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TSE aprova plano para ampliar
transparência nas eleições
Aneel recebe sugestões para

atualização das bandeiras tarifárias
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Índice de Atividade Econômica do
BC tem alta de 0,34% em fevereiro

Contas públicas têm
resultado positivo

 em fevereiro
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,07
Venda:       5,07

Turismo
Compra:   5,14
Venda:       5,25

Compra:   5,32
Venda:       5,33

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º C

17º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Esporte

A Turismo Nacional entre-
gou tudo o que o fã de auto-
mobilismo aprecia no domin-
go, Dia do Trabalhador, no Au-
tódromo Zilmar Beux, em Cas-
cavel (PR). Foi uma jornada
marcada por corridas na chuva
e com pista seca, muita ação,
inúmeras ultrapassagens, dis-

Turismo Nacional tem
decisão no photochart
 e homenagem com

gesto de Senna
putas com três carros lado a
lado, prova decidida no pho-
tochart e até homenagens ao
herói Ayrton Senna, que fale-
ceu há exatos 28 anos em
Ímola, na Itália.

Gustavo Magnabosco
abriu o domingo vencendo na
classe Super.           Página 4

IMSA: Pipo Derani
conquista quinto
pódio seguido em

Laguna Seca
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Próxima etapa do IMSA será em Mid-Ohio

O brasileiro Pipo Derani, ao
lado do companheiro Tristan
Nunez, conquistou no domingo
(dia 1) seu segundo pódio na
temporada 2022 do IMSA Wea-
therTech SportsCar Champi-
onship. A quarta etapa do ano foi
realizada no circuito de Laguna

Seca, na Califórnia, e teve a du-
ração de 2 horas e 40 minutos.

Foi a quarta vez consecuti-
va que Derani chegou em ter-
ceiro lugar nesta corrida a bor-
do do #31 Whelen Engineering
Cadillac DPi-V da equipe Ac-
tion Express Racing. Página 4

Peco Bagnani conquista
primeira vitória da

temporada em Jerez

Monteiro, Cirino e Alamini
vencem em Interlagos

nível, concluído com as vitóri-
as de Beto Monteiro, Welling-
ton Cirino e Danilo Alamini
(pela Super Truck), o que man-
teve o campeonato embolado
após seis corridas.

Se, na primeira corrida, Beto
não deu chances aos rivais e ape-
nas administrou sua vantagem para
o então pole Felipe Giaffone, na
segunda a emoção foi parar só na
bandeirada, uma vez que Alamini
liderava no geral e perdeu o pon-
to de freada na última curva, per-
mitindo a passagem de Cirino. No
entanto, o catarinense levou as
duas corridas de sua classe.

“Depois da classificação anu-
lada eu fiquei muito frustrado, mas
isso serviu de combustível para ir
atrás das vitórias e conseguimos”,
comenta Cirino.             Página 4

Largada 2

Com casa cheia em Inter-
lagos, a Copa Truck se reen-

controu com o público entre-
gando um espetáculo de alto
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Peco Bagnaia e Fabio Quartararo
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Um final de semana per-
feito para Peco Bagnaia em Je-
rez. O italiano quebrou o re-
corde do circuito espanhol nos
treinos classificatórios. Peco
largou na pole e desde o início
teve Fabio Quartararo em seu
encalço, mostrando mais uma
vez a tranquilidade de manter-se
na frente em situações de pres-
são dos adversários. Foi sua
quinta vitória na categoria
principal, o que novamente lhe
traz novos ânimos para lutar
pelo título da temporada. “Ti-
vemos vários problemas até
aqui, mas nunca paramos de
trabalhar.                    Página 4

O Índice de Atividade Eco-
nômica (IBC-Br), divulgado na
segunda-feira (2) pelo Banco
Central, indica que a economia
brasileira cresceu 0,34% em
fevereiro, na comparação
dessazonalizada com janeiro.

O Banco Central revisou a
queda apresentada em janei-
ro, que passou de 0,99% para
0,73%. Em fevereiro, o IBC-
Br marcou 139,83 pontos,
próximo ao patamar de de-
zembro (139,85).

No acumulado de 12 me-
ses, a atividade econômica re-
gistra alta de 4,82%. O índice

de 12 meses é mais estável que
os indicadores mensais, que são
alvo de frequentes revisões.

O IBC-Br, que possui
frequência mensal, é conside-
rado pelo mercado uma espé-
cie de prévia do cálculo do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) –
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país – que
é divulgado com frequência tri-
mestral pelo Instituto Nacional
de Geografia e Estatística
(IBGE). Os dois indicadores,
contudo, possuem
metodologias  de cálculo dife-
rentes. (Agencia Brasil)

Página 2

Página 9Página 3

F
ot

o/
Jo

sé
 C

ru
/A

B
r

Inflação projetada pelo
mercado para 2022 sobe

 pela 16ª semana

Maio Amarelo: ações da
SPTrans incentivam a

convivência entre os modais,
priorizando a vida

MEC lança
relatório com
52 ações na

educação básica
O Ministério da Educação

(MEC) lançou na segunda-fei-
ra (2) o Relatório Anual da Se-
cretaria de Educação Básica
referente ao ano de 2021. O
documento apresenta 52 ações
realizadas pelo ministério, em
atenção ao cumprimento das
metas do Plano Nacional de
Educação referentes à educa-
ção básica. Essas ações envol-
vem educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio e
educação de jovens e adultos.

A educação básica aborda-
da pelo relatório engloba um
universo de 46 milhões de alu-
nos, sendo 38 milhões da rede
pública. São 178 mil escolas,
sendo 137 mil públicas; e mais
de 2,19 milhões de professo-
res. Desses, 1,7 milhão estão
na rede pública. “Essa entrega
do relatório traz transparência
e prestação de contas daquilo
que a gente tem feito pela edu-
cação básica dos nossos estu-
dantes”, disse o ministro Vic-
tor Godoy.

Políticas educacionais, uso
pedagógico das tecnologias,
ampliação do número de matrí-
culas, preparação para o Novo
Ensino Médio, formação docen-
te, valorização de profissionais
e apoio de plataformas digitais
para a gestão educacional são
alguns dos temas das iniciativas.
Segundo o MEC, embora o do-
cumento se refira a 2021, a mai-
oria  do trabalho apresentado
nele continua em vigor.

Segundo Godoy, o minis-
tério tem trabalhado na recupe-
ração das aprendizagens, uma
ação para preencher lacunas de
aprendizado nos estudantes. Para
Godoy esse tópico é uma das pri-
oridades na política do MEC. “Os
nossos dois pilares aqui à frente
do MEC são a recuperação das
aprendizagens e a tecnologia na
educação brasileira”, disse. “Es-
tamos muito próximos de fazer
a nossa grande entrega, que será
uma política de recuperação das
aprendizagens e nessa política
trazemos esse componente da
inovação e tecnologia para a
educação brasileira”.

