 horas na sede da Companhia à Rua 15 de Novembro, nº 741, sobreloja – sala 01, Bairro 

Santo Antônio, na cidade de Itapira-SP, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do Dia (1) Tomar a contas dos 

-

(2) ão do lucro do 

(3) (4) Fixar a 

PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS
CNPJ/MF nº 54.224.423/0001-14 - NIRE 353 0006926 9

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS convocados a 
comparecer às Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se realizarão no próximo dia 30 de 
abril de 2022, às 8:00 horas, na sede social da Companhia, localizada nesta cidade de Espírito Santo 
do Pinhal, Estado de São Paulo, na Rua Honório Soares, nº 80, Centro, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1 – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: (i) prestação de contas dos administradores, 
exame, discussão e votação das demonstrações  financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31.12.2021; (ii) distribuição no decorrer do ano de 2022, dos dividendos obrigatórios e juros  
sobre capital próprio imputados como dividendos, calculados na forma da lei; 2 – ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) exame e deliberação sobre a proposta da Diretoria para aumento do 
capital social, mediante incorporação de reservas de lucros; (ii) conforme descrito abaixo e melhor 
detalhado na Proposta da Diretoria, alteração parcial do estatuto, no tocante: a) ao capital social;  
b) Capitulo III Administração – Artigo 12º; (iii) proposta de correção da remuneração da diretoria; (iv) 
outros assuntos de interesse social. Informações Gerais: (i) encontram-se à disposição dos senhores 
acionistas, na sede da companhia, os documentos a que se refere o Art.133 da Lei nº 6404/76, com as 
alterações da Lei nº 10.303/2001 e 11.638/2007, relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 
(ii) os acionistas poderão ser representados nas Assembléias, mediante a apresentação do mandato 
de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76, os instrumentos de 
mandato deverão ser enviados para o endereço de e-mail acionista@pinhalense.com.br até as 12:00 
horas do dia 29 de abril de 2022; (iii) as Assembleias instalar-se-ão em primeira convocação com a 
presença de acionistas que representem, no mínimo, dois terços do capital com direito a voto. 
Espírito Santo do Pinhal-SP., 13 de abril de 2022

João Paulo Cipoli Viegas
Diretor Financeiro/ RH

Noar Brasil Indústria 
e Comércio S.A

CNPJ n° 36.197.647/0001-00
NIRE nº 35300577086

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convidados os senhores(as) acionistas a 
se reunirem no dia 29/04/2022, às 10hs, em 1ª 
convocação, ou na falta do quórum necessário, 
em 2ª convocação, no mesmo dia, às 10h30, na 
Av. Álvaro Guimarães, 2502, Bloco B, Sala 02, São 
Bernardo do Campo/SP para deliberarem sobre 
as seguintes matérias. Ordem do dia: Em AGO: 
1 – Examinar, discutir e votar nas demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/2021; e 2 – Eleição dos membros da 
administração, sendo permitida a reeleição. Em 
AGE: 1 –  Reforma do Estatuto, com a inclusão 
de atividades atinentes à tecnologia da informa-
ção no objeto social. São Bernardo do Campo, 
08/04/2022. Peter Michael Gottschalk – Diretor.

SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/ME Nº 15.047.380/0001-97 - NIRE 35.300.439.368

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 21 de março de 2022
Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2022, às 10:00 horas, na sede 
social da Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064 - 8º andar, Parte A, 
Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000 (“Companhia”). 
Convocação e Presença: Em virtude da presença dos acionistas titulares da totalidade do capital 
social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, a 
convocação foi dispensada nos termos do disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Constituição da Mesa: Presidente: Sr. Fabio Arturo 
Corrias; e Secretário: Sr. Gustavo Amado León. Ordem do Dia: o exame, discussão e aprovação das 
seguintes matérias: (1) aprovar as contas dos administradores, das Demonstrações Financeiras e do 
Relatório da Administração da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; (2) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; (3) fixar a remuneração anual e global dos membros da 
administração da Companhia; (4) decidir, com base na alteração do artigo 289 da Lei das Sociedades 
por Ações, que as publicações dos atos societários desta Companhia passarão a ser realizadas 
somente no Jornal Dia de SP. Publicações: O Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021 foram publicados no jornal Valor Econômico na edição do dia 25 de fevereiro 
de 2022, nas páginas E80 a E84, assim como na versão digital do referido jornal. Deliberações: Na 
conformidade da Ordem do Dia e estando presentes à Assembleia os administradores da companhia, 
as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar as contas dos 
administradores e o Relatório da Administração da Companhia e as Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, devidamente acompanhadas 
do Parecer dos Auditores independentes; (b) aprovar, portanto, os prejuízos apurados do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante total de R$ 25.228.484,51 (vinte e cinco 
milhões, duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um 
centavos), do qual remanesce como prejuízo acumulado o total de R$ 38.799.006,04 (trinta e oito 
milhões, setecentos e noventa e nove mil, seis reais e quatro centavos), nos termos do artigo 
189 da Lei das Sociedades por Ações; (c) fixar a remuneração anual e global dos membros da 
administração da Companhia em R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais); 
e (d) decidir, com base na alteração do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, pela Lei 13.818 
de abril de 2019, em vigor desde 1º de janeiro de 2022, que as publicações dos atos societários 
desta Companhia passarão a ser realizadas somente no Jornal Dia de SP. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, da qual foi lavrada 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. São 
Paulo, 21 de março de 2022. Mesa: Fabio Arturo Corrias - Presidente; Gustavo Amado León - 
Secretário. Acionistas Presentes: SWISS REINSURANCE COMPANY LTD - Por: Frederico 
Santana Knapp - Procurador; SWISS RE REINSURANCE HOLDING COMPANY LTD - Por: Beatriz 
de Moura Campos Mello Almada - Procurador. JUCESP nº 183.615/22-0 em 08/04/2022. Gisela 
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Prefeitura de SP e
INSS fazem parceria
para ampliar acesso

ao BPC
A prefeitura de São Paulo as-

sinou na quinta-feira, (14) um
acordo de cooperação técnica
com o Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) para ampliar o
acesso ao Benefício de Prestação
Continuada (BPC) na cidade.

Segundo a prefeitura, 800 mil
pessoas recebem atualmente o
benefício na cidade. Entretanto,
há mais 80 mil com o perfil para
receber o auxílio que não solici-
taram. Isso pode acontecer, ain-
da de acordo com a prefeitura,
por desconhecimento, falta de
acesso à internet ou alta
vulnerabilidade social.

O BPC é garantido pela Lei
Orgânica da Assistência Social
e é pago pelo governo federal
para pessoas com mais de 65
anos de idade inscritas no Ca-
dastro Único para Programas So-
ciais (CadÚnico). O principal cri-
tério para receber o auxílio é com-
provar renda familiar menor do
que um quarto de salário
mínimo,hoje R$ 303. (Agência
Brasil)
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PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta  - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS 

DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 26ª EMISSÃO 
DA PLANETA SECURITIZADORA S.A., EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO

A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão de Certifi -
cados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 26ª Emissão da Emissora (“Emissão” e “CRA”, respec-
tivamente), celebrado em 13 de setembro de 2021 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos CRA em 
circulação (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a ser rea-
lizada, em segunda convocação, no dia 25 de abril de 2022, às 14:00, exclusivamente por videocon-
ferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, inclusive para fi ns de voto, sem possi-
bilidade de participação de forma presencial, conforme a Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 
(“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes 
na Ordem do Dia: (i) ratifi cação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (atual de-
nominação da Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda.), sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Pau-
lo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº12.621.628/0001-93, 
na qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., socie-
dade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 
nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas do mesmo grupo econô-
mico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços de 
Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre a Emissora e o Agente 
de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciá-
rio a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado 
na Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles Titu-
lares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fidu-
ciário para spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídi-
ca, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular do CRA; e (c) quando for re-
presentado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas 
as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à 
realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, 
bem como a participação e o voto a distância durante a Assembleia por meio da plataforma acima informada. O Ti-
tular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto com 
seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupo-
gaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalen-
te, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme o artigo 7º da ICVM 625, a Emis-
sora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham 
sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início da Assembleia, 
os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos acima detalhados 
poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat 
que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser reali-
zado pelo presidente de mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrôni-
ca via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão forma-
lizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim so-
licitado pela Emissora. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos 
Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.