BNDES contrata fundo
de investimento para
sete setores -chave



São Paulo
Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2022PÁGINA 2

Governo de SP abre inscrições
para selo da diversidade
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O Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
está com inscrições abertas para
a certificação do Selo Paulista
da Diversidade. A iniciativa re-
conhece organizações públicas,
privadas e da sociedade civil que
desenvolvem ou se comprome-
tem a desenvolver boas práticas
de promoção e valorização da
diversidade de gênero, raça, ori-
entação sexual, imigrantes ou
em situação de refúgio, idosos,
deficientes, portadores de HIV/
Aids, entre outros grupos.

As inscrições para essa edi-
ção podem ser feitas até o dia
20 de maio pelo e-mail
sediversidade@sde.sp.gov.br.

“Como gestores públicos,

temos que criar e pensar em po-
líticas públicas, olhando sempre
para todos os grupos de pessoas
e reconhecendo o que, de fato,
vai melhorar a vida da população.
Certificar as organizações que
valorizam a diversidade e desen-
volvem boas práticas de RH é
essencial para que tenhamos
mais pluralidade nas instituições
e em nossas vidas”, disse Mari-
na Bragante, secretária-executi-
va, respondendo pelo expedien-
te da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico.

Criado em 2007, o Progra-
ma Selo Paulista da Diversida-
de tem como objetivo difundir
práticas inclusivas usando a ex-
periência das empresas certifi-
cadas, provocando, com isso,

mudanças graduais de mentalida-
de e de atuação no acolhimento
da diversidade. Além de demons-
trar o quanto é importante para
as organizações, trazer para seu
ambiente de trabalho diferentes
competências e habilidades.

A partir deste ano, empresas
localizadas fora do estado de São
Paulo, mas que possuam ao me-
nos uma filial no estado, podem
inscrever seus projetos, pois en-
tende-se que essas ações promo-
vem a diversidade e beneficiam a
população local. Na primeira edi-
ção de 2022, o selo foi concedi-
do a 51 organizações por boas
práticas em gestão de pessoas.

As inscrições ficam abertas
permanentemente e podem ser
feitas acessando o regulamento
e a  ficha de inscrição pelo link
h t t p s : / / u r l . g r a t i s /
ruHS9L?source=qr ou pelo e-
m a i l
sediversidade@sde.sp.gov.br

em contato direto com a equipe
técnica. O selo tem validade de
24 meses e pode ser validado.

As iniciativas precisam aten-
der a um ou mais públicos/temá-
ticas elencados nas categorias
abaixo.

Egressos ou em regime do
sistema carcerário

Equidade de gênero
Equidade de raça
Infância e Adolescência
Juventude
LGBTQIA+
Pessoa com deficiência
Pessoa idosa
Pessoa imigrante ou em si-

tuação de refúgio
Pessoa em situação de rua
Pessoa que vivem com HIV/

Aids
Programas transversais que

contemplem mais de um grupo
Outros

Serão analisadas as se-

guintes ações:
Gestão estratégica da diver-

sidade: quais ações são execu-
tadas para o público minoritário,
se são mensurados indicadores,
se as políticas de diversidade e
inclusão são comunicadas pela
organização aos seus colabora-
dores e como isso é feito;

Gestão de pessoas: se a or-
ganização pretende promover
ações de diversidade em seu re-
crutamento ou seleção, treina-
mento e capacitação, acompa-
nhamento de carreiras, gestão de
benefícios ou até mesmo desli-
gamentos;

Gestão de negócios e ino-
vação: são analisadas formas
de atendimento ao público e
acompanhamento de sua ca-
deia de valor, se a diversida-
de e inclusão se estendem a
seus fornecedores e colabo-
radores terceirizados, se a
organização apoia ações ex-

ternas e organizações sociais,
como isso é feito e como é a
comunicação da organização,
se a diversidade e inclusão
estão presentes na sua comu-
nicação, seja ela interna ou
publicidade externa.

A organização precisa enca-
minhar seu plano de diversida-
de, mas caso esteja em imple-
mentação deve mencionar suas
ações com objetivos, metas e o
tempo a serem alcançadas.

Serviço
As organizações que quei-

ram receber a certificação do
Selo Paulista da Diversidade
poderão manifestar interesse
pelo e-mail
sediversidade@sde.sp.gov.br ou
pelo telefone (11) 3718-6539.

Ou acessar o link com o re-
gulamento e a ficha de inscrição
h t t p s : / / u r l . g r a t i s /
ruHS9L?source=qr.

Maio Amarelo: ações da SPTrans incentivam
a convivência entre os modais, priorizando a vida

A SPTrans, gestora do servi-
ço de transporte público muni-
cipal por ônibus, irá participar
do Maio Amarelo 2022. As
ações da empresa reforçam o
compromisso na preservação
da segurança viária durante os
deslocamentos das pessoas pela
cidade e incentivam a convivên-
cia entre os diversos modais
existentes.

Serão realizadas diversas
ações educativas em forma de
esquetes teatrais em terminais
de ônibus municipais divulgan-
do o Movimento Maio Amarelo
e abordando temas como segu-
rança e cidadania no transporte
coletivo por ônibus. As apresen-
tações serão em 5, 12, 19 e 27

de maio, das 10h às 12h e das
14h às 16h.

Como parte das atividades do
Maio Amarelo, a exposição Evo-
lução do Transporte coletivo
para o público uma van do Aten-
de+, um ônibus elétrico, outro
articulado e um trólebus antigo
do acervo Museu no dia 6 de
maio, no Pateo do Collegio, das
10h às 16h.

Para formar os passageiros
do futuro e incentivar o uso do
transporte coletivo, alunos en-
tre oito e 12 anos participarão
da ação “Andar de Ônibus em
SP”, nos dias 11 e 18 de maio.
Durante a atividade, as crian-
ças receberão orientações so-
bre o funcionamento do siste-

ma e como identificar os có-
digos nos coletivos. Além dis-
so, as crianças entrarão no ôni-
bus e receberão dicas para uma
viagem segura.

A tradicional ação “Inversão
de Papéis”, que tem como fi-
nalidade mostrar que ciclistas
e motoristas podem conviver
nas vias urbanas, também será
realizada neste ano. Os parti-
cipantes trocarão de papéis e
poderão perceber como é es-
tar no lugar do outro. A ativi-
dade, programada para o dia 26
de maio, na USP, terá também
um momento de diálogo para
troca de experiências e sobre
a importância de conhecer o
ponto cego do coletivo.

Entre as iniciativas estão,
ainda, ônibus adesivados com o
intuito de chamar a atenção da
população sobre o tema e a afi-
xação de faixas em terminais
municipais. A campanha será vei-
culada também nas Redes Soci-
ais e site da SPTrans, inclusive
com exibição de vídeo sobre os
pontos cegos existentes para o
motorista dos ônibus.

Também serão realizadas
ações educativas e treinamen-
tos voltados diretamente aos
funcionários da SPTrans e aos
motoristas de ônibus, repre-
sentantes de RH e da área de
comunicação das empresas
operadoras do sistema de
transporte coletivo.