São Paulo, 12 de abril de 2022.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta  - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 23ª EMISSÃO DA
PLANETA SECURITIZADORA S.A., EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO

A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital 
de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão de 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Emissora (“Emissão” e “CRA”, 
respectivamente), celebrado em 23 de novembro de 2020 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos 
CRA em circulação (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), 
a ser realizada, em segunda convocação, no dia 26 de abril de 2022, às 14:00, exclusivamente 
por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, inclusive para fi ns 
de voto, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme a Instrução Normativa da CVM nº 625, 
de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as 
seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) ratifi cação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA 
FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda.), sociedade com sede na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ 
sob o nº 12.621.628/0001-93, na qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA 
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua 
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas 
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato 
de Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado 
entre a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a 
Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos 
de acordo com o deliberado na Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.
com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias 
antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; 
(b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular do 
CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação 
na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de 
instrução de voto previamente à realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora 
http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a Assembleia por meio 
da plataforma acima informada. O Titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá 
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços 
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, assinados pela plataforma 
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme o 
artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o 
horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os 
procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, 
verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos 
CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por 
meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à 
Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma 
equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para 
prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.

São Paulo, 12 de abril de 2022.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 14.876.090/0001-93 - NIRE 35.300.418.514
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 28ª EMISSÃO
DA GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A., EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO

A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente 
edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão 
de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 28ª Emissão da Emissora (“Emissão” e “CRA”, 
respectivamente), celebrado em 10 de dezembro de 2020 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos 
CRA em circulação (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), 
a ser realizada, em segunda convocação, no dia 22 de abril de 2022, às 14:00, exclusivamente por 
videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, inclusive para fi ns de voto, 
sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme a Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 
de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes 
matérias constantes na Ordem do Dia: (i) ratifi cação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA 
LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda.), sociedade com sede na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o 
nº 12.621.628/0001-93, na qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA 
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua 
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas 
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato 
de Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado 
entre a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a 
Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de 
acordo com o deliberado na Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado pela 
Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.
br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes 
da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando 
pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular do CRA; e (c) 
quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, 
obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto 
previamente à realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.
com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a Assembleia por meio da plataforma 
acima informada. O Titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a 
instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos 
gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou 
plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme o artigo 7º da 
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início 
da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos 
acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por 
meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá 
ser realizado pelo presidente de mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura 
eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão 
formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim 
solicitado pela Emissora. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos 
Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.

São Paulo, 12 de abril de 2022.
GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.

Escola de Ginástica e Dança Bio Plaza Ltda.
CNPJ/ME nº 05.636.746/0001-00 - NIRE nº 35.217.952.657

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Escola de Ginástica e Dança Bio Plaza Ltda. (“Sociedade”) para 
a reunião de sócios da Sociedade a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26/04/2022, às 15h00, por 
meio exclusivamente digital, através da plataforma Zoom (o link de acesso será disponibilizado pela Sociedade), 
para deliberarem sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o de resultado econômico da 
Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, em conformidade com o disposto no art. 
1.078 do Código Civil. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital, 
serão considerados presentes e signatários da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da 
plataforma digital, os sócios deverão enviar ao endereço de e-mail societario@smartfit.com, em até 3 (três) dias 
úteis antes da data de realização da reunião (ou seja, até as 15h00 do dia 20/04/2022), solicitação acompanhada 
de cópia dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando 
pessoa jurídica, cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem 
como documento(s) de identidade do(s) representante(s) legal(is); (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específicos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas as condições 
legais, e documento(s) de identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem 
seu interesse em participar da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos 
enviados, um e-mail contendo as orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A 
Sociedade não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou 
equipamentos dos sócios. São Paulo, 13/04/2022. Edgard Gomes Corona - Diretor.

Biosanta Academia Ltda.
CNPJ/ME 10.272.640/0001-04 - NIRE 35.222.572.646

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Biosanta Academia Ltda. (“Sociedade”) para a reunião de sócios 
da Sociedade a ser realizada em primeira convocação, no dia 28/04/2022, às 10h00, por meio exclusivamente 
digital, através da plataforma Zoom (o link de acesso será disponibilizado pela Sociedade), para deliberarem 
sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o de resultado econômico da Sociedade, referentes 
ao exercício social encerrado em 31.12.2021, em conformidade com o disposto no art. 1.078 do Código Civil. Os 
sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital, serão considerados presentes e 
signatários da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da plataforma digital, os sócios deverão 
enviar ao endereço de e-mail societario@smartfit.com, em até 3 (três) dias úteis antes da data de realização 
da reunião (ou seja, até as 10h00 do dia 25/04/2022), solicitação acompanhada de cópia dos seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando pessoa jurídica, cópia 
de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem como documento(s) de 
identidade do(s) representante(s) legal(is); (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes 
específicos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas as condições legais, e documento(s) de 
identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem seu interesse em participar 
da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos enviados, um e-mail contendo 
as orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A Sociedade não se responsabilizará 
por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos sócios. São Paulo, 
13/04/2022. Edgard Gomes Corona - Diretor.

Centrale Compra, Venda e Locação de Imóveis Ltda.
CNPJ/ME nº 04.251.958/0001-06 - NIRE nº 35.216.727.412

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Centrale Compra, Venda e Locação de Imóveis Ltda. (“Sociedade”) 
para a reunião de sócios da Sociedade a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26/04/2022, às 10h00, por 
meio exclusivamente digital, através da plataforma Zoom (o link de acesso será disponibilizado pela Sociedade), 
para deliberarem sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o resultado econômico da 
Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, em conformidade com o disposto no art. 
1.078 do Código Civil. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital, serão 
considerados presentes e signatários da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da plataforma 
digital, os sócios deverão enviar ao endereço de e-mail societario@smartfit.com, em até 3 (três) dias úteis antes 
da data de realização da reunião (ou seja, até as 10h00 do dia 20/04/2022), solicitação acompanhada de cópia dos 
seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando pessoa jurídica, 
cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem como documento(s) de 
identidade do(s) representante(s) legal(is); (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes 
específicos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas as condições legais, e documento(s) de 
identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem seu interesse em participar 
da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos enviados, um e-mail contendo 
as orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A Sociedade não se responsabilizará 
por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos sócios. São Paulo, 
13/04/2022. Edgard Gomes Corona - Diretor.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 325ª E DA 326ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados (i) os Titulares dos Certifi cados Imobiliários da 325ª e da 326ª Série da 4ª Emissão da VIRGO COM-
PANHIA DE SECURITIZAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 08.769.451/0001-08, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º an-
dar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI” ou “Titular do CRI”, quando referidos in-
dividualmente, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente); (ii) a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato representa-
da na forma de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”); e (iii) os representantes da Emissora, a reunirem-se em pri-
meira convocação, para Assembleia Geral de Titulares de CRI (“Assembleia”), a ser realizada em 06 de maio 
de 2022 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft 
Teams, conforme Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14 de maio de 2020 
(“Instrução CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.4 do “Termo de Securitização de Cré-
ditos Imobiliários da 325ª e da 326ª Séries da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Virgo Compa-
nhia de Securitização”, celebrado em 05 de agosto de 2021, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para dis-
cutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Declaração, ou não, do vencimento antecipado da Emissão, em ra-
zão do descumprimento pela SRC 6 Participações Ltda., na qualidade de devedora dos CRI (“Devedora”) do Valor do 
Fluxo de Recursos na Conta de Depósito em Garantia, conforme o descrito na Cláusula 6.1 do “Instrumento Particular 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Conta de Depósito em Garantia” celebrado em 5 de agosto de 2021 
(“Contrato de Cessão Fiduciária”); b) Para fi ns de regularização do Valor do Fluxo de Recursos na Conta de Depósito 
em Garantia, alterar as defi nições de “Direitos Creditórios” e “Operações de Pagamento” nos documentos da Emissão, 
quais sejam, o Termo de Securitização, o Contrato de Cessão Fiduciária e a Cédula de Crédito Bancário nº 41500956-
1, celebrada em 5 de agosto de 2021 (“CCB”, e em conjunto com o Termo de Securitização e o Contrato de Cessão Fi-
duciária, “Documentos da Emissão”), para inclusão de novos recebíveis como garantia da Emissão, de forma que os 
Direitos Creditórios poderão ser originados (i) dos vouchers de alimentação e refeição dos Estabelecimentos Comer-
ciais a serem relacionados no Anexo II.A do Contrato de Cessão Fiduciária, e/ou (ii) de recebíveis de depósito à vista 
(cartões de débito) dos Estabelecimentos Comerciais a serem relacionados no Anexo II.B do Contrato de Cessão Fidu-
ciária, nos termos do aditamento a ser celebrado. Para fi ns da garantia sobre recebíveis de depósito à vista (cartões de 
débito), serão considerados os seguintes critérios de elegibilidade relacionados aos direitos creditórios: (i) somente os 
direitos creditórios (também denominadas como unidades de recebíveis) que não estejam oneradas a terceiros; (ii) so-
mente os direitos creditórios relacionados à Adquirente GetNet listada no Anexo I, bem como qualquer nova Adquiren-
te eventualmente contratada pela garantidora; (iii) somente os direitos creditórios relacionados aos Estabelecimentos 
Credenciados listados no Anexo II.B. O agente onerador, a partir de 03 (três) dias úteis após o recebimento do comuni-
cado do cumprimento das condições suspensivas indicadas no contrato, a ser encaminhado pela garantidora, com có-
pia para a credora, enviará diariamente, até as 13:00 (treze) horas do respectivo dia, deverá informar a credora o va-
lor correspondente aos direitos creditórios que vencem no respectivo dia, bem como realizar automaticamente a one-
ração da totalidade de novos direitos creditórios. A defi nição de “Arranjos de Pagamento” não será alterada, mas deve 
ser interpretada como abrangendo a estrutura de garantia ajustada nos termos aqui descritos; c) Alteração do Anexo 
II do Contrato de Cessão Fiduciária, a fi m de segregar em Anexo II.A, cujos Estabelecimentos Comerciais (conforme de-
fi nido no Contrato de Cessão Fiduciária) listados serão relacionados aos direitos creditórios decorrentes de vouchers 
de alimentação e refeição; e Anexo II.B, cujos Estabelecimentos Comerciais listados serão relacionados aos recebíveis 
de depósito à vista (cartões de débito); d) Caso aprovado o item “c” acima, aprovar a contratação de agente onera-
dor/registrador e de sistema de registro de recebíveis, a ser custeado com recursos da Devedora, observado que a re-
muneração dos CRI não deverá ser impactada por esse custo; e e) Autorização ao Agente Fiduciário, a Emissora e a De-
vedora a tomarem todas as providências necessárias para refl etir as deliberações desta Assembleia nos documentos 
da Emissão. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no 
site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de es-
clarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, conta com a presença de Titulares 
dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) do valor total dos CRI em Circulação e, em segunda convoca-
ção, com qualquer número de presentes, conforme cláusula 13.4 do Termo de Securitização. Já as deliberações serão 
tomadas em primeira convocação por Titulares dos CRI, representando, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais 1 
(um) dos CRI em Circulação em primeira convocação e, em segunda convocação, por 50% (cinquenta por cento) mais 
1 (um) dos Titulares de CRI presentes na Assembleia Geral, conforme cláusula 13.11 do Termo de Securitização, exce-
to para o item “c” que será aprovado por Titulares dos CRI que representem 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI 
em circulação, tanto em primeira quanto em segunda convocação, conforme disposto na cláusula 13.11.1 do Termo de 
Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, 
através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela 
Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com có-
pia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para corporate@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias 
antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes do-
cumentos: (i) quando pessoa física, documento de identidade; (ii) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e 
documentos que comprovem a representação do Titular do CRI; (iii) quando for representado por procurador, procura-
ção com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais; e (iv) manifesta-
ção de voto, conforme abaixo. O Titular do CRI poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de 
ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora (gestao@vir-
go.inc com cópia para juridico@virgo.inc), com cópia a Agente Fiduciário (corporate@vortx.com.br), preferencialmen-
te, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de docu-
mento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e atra-
vés do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação 
de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRI ou por seu representante legal, assina-
da de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a ante-
cedência acima mencionada; e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instru-
mentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da Instru-
ção CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assem-
bleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 15 de abril de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

BRAZILIAN SECURITIES 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/ME: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

Edital de Convocação - Terceira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 156ª e 157ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 156ª e 157ª Série da 1ª 
Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI”, “Emissão” e “Securitizadora”, 
respectivamente), nos termos da Cláusula Onze do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 156ª e 
157ª Séries da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo de Securitização”), 
a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Terceira Assembleia Geral dos Investidores dos CRI (“Terceira 
Assembleia”), a se realizar no dia 10 de maio de 2022, às 15 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da 
plataforma “Microsoft Teams”, coordenada pela Securitizadora, com sede na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º 
andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a Cláusula 4.12.1 do Termo de 
Securitização. Os titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de representatividade, descritos a seguir, 
em até 5 (cinco) dias úteis antes da assembleia, para que receba o link de acesso à Assembleia (que será pela 
plataforma Teams e deve ter acesso com câmera), para a Securitizadora e para o Agente Fiduciário nos e-mails: 
produtos.bs@grupopan.com e af.assembleias@oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para participante 
pessoa física serão: cópia digitalizada de documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por 
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura 
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do titular do CRI. Os 
documentos necessários para os demais participantes serão: cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou 
documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular 
do CRI e, cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por 
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura 
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração. 