Última semana de inscrições
 para o Bolsa Empreendedor

O Governo de São Paulo, por
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, segue com
vagas abertas para o Bolsa Em-
preendedor, programa que ofere-
ce R$ 130 milhões para apoiar,
impulsionar e incentivar peque-
nos negócios em todo estado. Os
participantes recebem bolsa-au-
xílio de R$ 1 mil. As inscrições
para a terceira turma de 2022
devem ser realizadas pelo site
www.bolsadopovo.sp.gov.br até 9
de maio.

A iniciativa, que prioriza

mulheres, jovens, pretos e par-
dos, indígenas e pessoas com
deficiência, é destinada a de-
sempregados ou MEIs em situ-
ação de vulnerabilidade em todo
o estado, que irão receber uma
bolsa-auxílio, qualificação e
migrar para o mercado formal.

A bolsa é paga em duas par-
celas de R$ 500 e para ter aces-
so, os cidadãos devem partici-
par de um curso gratuito de em-
preendedorismo do SEBRAE.
Todos também devem obter for-
malização como MEI (Micro-

empreendedor Individual) ou
outra natureza jurídica. As aulas
irão iniciar em junho, serão seis
turmas ao longo do ano, até o
mês de outubro.

Todos os moradores do es-
tado de São Paulo, maiores de
18 anos, alfabetizados e que es-
tão atualmente desempregados
ou são MEI podem se inscrever
no portal do Bolsa do Povo
(www.bolsadopovo.sp.gov.br) ao
longo dos próximos meses. Em
caso de dúvidas, o cidadão pode
entrar em contato na Central de

Atendimento: 0800 7979 800
(segunda a sexta, das 8h às 18h
– atendimento eletrônico 24h);
(11) 98714-2645 – WhatsApp
(atendimento eletrônico 24h).

Os cursos do Empreenda
Rápido são oferecidos pelo Es-
tado em parceria com o Sebrae-
SP. As capacitações são em for-
mato virtual, com carga horária
de 10 horas. Os alunos são apre-
sentados a temas como empre-
endedorismo, ideia de negócios,
marketing, finanças e formaliza-
ção, entre outros.

Governo libera concessão do Lote Noroeste
na região de Rio Preto, com 600 km de vias
O governador Rodrigo Gar-

cia liberou na segunda-feira (2)
a concessão do Lote Noroeste,
em São José do Rio Preto, com
recursos de R$ 12,4 bilhões, sen-
do R$ 8,4 bilhões em investi-
mentos e R$ 4 bilhões em ope-
ração. O lançamento do novo edi-
tal proporcionará novas interven-
ções para atender às demandas da
população da região e inovações
tecnológicas, além da redução de
tarifas nos pedágios existentes.

“Eu anuncio aqui a relicitação
da Washington Luiz, com a redu-
ção de 15% do valor do pedágio
e com a inclusão de obras impor-
tantes como a marginal da rodo-
via daqui de São José do Rio Pre-
to, desafogando o tráfego urba-
no”, disse Rodrigo Garcia.

A concessionária vencedora
do leilão, previsto para ser lança-
do na primeira quinzena de junho,
assumirá aproximadamente 600
quilômetros de cinco rodovias
(SP 310, SP 333, SP 326, SP 351
e SP 323), por um período de 30
anos. Não há previsão de instala-
ção de novas praças de pedágio.

A base tarifária atual será re-
duzida em cerca de 10%, com
desconto adicional de 5% para os
veículos com tag (pagamento au-
tomático). Uma parte dos moto-
ristas também poderá optar pela
adoção do sistema de descontos
progressivos na tarifa para usuá-
rio frequente (DUF), modalida-
de criada para diminuir o custo
da viagem a quem faz várias pas-
sagens pela praça de pedágio no
mesmo mês. Os descontos tari-
fários progressivos, que variam de
15% a 83% de acordo com a fre-

quência de uso, estarão disponí-
veis para todos que optarem pelo
pagamento eletrônico das tarifas.

Durante o Governo na Área,
também foi liberada a licitação
para o recapeamento da Rodovia
Euclides da Cunha (SP 320), pelo
programa Estrada Asfaltada. Com
investimento de R$ 190 milhões,
a obra irá recuperar 184 quilô-
metros de via, do km 453,7 até o
km 637,7. Administrada pelo
Departamento de Estradas de
Rodagem (DER), a rodovia tem
grande importância à economia
nacional em razão da sua locali-
zação geográfica.

Rodrigo Garcia liberou ainda
a contratação do projeto para a
implantação do macroanel em
São José do Rio Preto. O empre-
endimento terá pista dupla, bene-
ficiando diretamente 37 municí-
pios e 12 rodovias, sendo três
vicinais. O valor previsto é de R$
12 milhões para o projeto funci-
onal e R$ 1,2 bilhão para a obra.

O governador formalizou
145 convênios entre a Secreta-
ria de Desenvolvimento Regio-
nal (SDR) e as prefeituras de 77
municípios da região de São
José do Rio Preto, no valor de
R$ 68 milhões. Entre as obras
contempladas estão a constru-
ção de Unidade de Saúde e Cen-
tros de Convivências, por meio
do programa Qualivida, Casas
da Mulher, pavimentação de
vias urbanas de terra, no âmbi-
to do programa Nossa Rua, aqui-
sição de equipamentos e maquiná-
rios para infraestrutura urbana, mo-
dernização de iluminação pública,
revitalização de praças, entre ou-

tras intervenções municipais. Além
disso, R$ 7 milhões serão desti-
nados para a duplicação da Avenida
Abelardo Menezes, em São José
do Rio Preto.

A SDR também vai prosse-
guir na realização dos estudos
para a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Urbano Inte-
grado – PDUI. A proposta apre-
senta uma nova organização ter-
ritorial do estado composta por
32 Unidades Regionais, sendo
nove Regiões Metropolitanas,
nove Agrupamentos Urbanos e
14 Regiões de Estado.

O Detran.SP vai destinar
R$37,4 milhões para interven-
ções viárias na região de São
José do Rio Preto, por meio do
programa Respeito à Vida. O va-
lor faz parte de um montante de
meio bilhão de reais que será dis-
tribuído em todo o território pau-
lista – o maior investimento da
história do programa.

As duas estâncias e os 22
municípios deinteresse turístico
(MIT) da região de São José do
Rio Preto receberão R$ 18,7
milhões para a realização de
obras ou melhorias de infraestru-
tura turística, valor 12% maior do
que a média dos últimos dois
anos. Os recursos são do Depar-
tamento de Apoio ao Desenvol-
vimento dos Municípios Turísti-
cos (Dadetur), vinculado à Secre-
taria de Turismo e Viagens.

A Sabesp realizará a perfura-
ção de um novo poço de 1,2 mil
metros de profundidade em
Monte Aprazível com o objetivo
de aumentar a capacidade de pro-
dução de água local. O valor es-

timado para investimento é de R$
7 milhões, que serão divididos
entre os trabalhos para perfura-
ção do poço e os serviços de ur-
banização e interligações.