São Paulo, 14 de abril de 2022
Brazilian Securities Companhia de Securitização

Cosmotec International Especialidades Cosméticas Ltda.
CNPJ nº 18.323.476/0001-29

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Leandro Roberto Soncini Rodrigues
Diretor Presidente e Diretor de Operações

Luciano Fagliari
Diretor Executivo

Adriano Calvo Fernandes
Diretor Administrativo e Financeiro

José Aparecido de Paula
Contador - CRC 1SP64807/O-1

Diretoria

Balanços Patrimoniais Nota 2021 2020
Ativo/Circulante 77.282 82.457
Caixa e equivalentes de caixa 4 7.370 29.131
Contas a receber de clientes 5 39.255 34.060
Estoques 6 19.189 16.699
Impostos a recuperar 7 8.094 819
Outros créditos 8 3.374 1.748

Não circulante 11.287 11.291
Ativo fiscal diferido 16 – 523
Impostos a compensar 41 38

Total do realizável a longo prazo 41 561
Imobilizado 9 11.103 10.565
Intangível 10 143 165

Total do ativo 88.569 93.748

Balanços Patrimoniais Nota 2021 2020
Passivo/Circulante 34.297 49.138
Fornecedores 11 11.179 15.993
Empréstimos e financiamentos 12 14.542 24.974
Impostos e contribuições a recolher 2.780 2.325
Salários, férias e encargos sociais 13 2.540 2.069
Outras contas a pagar 3.256 3.777
Não circulante 1.056 –
Passivo fiscal diferido 16 1.056 –

Patrimônio líquido 53.216 44.610
Capital social 17 3.589 3.589
Reserva de lucros 17 28.490 28.481
Lucros acumulados 17 21.137 12.540

Total do passivo e patrimônio líquido 88.569 93.748

Demonstrações do Resultado Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 18 165.908 142.209
Custos dos produtos vendidos 19 (114.894) (95.631)
Lucro bruto 51.014 46.578
Despesas comerciais 20 (9.355) (7.036)
Despesas administrativas e gerais 21 (16.432) (14.936)
Perda por redução ao valor recuperável de
 contas a receber 649 (71)
Outras despesas (2.243) (1)
Outras receitas 22.1 7.901 1.032

Lucro antes das receitas (despesas)
 financeiras líquidas e impostos 31.534 25.566
Despesas financeiras 22 (2.057) (6.170)
Receitas financeiras 22 3.478 682

Receitas (despesas) financeiras líquidas 1.421 (5.488)
Lucro antes dos impostos 32.955 20.078
Imposto de renda e contribuição social
Corrente 16 (8.517) (5.856)
Diferido 16 b (1.580) (110)

Lucro líquido do exercício 22.858 14.112

Demonstrações do Resultado Abrangente 2021 2020
Lucro líquido do exercício 22.858 14.112
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total 22.858 14.112

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Lucros

Nota social de Lucros acumulados Total
Saldos em 1/01/2020 3.589 18.207 10.627 32.423
Lucro líquido do exercício – – 14.112 14.112
Transferência para
 reserva de lucros 17 – 10.627 (10.627) –
Dividendos
 distribuídos 17 – (353) (1.572) (1.925)
Saldos em 31/12/2020 3.589 28.481 12.540 44.610
Lucro líquido do exercício – – 22.858 22.858
Transferência para
 reserva de lucros – 353 (353) –
Dividendos distribuídos 17 – (344) (13.908) (14.252)
Saldos em 31/12/2021 3.589 28.490 21.137 53.216

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Nota 2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 22.858 14.112
Ajustes por:
Perda na baixa de ativo imobilizado 6 (20)
Depreciação e amortização 9 e 10 694 661
Imposto de renda e contribuição social 16 10.097 5.966
Provisão para perdas nos estoques 6 538 22
Provisão de comissões para representantes
 vendas (46) 57
Perda por redução do valor
 recuperável do contas a receber 5 (649) 72
Variação cambial 12 423 2.695
Provisão de juros sobre empréstimos 12 801 576

34.722 24.141
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber
 de clientes (4.546) (13.060)
(Aumento) em outros créditos e impostos
 a recuperar (8.904) (346)
(Aumento) em estoques (3.028) (3.830)
(Redução) aumento em fornecedores (4.814) 3.862
Aumento em salários, férias e encargos
 sociais 471 234
(Redução) em outras contas a pagar e outros
 impostos (1.882) (227)

Caixa provenientes das atividades operacionais 12.019 10.774
Impostos pagos sobre o lucro (8.376) (4.305)
Juros pagos sobre empréstimos 12 (838) (741)

Fluxo de caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 2.805 5.728

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Recursos provenientes de alienação do imobilizado 2 37
Aquisição de ativo imobilizado e intangível 9 e 10 (1.219) (637)
Caixa líquido proveniente das atividades
 de investimento (1.217) (600)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos 17b (12.531) (1.925)
Empréstimos pagos 12 (24.818) (14.733)
Recursos provenientes de novos em-
préstimos 12 14.000 22.419
Caixa líquido proveniente das atividades de
 financiamento (23.349) 5.761
(Redução) aumento líquido em caixa
 e equivalentes de caixa (21.761) 10.889

Caixa e equivalentes de caixa
 em 31/12/2020 4 29.131 18.242
Caixa e equivalentes de caixa
 em 31/12/2021 4 7.370 29.131

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Cosmotec International Especialidades 
Cosméticas Ltda. (“Empresa” ou “CIC”), com sede na Rua João Alfredo, 
926, município de Guarulhos, no estado de São Paulo, tem como princi-
pal atividade a comercialização, importação, exportação, fabricação e 
representação comercial de matérias-primas cosméticas. A Empresa 
iniciou suas atividades em 1º de outubro de 2013, após processo de 
cisão parcial da empresa Cosmotec Especialidades Químicas Ltda. 
(“CEQ”). Em 2 de outubro de 2013 o Grupo Sumitomo adquiriu o contro-
le da Empresa que passou a ser subsidiária da Sumitomo Corporation 
Japão. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade com 
relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis: As 
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das demons-
trações financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva da Empresa 
em 11 de março de 2022. Todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, 
e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
b. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstra-
ções financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional 
da Empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indica-
do de outra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos: Na prepara-
ção dessas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julga-
mentos e estimativas que afetam a aplicação de políticas contábeis da 
Empresa e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe-
sas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estima-
tivas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das 
estimativas são reconhecidas prospectivamente. 3. Principais políticas 
contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresenta-
dos nestas demonstrações financeiras. a. Moeda estrangeira: Transa-
ções em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda 
funcional da Empresa pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas 
estrangeiras na data de apresentação são convertidos para a moeda 
funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda 
cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da 
moeda funcional no começo do período, ajustado por juros e pagamen-
tos efetivos durante o período, e o custo amortizado em moeda estran-
geira à taxa de câmbio no final do período de apresentação. b. Instru-
mentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: 
O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reco-
nhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros

ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a 
Empresa se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 
Um ativo financeiro (a menos que seja umas contas a receber de clien-
tes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo fi-
nanceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um 
item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são direta-
mente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Uma conta a receber de 
clientes sem um componente significativo de financiamento é mensura-
da inicialmente ao preço da operação. c. Contas a receber de clientes: 
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor do faturamen-
to, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tribu-
tária da Empresa. A provisão por redução ao valor recuperável de con-
tas a receber foi constituída em montante considerado suficiente pela 
Administração para suprir as eventuais perdas de crédito esperadas. 
d. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o 
custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no 
custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de matérias-primas 
e outros materiais, custos de produção e transformação e outros custos 
incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. 
No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o cus-
to inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capa-
cidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado 
de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estima-
dos de conclusão e despesas de vendas. e. Imobilizado: (i) Reconhe-
cimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo 
custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acu-
muladas, quando houver. O custo inclui gastos que são diretamente 
atribuíveis à aquisição de um ativo. Ganhos e perdas na alienação de 
um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recur-
sos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são 
reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. (ii) Custos 
subsequentes: O custo de reposição de um componente do imobiliza-
do é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os 
benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir 
para a Empresa e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. 
O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é bai-
xado. Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reco-
nhecidos no resultado conforme incorridos. (iii) Depreciação: A depre-
ciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com 
relação às vidas úteis estimadas, já que esse método é o que mais 
perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros 
incorporados no ativo. A depreciação é calculada sobre o valor histórico. 
Terrenos não são depreciados. f. Intangível: Refere-se aos softwares 
adquiridos pela Empresa, que vem sendo amortizado considerando a 
vida útil estimada desses ativos em 5 anos. 4. Patrimônio líquido: 
a. Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
é de R$ 3.589.037, representado por quotas no valor nominal de 
R$ 1,00 cada uma, totalmente subscrita e integralizada pela quotista 
conforme demonstrado no quadro abaixo:

Quotistas
Quotas de

participação
Percentual de

quotas - %
Sumitomo Corporation 1.383.577 38,55
Sumitomo Corporation do Brasil S.A. 726.780 20,25
Sumitomo Corporation América 581.424 16,20
Summit Cosmetics Corporation 717.806 20,00
Marly Massumi Yajima Fagliari 89.725 2,50
Luciano Fagliari 89.725 2,50
Total 3.589.037 100

GCW Capão da Canoa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 14.270.394/0001-02 - NIRE 35229859045

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 08.03.2022, às 10 horas, na sede social, na Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, sala 01 – parte, São 
Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira de Carvalho Corti,  
Secretário: Celso Antonio Alves. Deliberações Aprovadas: a redução do capital social em R$ 6.000.000,00 
considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o 
cancelamento de 6.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 3.600.000 quotas da sócia 
Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda e 2.400.000 quotas da sócia Wagnerpar 
Urbanismo Ltda, as quais receberão em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas à título de capital 
excessivo. Dessa forma, o capital social passa de R$ 6.560.875,00 para R$ 560.875,00. Os sócios autorizam os 
administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
08.03.2022. Mesa: Rafaella N. de Carvalho Corti - Presidente, Celso Antonio Alves - Secretário. Sócios: 
Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. Rafaella Nogueira de Carvalho Corti e Celso 
Antonio Alves - Administradores, Wagnerpar Urbanismo Ltda. - Ricardo Alexandre Wagner - Administrador

M2 - Academia de Ginástica Ltda.
CNPJ/ME 17.147.843/0001-18 - NIRE 35.227.132.733

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da M2 - ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA. (“Sociedade”) para a reunião de 
sócios da Sociedade a ser realizada em primeira convocação, no dia 28/04/2022, às 15h, por meio exclusivamente 
digital, através da plataforma Zoom (o link de acesso será disponibilizado pela Sociedade), para deliberarem sobre: (i) 
as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico da Sociedade, referentes 
ao exercício social encerrado em 31.12.2021, em conformidade com o disposto no art. 1.078 do Código Civil; e (ii) a 
distribuição de dividendos referentes ao resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021 e de parte dos lucros 
acumulados da Sociedade. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital, se-
rão considerados presentes e signatários da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da plataforma 
digital, os sócios deverão enviar ao endereço de e-mail societario@smartfit.com, em até 3 (três) dias úteis antes da 
data de realização da reunião (ou seja, até as 15h00min do dia 25 de abril de 2022), solicitação acompanhada de có-
pia dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando pessoa jurí-
dica, cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem como documento(s) 
de identidade do(s) representante(s) legal(is); (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes 
específicos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas as condições legais, e documento(s) de identi-
dade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem seu interesse em participar da reunião, 
em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos enviados, um e-mail contendo as orientações 
para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A Sociedade não se responsabilizará por eventuais 
falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos sócios. São Bernardo do Campo, 13 
de abril de 2022. Edgard Gomes Corona - Diretor.

A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, na 
Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários das 174ª, 175ª, 176ª, 177ª, 178ª e 179ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares de CRI”) para 
participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em 2ª (segunda) convocação, em 05 de maio de 2022, às 14h, 
de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela Emissora, conforme Instrução 
Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link a ser encaminhado aos Titulares de 
CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto a distância previamente à realização do conclave 
nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a seguinte Ordem do Dia: (i) a aprovação, ou não, da ratificação 
dos atos praticados e das medidas adotadas pela Securitizadora no âmbito da cobrança das obrigações inadimplidas pela Cedente e pelos 
Fiadores (conforme definidos no Termo de Securitização) (“Cobrança”), o que inclui, mas sem limitação: (a) a ratificação da exigência da 
Recompra Compulsória realizada no dia 08 de fevereiro de 2022, devido ao fato de a Cedente ter incorrido na Hipótese de Recompra Total dos 
Créditos Imobiliários prevista na Cláusula 7.3(b) do Contrato de Cessão em razão do descumprimento, pela Cedente, da obrigação prevista 
nas Cláusulas 6.3.7 e 6.6.5 do Contrato de Cessão; (b) todos os atos da Securitizadora relacionados à exigência da Recompra Compulsória 
dos Créditos Imobiliários; (c) todos os atos da Securitizadora relacionados ao processo de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela 
Securitizadora em face da Cedente e dos Fiadores, que tramita perante a Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital de São Paulo/
SP sob o nº 1010745-47.2022.8.26.0100 (“Execução”); (d) o provisionamento, na Conta Centralizadora, do valor correspondente a 
R$500.000,00, para fins de pagamento de custos que seriam incorridos com a Cobrança e a Execução; e (e) esclarecimento e ratificação do 
pagamento aos titulares dos CRI das 174ª, 175ª e 178ª Séries, realizado em 21 de março de 2022, a título de amortização; (ii) a prestação 
de informações a respeito dos CRI e do PS aos Titulares dos CRI; e (iii) a autorização, ou não, para que o Agente Fiduciário e a Securitizadora 
pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e 
implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer 
documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão oportunamente 
disponibilizados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário  
(www.vortx.com.br) aos Titulares de CRI, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Documentos de Representação: A 
Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, 
no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico corporate@vortx.com.br e 
agentefiduciario@vortx.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGTCRI, observado o disposto na ICVM 
625, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do Titular de CRI; b) 
quando pessoa jurídica, (i) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (ii) 
documentos societários que comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (iii) documento de identidade válido com foto do 
representante legal; c) quando fundo de investimento, (i) último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do seu 
administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de 
representação em Assembleia Geral de Titulares de CRI; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso 
qualquer dos Titulares de CRI indicados nos itens (a) a (c) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos 
indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação na AGTCRI.  Participação na Assembleia: 
A participação e votação dos Titulares de CRI se dará por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os 
procedimentos descritos abaixo. Para participar via plataforma eletrônica, os Titulares de CRI interessados devem entrar em contato com a 
Emissora no e-mail gestao@fortesec.com.br, com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail corporate@vortx.com.br e  
agentefiduciario@vortx.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando o nome da pessoa natural que 
estará presente pela plataforma eletrônica), em formato PDF; e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua identificação 
durante o uso da plataforma. O acesso via plataforma eletrônica estará restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui 
descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail 
e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, 
ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia os Titulares de CRI que o fizerem até o horário 
estipulado para a abertura dos trabalhos. Os convites individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços 
de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um 
convite individual por Titular de CRI). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus 
representantes ou procuradores (nos termos da Lei das Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não receba o convite 
individual para participação na Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, 
deverá entrar em contato com a Emissora pelo e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário 
pelo e-mail corporate@vortx.com.br e agentefiduciario@vortx.com.br ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de 
antecedência em relação ao horário de início da Assembleia para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do 
Titular de CRI seja liberado mediante o envio de novo convite individual.  A Emissora recomenda que os Titulares de CRI acessem a plataforma 
eletrônica com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) minutos do início da Assembleia a fim de evitar eventuais problemas operacionais e que 
os Titulares de CRI Credenciados se familiarizem previamente com a plataforma eletrônica para evitar problemas com a sua utilização no dia 
da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por problemas de conexão que os Titulares de CRI Credenciados venham a enfrentar ou por 
qualquer outra situação que não esteja sob o controle da Emissora (e.g., instabilidade na conexão do Titular de CRI com a internet ou 
incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o equipamento do Titular de CRI). Voto a Distância: Os Titulares de CRI 
poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução 
de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da 
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para o envio da instrução de voto a distância em sua página na 
rede mundial de computadores (www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá 
(i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma 
para assinaturas eletrônicas, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência acima 
mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/
Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados 
a eles atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 15 de abril de 2022. FORTE SECURITIZADORA S.A.

FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
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M2 - Academia de Ginástica Ltda.
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ERRATA EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
No Edital publicado no dia 14/04/2022 nos jornais DOESP página 21 e O Dia página 04, incluir o item; 
(ii) a distribuição de dividendos referentes ao resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021 e 
de parte dos lucros acumulados da Sociedade. São Bernardo do Campo, 13 de abril de 2022. Edgard 
Gomes Corona - Diretor.
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Jeep apresenta o SUV eletrificado
Compass S 4xe

Chega da Itália o inédito Jeep Compass S
4xe híbrido plug-in. O SUV eletrificado mais
capaz do segmento estreia com ainda mais
performance, sofisticação e eficiência, elevan-
do os atributos que tornaram os Jeep ícones
da categoria. Seus motores permitem uma
potência combinada de 240 cv, com 0 a 100
km/h em 6,8 segundos, consumo urbano de
25,4 km/l e possibilidade de rodar quase 50
km de forma 100% elétrica, com recarga em
menos de duas horas.

O Compass 4xe (pronuncia-se “four by
e”) é o primeiro fruto de uma série de produ-
tos eletrificados que a Jeep reserva para o
Brasil. Ele reúne toda a expertise da marca
para entregar capacidade off-road, incluindo
o sistema de tração nas quatro rodas, com
quatro modos de condução, HDC (controle
eletrônico de descidas) e função 4WD Lock
e 4WD Low. Entre os principais equipamen-
tos de série há uma ampla oferta de avança-
das assistências à condução, como frenagem
autônoma de emergência, alerta de mudança
de faixa com correção e farol alto automáti-
co.

Com o novo Compass 4xe, a Jeep inicia
um novo momento no Brasil, com foco na ele-
trificação, mas sem abrir mão da performan-
ce e capacidade off-road. O uso da tecnolo-
gia híbrida plug-in dá uma versatilidade supe-
rior, permitindo, por exemplo, rodar com o car-
ro sem gastar uma gota de combustível por
até 44 km. No entanto, ele também pode usar
o modo e-Save, recarregando a bateria en-
quanto o motor térmico atua. Assim, é possí-
vel ter a liberdade de ir muito mais longe e
ainda curtir todos os sons da natureza em qual-
quer aventura usando o modo elétrico, com
silêncio quase absoluto do veículo. Esses são
diferenciais para quem busca o contato com a
natureza e não abre mão da sustentabilidade.
Vale destacar ainda a economia de combustí-
vel que o proprietário pode ter: é possível eco-
nomizar mais de 120 litros de gasolina por mês
considerando o uso em modo elétrico dentro
do máximo da autonomia e consumo médio.
Com tudo isso, o lançamento da plataforma
4xe é um importante passo da Jeep para que
a marca se torne referência em tecnologia
premium ecofriendly.

O Compass 4xe híbrido plug-in será ofe-
recido na versão Série S, a mais completa da
gama do modelo, que não inclui opcionais e
não tem cobrança de cor do veículo. Ele está
disponível em 40 concessionárias espalhadas
pelas cinco regiões do Brasil, com preços su-
geridos de R$ 349.990 para todo o Brasil (ex-
ceto São Paulo) e R$ 360.887 para o estado
de São Paulo.

Os clientes poderão recarregar gratuita-
mente seu veículo nas concessionárias. A rede
investiu em capacitação e equipamentos, aten-
dendo à rigorosa legislação em torno da ma-
nutenção de veículos eletrificados. Além de
contar com uma ampla rede de apoio, os cli-
entes também terão a segurança da garantia
exclusiva de cinco anos para a bateria de tra-
ção (bateria de alta tensão e sistemas elétri-
cos do modo híbrido), que complementa a pro-

teção completa de três anos oferecida em to-
dos os modelos Jeep.

Design
O novo Compass 4xe híbrido plug-in apre-

sentou um novo desafio ao time de Design da
Jeep, pois é essencial que ele seja facilmente
identificável, mas sem perder os traços mar-
cantes do SUV que é líder de seu segmento.
Para alcançar esse objetivo, o departamento
de estilo criou quatro cores exclusivas: Prata
Glacier, Preto, Branco Alpine e Azul Shade. A
cor azul também está presente em torno dos
badges “Jeep” e “Compass” no capô, portas
dianteiras e porta-malas. Na traseira também
fica o logotipo “4xe”, que tem a última letra
pintada também em azul para reforçar a pre-
sença da tecnologia híbrida plug-in no modelo.
O Compass 4xe também oferece faróis com
design exclusivo full LED.

Por dentro, a luxuosa cabine do novo Com-
pass recebeu costuras contrastantes exclusi-
vas, que ajudam a adornar o painel com qua-
dro de instrumentos full digital de 10,25 pole-
gadas e sistema multimídia Adventure Intelli-
gence de 10,1 polegadas com Android Auto e
Apple Carplay sem fio. Outra diferença no
interior é a presença de novos comandos ao
redor do motorista, exclusivos para ajustar o
trem de força eletrificado do Compass 4xe
híbrido plug-in.

Além dos botões adicionais, o Compass
4xe possui uma segunda tampa, no para-lama
traseiro esquerdo, destinado ao conector de
recarga. Ele é do padrão europeu Type 2, o
mais comum no Brasil, e possui luzes indicati-
vas sobre o nível de carga da bateria. As novi-
dades completam o estilo do novo Compass
que conquistou o consumidor, com design
marcante, rodas de liga-leve de 19" em gloss
black e teto-solar panorâmico Command View.

Motorização mais moderna
A grande atração do novo Compass 4xe

híbrido plug-in reúne o que há de melhor da
Engenharia da Jeep. Sob o capô, ele usa o já
consagrado motor T270 turbo, que nessa con-
figuração é movido a gasolina e alcança 180
cv de potência e 270 Nm de torque. Ele é aco-
plado a um câmbio automático de seis mar-
chas e auxiliado por um motor elétrico, que
também cumpre a função de gerador. Esse
conjunto gera tração no eixo dianteiro e tam-
bém produz eletricidade para as baterias.

No eixo traseiro fica o segundo motor elé-
trico, capaz de gerar 60 cv e 250 Nm de tor-
que — que está disponível em qualquer rota-
ção. Esse conjunto compacto é conectado di-
retamente ao eixo traseiro, permitindo que o
Compass 4xe híbrido plug-in mantenha a tra-
ção nas quatro rodas ao mesmo tempo em que
dispensa o cardã. A gestão eletrônica garante
que o veículo tenha tração nas quatro rodas
sempre que necessário. Se a bateria estiver
com baixa carga, o motor dianteiro gera ener-
gia elétrica para ser enviada ao conjunto tra-
seiro, o que assegura o máximo de performance
e aderência em qualquer circunstância.

Parte do espaço originalmente destinado
ao cardã é ocupado pela bateria de alta ten-
são, que também fica sob os bancos traseiros.