O governador liberou a cons-
trução de um novo bloco na Facul-
dade de Tecnologia do Estado (Fa-
tec) São José do Rio Preto. O novo
espaço, que terá um investimento
de R$ 3,1 milhões, vai abrigar qua-
tro salas de aula e auditório com
capacidade de 112 lugares.

Também serão investidos R$
15 milhões na construção de qua-
tro creches em Dolcinópolis,
Mirassolândia, São José do Rio
Preto e Votuporanga, cidades da
região. As obras serão construí-
das com recursos financeiros do
Plano de Ações Integradas do
Estado de São Paulo (Painsp).

A oferta de vagas do Bolsa
Trabalho na região de São José
do Rio Preto chega a 10,7 mil. O
Governo de São Paulo pagará
bolsa-auxílio de R$ 540 por até
cinco meses, além de curso de
qualificação para cidadãos exer-
cerem funções nas prefeituras
que aderirem ao programa. Os
municípios devem realizar a re-
pactuação de vagas para o próxi-
mo edital do Bolsa Trabalho até
sexta-feira (6).

Foram liberados R$ 28,6 mi-
lhões para a construção de 406
unidades habitacionais (UH) na
região de São José do Rio Preto,
pelo Nossa Casa – CDHU. Se-
rão 143 UH em Valentim Gentil,
53 UH em Estrela D’Oeste, 60
UH em Rubinéia, 52 UH em San-
ta Fé do Sul, 26 UH em Turmali-
na e 72 UH em Pedranópolis.

CÂMARA
Por enquanto são estes(as) vereadores(as) pré-candidatos(as)

nas eleições 2022 : Alfredinho (PT) - Câmara Federal; Donato
(PT) - ALESP; delegado Palumbo (MDB) - Câmara Federal;
Becari (União) - Câmara Federal; Holiday (Novo) - ...

.
(São Paulo)
... Câmara Federal; Isac (PL) - ALESP; Janaína (MDB)- Câ-

mara Federal; Juliana (PT) - Câmara Federal; Marlon (MDB)
Câmara Federal; Rubinho (União) - Câmara Federal; Silvia ‘ban-
cada feminista’ (PSOL) - ALESP e Erika (PSOL) - Câmara Fe-
deral

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Alguns chefes de gabinete se destacam pela competência

que trazem da iniciativa privada e pela lealdade / fidelidade aos
seus parlamentares. É o caso do Ricardo Barbosa, chefe do ga-
binete e da liderança do delegado e deputado Olim (PP)

.
GOVERNO (São Paulo)
Mais jovem (31) dirigente partidário (Podemos), Thiago

Milhim é agora o mais jovem Secretário (Esportes) do governa-
dor Rodrigo (PSDB). Foi o mais jovem Secretário (Esportes)
dos prefeitos (São Paulo) Covas (PSDB) e Ricardo Nunes (MDB)

.
CONGRESSO (Brasil)
Deputados federais e senadores que estão com Bolsonaro

seguem comemorando as milhares de famílias cristãs que lota-
ram cerca de 6 quarteirões da avenida Paulista - no feriado (1º
maio 2022) - pra demonstrar que lutam pelas Liberdades

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro (PL) segue comemorando o movimento de

jovens (rapazes e moças) cristãos evangélicos(as), que discreta-
mente têm tirado em massa seus títulos de eleitor(a) pra votar
com “Brasil Acima de Tudo com DEUS Acima de Todos”

.
PARTIDOS
Há um ‘climão’ no PT do Lulismo e suas linhas auxiliares,

porque não há mais como esconder que tanto os sindicatos como
o eleitorado não vão lotar as ruas como o Bolsonarismo (PL,
Republicanos, PP, PSC e quem só vai aderir no 2 turno) ...

.
(Brasil)
Se o PTB não souber usar o caso do deputado federal Daniel

Silveira em 2022 - pra resgatar bancadas nas Assembleias esta-
duais - especialmente a de São Paulo - o partido fundado por
Getúlio Vargas (1945) pode se tornar uma nano legenda

.
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



Contas públicas têm resultado
positivo em fevereiro
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As contas públicas fecharam
fevereiro com superávit primá-
rio de R$ 3,471 bilhões, infor-
mou  na segunda-feira (2) o
Banco Central, no melhor re-
sultado para o mês desde 2012,
quando o setor público conso-
lidado ficou no azul com R$
9,514 bilhões.

O resultado de fevereiro
mantém as contas no positivo
depois de um janeiro com o
superávit  primário de R$
101,833 bilhões, o maior nú-
mero mensal de toda a série
histórica do BC. Em feverei-

ro de 2021, foi registrado dé-
ficit de R$ 11,770 bilhões.

Para se chegar o resultado
primário, calcula-se a dife-
rença entre despesas e recei-
tas do setor público, antes do
pagamento de juros da dívida
pública. O setor público con-
solidado inclui governos cen-
tral, estaduais e municipais,
bem como empresas públicas
(com exceção de Petrobras e
Eletrobras).

As estatísticas fiscais divul-
gadas pelo BC na segunda-fei-
ra (2) encontram-se defasadas

em razão da greve de servido-
res, que atrasou a divulgação de
alguns dados.  A paralisação
deve ser retomada nesta terça-
feira (3), o que pode compro-
meter divulgações futuras.

Em fevereiro, o resultado
positivo foi proporcionado so-
bretudo pelo superávit de R$
20,172 bilhões apresentado por
estados e municípios. As esta-
tais também registraram supe-
rávit de R$ 2,480 bilhões. O go-
verno central (Tesouro Nacio-
nal, Banco Central e Previdên-
cia), porém, fechou o mês com

déficit de R$ 19,181 bilhões.
Com o resultado de feverei-

ro, o superávit acumulado no
ano chegou a R$ 105,304 bi-
lhões. Nos últimos 12 meses,
as contas estão no azul em R$
123,427 bilhões, o equivalente
a 1,4% do Produto Interno Bru-
to (PIB), de acordo com o Ban-
co Central.

A dívida bruta do país ficou
em 79,2% do PIB em feverei-
ro, contra 79,5% em janeiro. A
dívida líquida foi a 57,1%, ante
56,6% no mês anterior. (Agen-
cia Brasil)

Aneel recebe sugestões para
atualização das bandeiras tarifárias

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) recebe até
quarta-feira (4) propostas da
sociedade sobre a atualização
anual dos valores das bandeiras
tarifárias. As sugestões estão
sendo recebidas desde 14 de
abril por meio da Consulta Pú-
blica nº 012/2022. Os novos va-
lores serão cobrados a partir de
junho deste ano.

As contribuições podem ser
enviadas para o e-mail
cp012_2022@aneel.gov.br. Os
documentos relacionados à con-

sulta estão disponíveis no site da
agência.

A Aneel sugeriu para a ban-
deira amarela R$ 2,927 para
cada 100 kWh consumidos. A
bandeira vermelha 1 deve fi-
car em R$ 6,237 a cada 100
kWh, e a bandeira vermelha
patamar 2 em R$ 9,33 a cada
100 kWh. Na bandeira verde,
não há cobrança de taxa extra
na conta de luz.

Bandeira verde em maio
Na sexta-feira (29), a Aneel

informou que a bandeira tarifá-
ria no mês de maio será verde
para todos consumidores do Sis-
tema Interligado Nacional, que
abrange a maior parte do país.
Dessa forma, não haverá cobran-
ça extra na conta de luz, segun-
do a agência.

Criado pela Aneel em 2015,
o sistema de bandeiras tarifári-
as sinaliza o custo real da ener-
gia gerada, possibilitando aos
consumidores o bom uso da
energia elétrica. O cálculo
para acionamento das bandei-

ras tarifárias leva em conta,
principalmente, dois fatores: o
risco hidrológico (GSF, na si-
gla em inglês) e o preço da
energia (PLD).

As bandeiras tarifárias fun-
cionam da seguinte maneira.
As cores verde, amarela ou ver-
melha (nos patamares 1 e 2)
indicam se a energia custará
mais ou menos em função das
condições de geração, sendo a
bandeira vermelha a que tem
um custo maior e a verde, o
menor. (Agencia Brasil)

O faturamento dos bares e
restaurantes no país deverá au-
mentar 30% no final de sema-
na do Dia da Mães, comemo-
rado no próximo domingo (8),
em comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. A previ-
são é da Associação Brasilei-
ra de Bares e Restaurantes
(Abrasel), divulgada na segun-
da-feira (2).

De acordo com a entidade,
em algumas capitais, o fatura-
mento deverá ser maior inclu-
sive do que o registrado no fi-
nal de semana do Dia das Mães
de 2019, antes da pandemia de
covid-19. Em Belo Horizonte
a expectativa é de 20% a mais

Faturamento de bares e
restaurantes deve aumentar

30% no Dia das Mães
do que o faturamento de 2019;
em São Paulo e no Rio de Ja-
neiro, 15% maior.

“O dia das mães é o segun-
do melhor dia do ano em rela-
ção ao movimento nos restau-
rantes, ficando atrás somen-
te do Dia dos Namorados.
Este ano estamos caminhan-
do para o fim da pandemia. E
o fim das restrições, soma-
do à vacina, gera ainda mais
confiança para consumidor,
que deve voltar a encher as
mesas dos restaurantes nes-
sa data especial”, destacou o
presidente-executivo da
Abrasel, Paulo Solmucci.
(Agencia Brasil)

O Índice de Confiança Em-
presarial (ICE), calculado pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
cresceu 2,7 pontos na passagem
de março para abril deste ano. É
a segunda alta consecutiva do
indicador que atingiu 94,5 pon-
tos, em uma escala de 0 a 200
pontos. Foi o maior patamar des-
de novembro do ano passado
(96,4 pontos).

O ICE consolida os índices
de confiança dos empresários
dos quatro segmentos econômi-
cos pesquisados pela FGV: in-
dústria, serviços, construção e
comércio.

O Índice de Situação Atual,
que mede a confiança dos em-
presários no presente, subiu 3,6
pontos e chegou a 95,7 pontos.

Confiança empresarial
atinge maior nível em
cinco meses, diz FGV

Já o Índice de Expectativas, que
mede a percepção do empresa-
riado em relação aos próximos
meses, subiu 2 pontos e atingiu
94,4 pontos.

Entre os quatro setores que
integram o ICE, apenas a confi-
ança do comércio teve queda
entre março e abril: -0,9 ponto.
Com esse recuo, o setor se man-
tém com o pior resultado: 85,9
pontos.

Por outro lado, a construção
teve a maior alta (4,8 pontos) e
atingiu o maior patamar entre os
quatro setores: 97,7 pontos. Os
serviços subiram 4 pontos e che-
garam a 96,2 pontos, enquanto a
confiança da indústria cresceu
2,4 pontos e atingiu 97,4 pon-
tos. (Agencia Brasil)

As parcelas de famílias en-
dividadas (com dívidas em atra-
so ou não) e inadimplentes
(com dívidas e contas em atra-
so) atingiram os maiores valo-
res em 12 anos, em abril deste
ano, segundo a Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

O percentual de endividados
chegou a 77,7% em abril, o mai-
or nível desde o início da Pesqui-
sa de Endividamento e Inadim-
plência (Peic), da CNC, em janei-
ro de 2010. Em abril de 2021, as
famílias com dívida eram 67,5%.
Em março deste ano, eram 77,5%.

Já o percentual de inadim-
plentes chegou a 28,6%, o se-
gundo maior nível da pesquisa,
ficando abaixo apenas da taxa de
janeiro de 2010 (29,1%). Em
março deste ano, a parcela era

Percentuais de endividados e
inadimplentes são os maiores

em 12 anos
de 27,8%, enquanto em abril de
2021 chegava a 24,2% (4,4 pon-
tos percentuais abaixo do regis-
trado em abril deste ano).

As famílias que não terão
condições de pagar suas dívidas
chegaram a 10,9% em abril des-
te ano, acima dos 10,8% do mês
anterior e dos 10,4% de abril do
ano passado. Essa também é a
taxa mais alta desde julho de
2021, quando foram registrados
os mesmos 10,9%.

O cartão de crédito é o prin-
cipal motivo das dívidas. Entre
as famílias endividadas, 88,8%
têm dívidas com o cartão.

O tempo de comprometi-
mento com as dívidas ficou em
7,1 meses, abaixo dos 7,2 me-
ses de março, mas acima dos 6,8
meses de abril de 2021. (Agen-
cia Brasil)

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) começou a
pagar na segunda-feira (2) a an-
tecipação do décimo terceiro a
aposentados e pensionistas que
recebem mais de um salário mí-
nimo. A previsão é que, até sex-
ta-feira (6), mais de 31 milhões
de segurados recebam a primei-
ra parcela, paga conforme o dí-
gito final do Número de Inscri-
ção Social (NIS).

O extrato com os valores e
as datas de pagamento do déci-
mo terceiro está disponível des-
de o mês passado. A consulta
pode ser feita tanto pelo aplica-
tivo Meu INSS, disponível para
celulares e tablets, quanto pelo
site gov.br/meuinss.

Quem não tiver acesso à in-
ternet pode consultar a liberação
do décimo terceiro pelo telefo-
ne 135. É preciso informar o
número do Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) e confirmar al-
guns dados ao atendente antes de
fazer a consulta. O atendimento
telefônico está disponível de

INSS começa a pagar 13º
 a quem recebe mais que o

salário mínimo
segunda a sábado, das 7h às 22h.

O decreto com a antecipação
do décimo terceiro foi assina-
do em março. Este será o ter-
ceiro ano seguido em que os
segurados do INSS receberão o
décimo terceiro antes das datas
tradicionais, agosto e dezembro.
Em 2020 e 2021, o pagamento
ocorreu mais cedo por causa da
pandemia de covid-19.