Essa configuração permitiu manter o confor-
to a bordo do Compass. A bateria tem tensão
de 400 Volts, refrigeração independente e pos-
sui inversor de corrente integrado. O conjunto
fica dentro de um invólucro metálico que ser-
ve como proteção contra elementos externos,
incluindo imersão na água. As baterias têm
capacidade total de 11,4 kWh, possibilitando
uma autonomia 100% elétrica de até 44 quilô-
metros.

Pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem
Veicular (PBEV), o Compass 4xe híbrido plug-
in alcança um consumo urbano de 25,4 km/l,
com autonomia de 927 quilômetros. Na rodo-
via, pelos mesmos padrões, o consumo é de
24,2 km/l. Os números de eficiência surpre-
endentes contrastam com o desempenho dig-
no de um esportivo: com potência combinada
de 240 cv, o 0 a 100 km/h é cumprido em so-
mente 6,8 segundos, com velocidade máxima
de 206 km/h.

Modos de condução que se ajustam
ao motorista

O Compass 4xe híbrido plug-in oferece
quatro modos distintos de condução, que ajus-
tam parâmetros como mapa da troca de mar-
chas, resposta do acelerador e assistência da
direção elétrica. No modo Auto, o carro faz
todo o trabalho: ele analisa continuamente
dados como velocidade, inclinação e ade-
rência para entregar a melhor performance
e eficiência.

O modo Snow (neve) é voltado para con-
dução em pisos muito escorregadios, ade-
quando o conjunto mecânico para situações
de baixíssima aderência. No modo Sand/
Mud (areia/lama), o Compass 4xe fica pron-
to para encarar trilhas enlameadas ou com
piso macio. O programa Sport é para quem
quer aproveitar o máximo dos 240 cv de
potência combinada e a estabilidade da sus-
pensão independente nas quatro rodas com
tração 4x4.

Os diferentes modos de condução são
complementados pelas opções 4WD Lock,
4WD Low e HDC (assistente de descida),
que ampliam ainda mais a capacidade off-

road do Compass 4xe híbrido plug-in. Sua
agilidade no fora-de-estrada é a melhor do
segmento, pois o tempo de resposta do mo-
tor elétrico é muito superior, permitindo o
envio de mais força às rodas traseiras mais
rápido do que em um veículo convencional.
O conjunto híbrido plug-in também deu ao
Novo Compass uma capacidade de rebo-
que de até 600 kg (nas versões do Novo
Compass com motor T270 turbo flex ou
TD380 turbo diesel são 400kg).

Além dessas configurações, o Compass
4xe inclui duas funcionalidades exclusivas:
Electric e e-Save, que se somam ao modo
Hybrid padrão.

Frenagem regenerativa inteligente
O sistema híbrido plug-in permite que o

Compass 4xe aproveite ao máximo outro re-
curso dos motores elétricos: a frenagem re-
generativa. Ao pisar no freio de forma sua-
ve, o gerenciamento eletrônico usa os pró-
prios motores elétricos para gerar eletrici-
dade. Dessa forma, além de recarregar a
bateria, é possível reduzir a velocidade do
veículo sem a necessidade de acionar os
freios a disco tradicionais.

Esse comportamento pode ser intensi-
ficado ao acionar o botão e-Coasting próxi-
mo ao sistema multimídia. Ao ser ativado,
ele amplia a regeneração de energia em de-
sacelerações, sempre que o acelerador é ali-
viado. O e-Coasting tem dois modos de fun-
cionamento, suave e intenso. Este último au-
menta ainda mais a transformação de ener-
gia cinética em elétrica nas desacelerações,
permitindo até, em alguns casos, que seja
possível dirigir o Compass 4xe sem pisar no
freio. Caso o motorista freie de forma mais
forte ou a frenagem autônoma de emergên-
cia (AEB) identifique o risco de colisão, os
freios a disco nas quatro rodas são aciona-
dos normalmente.

Recarga sem mistério
A possibilidade de recarregar o veículo

na casa do cliente é outro diferencial do
Compass 4xe. É possível repor a energia da
bateria de duas maneiras. A primeira é usan-
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do o carregador doméstico portátil incluso
no modelo e conectado a uma tomada de
110V/220V de três pinos. Assim, o Com-
pass 4xe é recarregado entre quatro e 20
horas, de acordo com a tensão escolhida.
Os clientes também podem optar por um
carregador de parede (Wallbox) da Weg ou
EnelX (ambos homologados pela marca). O
aparelho dispensa instalação trifásica e tem
potência de 7,4 kW, possibilitando a recarga
completa em 100 minutos no modo mais rá-
pido ou em nove horas no mais lento. O pri-
meiro cliente que comprar o Compass 4xe
em cada ponto de venda ganhará o carre-
gador Weg. Os demais consumidores podem
adquirir o Wallbox diretamente nas conces-
sionárias Jeep.

O cliente também pode programar o car-
regamento para o horário em que a tarifa
for mais barata. Dessa forma, basta acio-
nar o botão de recarga programada ao lado
do conector do veículo para que a reposi-
ção de energia ocorra somente no horário
programado, evitando gastos desnecessári-
os. O agendamento da recarga pode ser feito
pelo sistema multimídia ou por meio do smar-
tphone no aplicativo conectado à platafor-
ma Adventure Intelligence.

Essas soluções são completadas por
uma parceria da Jeep com a Estapar. Todos
os clientes do Compass 4xe híbrido plug-in
terão recarga gratuita em diversas Ecova-
gas da empresa em estacionamentos em
todo o país, pagando apenas o valor da es-
tadia no estacionamento sem custo adicio-
nal de recarga. Novos pontos de carrega-
mento estarão disponíveis em breve com
benefícios especiais aos clientes Jeep em
áreas de maior frequência, como regiões
com muitos restaurantes, rodovias, condo-
mínios e centros empresariais.

Revisões e condições especiais
As revisões do Compass 4xe devem ser

realizadas a cada 15 mil km. Os valores são
de R$ 652 para a primeira (15 mil km), R$
1.056 para a segunda (30 mil km), R$ 652
para a terceira (45 mil km), R$ 1.982 para a
quarta (60 mil km) e R$ 890 para a quinta
(75 mil km). Vale dizer que os preços são
muito competitivos em relação aos planos
de revisões do mercado nesse segmento.

O primeiro Jeep 4xe do Brasil tem ain-
da condições especiais para compras reali-
zadas junto ao Jeep Bank no lançamento (vá-
lidas até dia 30 de abril). Os clientes podem
optar pelo plano linear com condições dife-
renciadas a partir de 30% de entrada e ca-
rência até 180 dias para o pagamento da
primeira parcela do financiamento ou pelo
plano sazonal em 36 meses com 50% de en-
trada e 6 pagamentos semestrais. Além dis-
so, há taxas competitivas para os planos linea-
res (de 1,27% a 1,49% de acordo com o per-
centual de entrada e o número de parcelas) e
taxas especiais para o Next Jeep, plano de
financiamento com recompra garantida e be-
nefícios da marca, que variam de 1,29% à
1,49% (também dependendo do percentual de
entrada e do número de parcelas).

A Mitsubishi Motors apresenta a linha
Eclipse Cross 2023, SUV compacto que traz
o mesmo DNA 4X4 característica da marca
dos três diamantes, com design renovado, alta
tecnologia embarcada e motor turbo que ga-
rante uma excelente experiência ao volante.

Produzido na fábrica da HPE Automo-
tores em Catalão (GO), a linha Eclipse Cross
2023 tem como principal novidade o design
externo, totalmente renovado, com o novo
conceito Dynamic Shield Evolution, que re-
presenta uma evolução em toda a identidade
visual da marca.