A maioria dos aposentados e
pensionistas receberá 50% do
décimo terceiro na primeira par-
cela. A exceção é para quem pas-
sou a receber o benefício depois
de janeiro e terá o valor calcu-
lado proporcionalmente.

Segurados que recebem be-
nefício por incapacidade tempo-
rária (antigo auxílio-doença)
também têm direito a uma par-
cela do décimo terceiro, calcu-
lada de acordo com a duração do
benefício. Já quem recebe bene-
fícios assistenciais, como o Au-
xílio Brasil, não têm direito a
décimo terceiro salário. (Agen-
cia Brasil)

Índice de Desempenho de micros e
pequenas indústrias cresce, diz CNI

O primeiro trimestre de
2022 foi positivo para micros e
pequenas indústrias, revela pes-
quisa da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) divulgada na
segunda-feira (2). O Panorama
da Pequena Indústria indica me-
lhora no Índice de Desempenho,
que registrou a melhor média
(45,5 pontos) no primeiro tri-
mestre do ano desde 2012. No
primeiro trimestre de 2021, o
índice ficou em 43,9 pontos.

Em janeiro, o Indicador de
Desempenho das pequenas in-
dústrias registrou 43,3 pontos,
resultado abaixo da média his-
tórica (43,5 pontos), porém, nos
meses seguintes, o desempenho
melhorou. Na passagem para fe-
vereiro, o índice cresceu 1,8
ponto e, em março, mais 2,9
pontos.

O Panorama da Pequena In-
dústria reúne quatro indicado-
res: desempenho, situação fi-

nanceira, perspectiva e índice de
confiança. Todos os índices va-
riam de 0 a 100 pontos. Quanto
maior ele for, melhor é a per-
formance do setor.

Já o Índice de Situação Fi-
nanceira das pequenas indústri-
as recuou para 41 pontos no pri-
meiro trimestre de 2022. Na
comparação com o quarto tri-
mestre de 2021, o indicador
mostra queda de 1 ponto, ou seja,
revela uma piora da situação fi-
nanceira no primeiro trimestre de
2022. Apesar da queda, o índice
permanece acima de sua média
histórica (37,8 pontos).

Segundo a CNI, o problema
principal para as micro e peque-
nas empresas (MPEs) está na
falta ou alto custo de matéria-
prima. “A preocupação com a
falta e o alto custo das matéri-
as-primas aumentou na passa-
gem do quarto trimestre de 2021
para o primeiro trimestre de

2022, diferentemente do que
aconteceu com as empresas de
maior porte. O desempenho da
pequena indústria no trimestre
foi positivo, mas esse problema
segue travando o que poderia ser
um melhor resultado. A piora da
situação financeira é outro re-
flexo desse problema de insu-
mos”, disse o gerente de Análi-
se Econômica da CNI, Marcelo
Azevedo.

A falta ou alto custo de ma-
téria-prima permaneceu no pri-
meiro lugar do ranking de prin-
cipais problemas enfrentados
pelas MPEs da indústria extra-
tiva, de transformação e da cons-
trução. A elevada carga tributá-
ria se manteve na segunda posi-
ção também para os três segmen-
tos industriais.

Confiança
O Índice de Confiança do

Empresário Industrial (ICEI)

para as pequenas indústrias al-
cançou 56,4 pontos em abril de
2022, aumento de 5,1 pontos na
comparação com o mesmo mês
em 2021.

O Índice de Perspectivas da
pequena indústria também apon-
tou perspectivas favoráveis dos
empresários da pequena indús-
tria. O indicador registrou au-
mento de 0,6 ponto em abril de
2022, alcançando 51,3 pontos.
A média do trimestre foi 3 pon-
tos maior que a do mesmo perí-
odo em 2021.

O Panorama da Pequena In-
dústria é divulgado trimestral-
mente com base na análise dos
dados da pequena indústria le-
vantados na Sondagem Industri-
al, na Sondagem Indústria da
Construção e no ICEI. Todos os
meses, os pesquisadores ouvem
mais de 900 empresários de
empresas de pequeno porte.
(Agencia Brasil)

Postos terão duas formas de
mostrar preços de combustíveis

Os revendedores de combus-
tíveis de todo o país vão exibir
os preços com duas casas deci-
mais e não mais com três, como
acontece atualmente. A medida
passa a valer a partir do próxi-
mo dia 7. É o que determina a
Resolução nº 858/2021, da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), que deu prazo para as
revendedoras se adequarem até

essa data.
Segundo informou na segun-

da-feira (2) a ANP, o objetivo da
mudança é deixar o preço do
combustível mais preciso e cla-
ro para o consumidor, alinhado-
o com a expressão numérica da
moeda brasileira. Os preços de-
verão ser exibidos com duas ca-
sas decimais, tanto no painel de
preços quanto nos visores das
bombas abastecedoras.

A ANP salientou, entretanto
que, nas bombas, será permiti-
do que o terceiro dígito seja
mantido, desde que seja zero e
fique travado no momento do
abastecimento. A agência enten-
de que, dessa forma, os postos
não precisarão trocar os módu-
los das bombas, o que poderia
acarretar custos aos agentes eco-
nômicos. Como a terceira casa
decimal estará zerada e travada,

a percepção é que não haverá
dúvidas e que o objetivo da re-
gra, que é dar clareza aos con-
sumidores.

A agência avaliou que essa
mudança não implicará impac-
tos no valor final dos preços dos
combustíveis, uma vez que ela
não trará custos relevantes aos
revendedores, nem restrições
aos preços praticados. (Agencia
Brasil)

FGTS poderá ser usado para pagar
até 12 parcelas atrasadas do imóvel

A partir desta terça-feira
(2), o mutuário inadimplente
com a casa própria poderá usar
o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) para nego-
ciar o pagamento de até 12
prestações em atraso. A medi-
da foi autorizada pelo Conse-
lho Curador do FGTS no últi-
mo dia 20.

Na ocasião, o Conselho
Curador aumentou, de três
meses para 12 meses, o limite
de uso do saldo do fundo para
quitar parcelas  em atraso. A
medida vale até 31 de dezem-
bro. O uso do FGTS para re-
duzir o valor de prestações fu-
turas ou abater atrasos inferi-
ores a 90 dias existe há bas-
tante tempo, mas a destinação

dos recursos para pagar mais
de três parcelas atrasadas, até
agora, exigia autorização da
Justiça.

De acordo com o Conselho
Curador, atualmente 80 mil
mutuários de financiamentos
habitacionais têm mais de três
parcelas em atraso e são con-
siderados casos de inadimplên-
cia grave. Desse total, 50%
têm conta vinculada ao FGTS.

Na última quarta-feira
(27), a Caixa Econômica Fe-
deral, que administra o FGTS,
atualizou as regras que regu-
lamentam as contas do fundo.
Segundo o banco, os recursos
do Fundo de Garantia serão
sacados em parcela única,
com o valor debitado sendo

usado para negociar as presta-
ções em atraso.

O trabalhador interessado
em quitar parcelas não pagas
deve procurar o banco onde fez
o financiamento habitacional.
O mutuário assinará um docu-
mento de Autorização de Mo-
vimentação da Conta Vincula-
da do FGTS para poder abater
até 80% de cada prestação, li-
mitado a 12 parcelas atrasadas.

O mecanismo só vale para
imóveis avaliados em até R$
1,5 milhão e haverá restrições.
Quem usou o saldo de alguma
conta do FGTS para diminuir o
saldo devedor e o número de
prestações não poderá usar o
fundo para quitar prestações
não pagas antes do fim desse

intervalo. O prazo é com base
na data da última amortização
ou liquidação.

Na nova versão do Manual
do FGTS, atualizada pela Cai-
xa, os critérios para poder fa-
zer o saque são os mesmos dos
trabalhadores que usam o di-
nheiro do fundo para compra-
rem ou construírem a casa pró-
pria. O trabalhador deverá ter
contribuído para o FGTS por,
pelo menos, três anos, em pe-
ríodos consecutivos ou não,
não poderá ter outro imóvel no
município ou região metropo-
litana onde trabalha ou mora e
não poderá ter outro financia-
mento ativo no Sistema Finan-
ceiro de Habitação (SFH).
(Agencia Brasil)
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Peco Bagnaia conquista primeira
vitória da temporada em Jerez
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A Turismo Nacional entre-
gou tudo o que o fã de auto-
mobilismo aprecia no domin-
go, Dia do Trabalhador, no Au-
tódromo Zilmar Beux, em Cas-
cavel (PR). Foi uma jornada
marcada por corridas na chuva
e com pista seca, muita ação,
inúmeras ultrapassagens, dis-
putas com três carros lado a
lado, prova decidida no photo-
chart e até homenagens ao he-
rói Ayrton Senna, que faleceu
há exatos 28 anos em Ímola,
na Itália.

Gustavo Magnabosco abriu
o domingo vencendo na classe
Super. A bordo do Volkswagen
Gol #63, o atual campeão, que
havia sido o melhor também na
prova do sábado, triunfou pela
segunda vez no fim de semana
depois de travar duelo com Ju-
ninho Berlanda (Fiat Mobi).
Wanderson Freitas foi o se-
gundo, à frente de Fausto de
Lucca, completando o top-3
dominado pelo modelo Vo-
lkswagen Gol. Cesinha Boni-
lha foi o quarto com Volkswa-
gen UP! e Berlanda fechou a
lista dos cinco primeiros.
Eduardo Pavelski (Gol), sexto
no geral, foi o vencedor na
classe Elite.

Magnabosco caminhava
para mais uma vitória, mas en-
frentou problemas no amorte-
cedor a três minutos para o
fim da Corrida 3. O revés do
catarinense ajudou a proporci-
onar chegada espetacular em
que Fausto de Lucca passou
Rafael Barranco (Gol) por ape-
nas 0s050 (cinquenta milési-
mos), com a definição do ven-
cedor possível apenas pela uti-
lização do photochart, dispo-
sitivo que grava a passagem dos
carros na linha de chegada.
Rafael Lopes (Chevrolet New
Onix) foi o terceiro, seguido
por Fabiano Cardoso (Onix) e
Eduardo Pavelski, que venceu
novamente na Elite.

A última prova do fim de
semana da Super seguiu a re-
ceita de muita emoção e gran-
des batalhas. Magnabosco su-
biu para terceiro depois de ter
largado em 16º, mas o catari-
nense se envolveu em um in-
cidente com Leandro Freitas e
ficou no muro, abandonando a
corrida. Em seguida, a chuva
reapareceu com força para
embaralhar o jogo. Rafael Lo-
pes venceu e homenageou Sen-
na com o gesto histórico ao
receber uma bandeira do Bra-
sil das mãos de um bandeiri-

Turismo Nacional tem decisão
no photochart e homenagem

com gesto de Senna
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A chuva veio com força na abertura dos trabalhos de pista
no domingo

nha após a conquista. Fabiano
Cardoso (Onix) terminou em
segundo e De Lucca foi o ter-
ceiro, à frente de Cesinha Bo-
nilha, enquanto Eduardo Pavel-
ski triunfou na Elite pela ter-
ceira vez seguida.

Categorias A, B e Sênior —
Juca Lisboa (Gol) venceu a
Corrida 2 na categoria A de-
pois de passar Guto Baldo
(Ford New Ka) na reta de che-
gada. O cascavelense ainda as-
sim venceu na categoria Sêni-
or. Natan Sperafico (com Nis-
san March), parceiro de Wylli-
an Cezarotto, foi o terceiro, à
frente de Henrique Basso e
Gabriel Ymagawa (os dois de
Gol). Mathias de Valle (Citroën
C3) voltou a triunfar na cate-
goria B depois de emplacar
uma vitória no sábado.

Na Corrida 3, Cezarotto re-
petiu o feito do dia anterior e
voltou a vencer na categoria.
Após a conquista, o cascave-
lense também emulou o ges-
to de Ayrton Senna, receben-
do uma bandeira e fazendo a
volta da vitória com o símbo-
lo nacional.

Ymagawa garantiu mais
um pódio ao terminar em se-
gundo, com Henrique Basso
(Volkswagen Gol) no top-3.
Dorivaldo Gondra (UP!) foi o
quarto e Rafael Colombari
(New Ka) confirmou o quin-
to lugar na classe. Na catego-
ria B, Mathias de Valle ganhou
de novo, com direito a um ter-
ceiro na classificação geral da
prova, enquanto Miguel Laste
(Ka) levou a vitória na classe
Sênior.

A última prova do dia para a
categoria A teve triunfo de
Henrique Basso. Natan Spera-
fico foi o segundo e Evandro
Maldonado (Hyundai HB20)
parceiro de Roberto Bona-
to, garantiu o terceiro lugar.
Jorge Rohden (Gol) termi-
nou em quarto e Junior Niju
(Gol) fechou o top-5. Na
classe B, De Valle teve pro-
blemas, abandonou e não con-
seguiu sua quarta vitória no fim
de semana. O primeiro lugar
foi de Faruk Araújo (Onix) —
terceiro colocado na classifi-
cação geral —, enquanto Mi-
guel Laste marcou sua segun-
da vitória na Sênior.

A segunda etapa do campe-
onato está marcada para os dias
11 e 12 de junho e terá lugar
no Autódromo Internacional
Ayrton Senna, em Goiânia, ca-
pital de Goiás.

Monteiro, Cirino e Alamini
vencem em Interlagos

Caos na largada 2

Com casa cheia em Interla-
gos, a Copa Truck se reencon-
trou com o público entregando
um espetáculo de alto nível,
concluído com as vitórias de
Beto Monteiro, Wellington Ci-

rino e Danilo Alamini (pela Su-
per Truck), o que manteve o
campeonato embolado após
seis corridas.