A linha Eclipse Cross 2023 chega ao
mercado, com os seguintes preços e versões:
GLS: R$ 186.990; HPE R$ 201.990; HPE-S
R$ 221.990; HPE-S S-AWC R$ 232.990.

É na aparência externa que o Eclipse
Cross 2023 teve suas principais atualizações.
A começar pela traseira, que foi totalmente
redesenhada. A mudança proporcionou ao
modelo um ganho na área do porta-malas de
14% em relação à versão anterior.

Os faróis traseiros chegam em LED e
também foram redesenhados de forma a har-
monizar com o novo design da tampa do por-
ta-malas. O mesmo ocorreu com o para-cho-
ques traseiro pintado na cor do veículo e que
traz acabamentos em prata ou em black pia-
no nas versões HPE, HPE-S e HPE-S S-
AWC.

O skidplate integrado é de série e pode
vir em preto ou na cor da carroceria, de acor-
do com a versão. Disposto acima do porta-
malas, o aerofólio traseiro também foi rede-
senhado e chega na cor da carroceria.

As laterais também mudaram e agora tra-
zem molduras logo abaixo das portas pintadas
na cor do veículo. As rodas de 18 polegadas
em liga leve trazem novo design e reforçam o
aspecto esportivo do Eclipse Cross 2023.

A parte dianteira está ainda mais espor-
tiva, graças ao novo desenho das luzes de
neblina, ambos em LED nas versões HPE,
HPE-S e HPE-S S-AWC. Na versão de en-
trada GLS, os faróis halógenos também fo-

ram redesenhados. O DRL ficou na parte
superior dando uma impressão de faróis ex-
tremamente afilados, remetendo ainda mais
modernidade e tecnologia.

A grade da entrada de ar frontal tam-
bém foi atualizada, de forma a oferecer um
visual mais arrojado. Ela é revestida com aca-
bamento em black piano ou em preto, de acor-
do com a versão.

A linha Eclipse Cross 2023 chega com
uma grande variedade de cores de carroceria
à disposição dos clientes. Ao todo são sete
opções diferentes: Cinza Londrino, Prata Lí-
tio, Prata Cool, Azul Baikal, Vermelho Lucid,
Branco Fuji (perolizado) e Preto Onix Pearl.

Interior premium
Na linha 2023 houve aumento na opção

de cores do couro que reveste bancos e aca-
bamentos de porta e do porta-objetos entre
os bancos da frente. Além do preto tradicio-
nal, o cinza “Arctic Gray” está disponível aos
clientes do novo Eclipse Cross.

Nas versões topo de linha (HPE-S, S-
AWC e HPE), os bancos dianteiros contam
com ajuste elétrico e sistema de aquecimen-
to para os dias de temperaturas muito bai-
xas. Em todas as versões, os bancos da frente
são oferecidos com design esportivo, espu-
ma de dupla densidade com retenções late-
rais e uma linha central que deixa o corpo
em posição perfeita para a condução, sem
cansar no trânsito das grandes cidades e muito
confortável em viagens longas.

Já os bancos traseiros são reclináveis,
com oito níveis de inclinação do encosto (16º
a 32º), maximizando o conforto de quem via-
ja no banco de trás.

O acabamento interno é premium e re-
cebeu atenção a cada detalhe. A começar
pelos detalhes prateados que contornam o
console central e o painel de instrumentos do
modelo. O painel e o volante multifuncional
são revestidos em material macio de toque
agradável. É pelo volante que diversas fun-
ções do sistema multimídia do veículo podem
ser controladas.

O sistema de ar condicionado Dual Zone

permite que motorista e passageiro do banco
da frente regulem individualmente a tempe-
ratura do habitáculo. As temperaturas inde-
pendentes são exibidas por um visor digital
localizado no console central.

O sistema Keyless de partida permite aos
clientes abrir e fechar o veículo somente por
meio da aproximação da chave, que pode
permanecer no bolso ou na bolsa. Para en-
trar no veículo, basta se aproximar – tendo a
chave com você – e apertar um botão na
maçaneta da porta do motorista.

O botão Start/Stop é pressionado não
apenas para dar a partida no motor, mas tam-
bém para que os espelhos retrovisores se
abram e os sistemas de head-up display seja
acionado.

Para otimização do espaço interno, o sis-
tema de freio de estacionamento é eletrôni-
co, o que permitiu a substituição da tradicio-
nal alavanca por um botão que aciona ou
desliga automaticamente os freios. Ele tam-
bém é equipado com o sistema Auto Hold,
para trazer ainda mais conforto ao condutor
do Eclipse Cross. Para acionamento manual,
basta pressioná-lo.

Um dos destaques da cabine do novo
Eclipse Cross 2023 é a central multimídia pre-
mium da marca JBL. O sistema adiciona ao
painel uma tela capacitiva de 7 polegadas com
respostas rápidas, áudio streaming de última
geração. O dispositivo também oferece as tec-
nologias Android Auto e Apple Car Play, para
conectividade com smartphones.

Dirigibilidade sem igual
Antes de começarmos a expor as infor-

mações de motor e câmbio, é importante res-
saltar que uma das principais características
do Eclipse Cross, desde seu lançamento em
2018, é oferecer ao motorista uma dirigibili-
dade e segurança sem igual.

E isso acontece graças ao sistema de sus-
pensão – muito bem ajustado às característi-
cas das ruas e estradas brasileiras – que tra-
balha em conjunto com o propulsor e a trans-
missão.

Em todas as versões, o Eclipse Cross

2023 conta com o moderno motor MIVEC
Turbo 1.5L de dupla injeção, 165 cv de po-
tência e 25,5 kgf.m de torque. Desenvolvido
sobre o conceito de downsizing, o propulsor
entrega o torque máximo em baixas faixas
de giro, proporcionando maior eficiência ener-
gética e desempenho, menor consumo de
combustível e um rodar agradável.

O powertrain é combinado à transmis-
são CVT com sistema INVECS III, que se
adapta ao modo de dirigir de cada motorista.
Para mais esportividade, o câmbio tem tec-
nologia que simula uma transmissão de oito
velocidades com Paddle-Shifters na coluna
de direção que permitem trocas manuais de
marcha.

A versão topo de linha conta com o ex-
clusivo Super All-Wheel Control (S-AWC),
um sistema de controle dinâmico integrado à
tração 4WD, que garante uma rodagem se-
gura em qualquer tipo de piso. Com um aco-
plamento eletromagnético, o sistema contro-
la automaticamente a distribuição de torque
entre os eixos dianteiro e traseiro.

O motorista pode optar por três modos
de condução: AUTO, SNOW ou GRAVEL,
dependendo das condições de cada tipo de
terreno, visando melhorar a precisão na con-
dução e estabilidade, sobretudo em vias es-
corregadias.

Pacote de equipamentos
O Eclipse Cross 2023 conta com um pa-

cote de equipamentos extremamente com-
pleto. A segurança, por exemplo, inclui o
TPMS (sensor de pressão dos pneus), os
sensores de chuva e de luz, sistemas de frei-
os ABS, BAS, BOS, HSA (assistente de par-
tida em rampa), controles de tração e estabi-
lidade (ASC + ATC), câmera de ré, sistema
Full Airbags, DRL em LED e luzes de nebli-
na.

O modelo também oferece o pacote de
tecnologia MiTEC com diversos sistemas in-
teligentes de segurança ativa. São eles o
FCM, ACC, LDW, BSW + LCA, RCTA,
AHB e UMS, além de sensores de obstácu-
los dianteiros e traseiros.