Se, na primeira corrida,
Beto não deu chances aos rivais

e apenas administrou sua van-
tagem para o então pole Felipe
Giaffone, na segunda a emoção
foi parar só na bandeirada, uma
vez que Alamini liderava no ge-
ral e perdeu o ponto de freada na
última curva, permitindo a pas-
sagem de Cirino. No entanto, o
catarinense levou as duas corri-
das de sua classe.

Desta forma, Beto e Cirino
seguem brigando ponto-a-pon-
to, com o pernambucano da Vo-
lkswagen saindo de São Paulo
com uma pequena vantagem de
dois pontos (103 a 101). Já Ala-
mini, com a vitória dupla e os
problemas dos rivais, é o novo
líder da Super Truck, três pon-
tos à frente de Raphael Abbate
(103 a 100). 

Além do público maciço e
presença de gente como Bernie
Ecclestone (ex-CEO da Fórmu-
la 1), do ator Caio Castro e do

cantor Chrystian, entre outras
celebridades, a etapa também foi
marcada por uma enorme confu-
são na largada da corrida 2, o que
acabou neutralizando a maior
parte da prova - graças ao traba-
lho rápido da equipe de resgate,
a relargada pôde ser realizada e
a volta final foi absolutamente
frenética.

O próximo encontro da
Copa Truck acontece no pri-
meiro fim de semana de junho
em Goiânia. Confira os resul-
tados das duas provas e a pon-
tuação completa nos docu-
mentos oficiais em anexo.

A Copa Truck tem o patro-
cínio de Mercedes-Benz, Ive-
co, Volkswagen, Goodyear,  
Maxon Oil, Grupo Randon e
Spicer, com apoio de Fras-le,
Frum, Auto Avionics, Chiptronic
e Brazul. Mais
notícias: www.copatruck.com.br 
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IMSA: Pipo Derani conquista quinto
pódio seguido em Laguna Seca

Tristan Nunez (esquerda) e Pipo Derani celebram pódio

O brasileiro Pipo Derani, ao
lado do companheiro Tristan
Nunez, conquistou no domingo
(dia 1) seu segundo pódio na
temporada 2022 do IMSA Wea-
therTech SportsCar Champi-
onship. A quarta etapa do ano foi
realizada no circuito de Laguna
Seca, na Califórnia, e teve a du-
ração de 2 horas e 40 minutos.

Foi a quarta vez consecutiva
que Derani chegou em terceiro
lugar nesta corrida a bordo do
#31 Whelen Engineering Cadi-
llac DPi-V da equipe Action Ex-
press Racing. No entanto, já é seu
quinto pódio em Laguna Seca. O
brasileiro também tem uma vi-
tória em 2018, mas correndo por
outro time.

No domingo, Nunez foi
quem largou com o Cadillac
#31, partindo da terceira fila do
grid. No início da prova, o nor-
te-americano enfrentou dificul-
dades com a falta de aderência
dos pneus traseiros, o que o im-

pediu de ganhar posições.
Na volta 26, sob bandeira

amarela, ele entrou para os bo-
xes para ajustes, quando estava
em quinto lugar, e Derani assu-
miu o cockpit. Graças ao ótimo
trabalho da equipe no pit stop, o
brasileiro pode voltar à pista já
em quarto lugar.

Derani partiu, então, em bus-
ca do pódio, mas a distância para
os rivais era grande. Até que na
volta 56, sob bandeira verde, a
equipe fez seu pit stop um pou-
co antes do Cadillac #5, o que
foi uma estratégia crucial para a
conquista do resultado.

O brasileiro sabia, no entan-
to, que precisaria de uma grande
volta no seu retorno à pista para
superar os adversários e a estra-
tégia deu certo. Derani assumiu
a terceira posição na volta 60 e
não foi mais ameaçado.

“Depois que tivemos a ban-
deira amarela e eu estava ‘preso’
atrás do carro #5, a equipe me

chamou mais cedo para os boxes.
E eu tive uma volta muito boa e
que nos ajudou a ficar à frente a
partir dali e pudemos, então, fa-
zer a nossa corrida”, contou De-
rani.

Além do pódio em Laguna
Seca, o brasileiro – que é o atual
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Por Járcio Baldi

Um final de semana perfei-
to para Peco Bagnaia em Jerez.
O italiano quebrou o recorde do
circuito espanhol nos treinos
classificatórios. Peco largou
na pole e desde o início teve
Fabio Quartararo em seu encal-
ço, mostrando mais uma vez a
tranquilidade de manter-se na
frente em situações de pressão
dos adversários. Foi sua quinta
vitória na categoria principal, o
que novamente lhe traz novos
ânimos para lutar pelo título da
temporada. “Tivemos vários
problemas até aqui, mas nunca
paramos de trabalhar. Este fi-
nal de semana foi muito bom,
voltamos a explorar o potenci-
al da moto, principalmente
numa pista onde Fabio foi im-
batível em 2021” disse o itali-
ano, que ainda se recupera da
lesão no ombro, ocorrida numa
forte queda durante os treinos
para o GP de Portugal. Quarta-
raro também teceu elogios ao
vencedor “Bagnaia fez uma lar-
gada e corrida fantásticas, ten-
tei ultrapassá-lo na primeira
volta, mas ele estava muito rá-
pido. O nosso ritmo foi insa-
no, e estou feliz por tê-lo
acompanhado. Não houve uma

Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

Eric Granado vence as duas etapas

batalha corpo a corpo, mas nos
divertimos” afirmou o atual
campeão.

Uma batalha corpo a corpo
aconteceu na disputa pelo ter-
ceiro lugar entre Marc Már-
quez, Jack Miller e Aleix Es-
pargaró que ficou com o últi-
mo troféu do pódio. Com o ter-
ceiro lugar de Espargaró, a
Aprilia, que não esperava per-
der as concessões tão cedo na
temporada, agora não poderá
realizar testes privados com os
pilotos oficiais para o desen-
volvimento da moto e passarão
a contar com sete motores ao
invés dos atuais nove.  “Foi uma
prova difícil porque Marc era

bastante rápido e forte na fre-
nagem. Na luta entre ele e Mi-
ller eu esperava por um erro e,
quando aconteceu, arrisquei e
deu certo. Estar em segundo no
campeonato, está sendo um so-
nho para mim”, comentou
Aleix, que ainda não tem garan-
tida sua vaga na equipe para
2023. O erro a que se referiu
Espargaró foi de Márquez que,
na tentativa de segurar o tercei-
ro lugar , praticamente foi ao
chão na curva 13, mas conse-
guiu salvar a queda e ainda man-
teve o quarto posto. “Fazia mui-
to tempo, cerca de dois anos,
desde a última vez que salvei
uma queda dessa forma. Feliz-

mente, foi o braço e o ombro
esquerdos que fizeram o traba-
lho pesado e não o direito, que
é mais fraco”, respondeu sor-
rindo.

O campeonato da categoria
MotoE fez sua estreia em Je-
rez e a temporada contará com
quatorze provas distribuídas em
sete finais de semana, onde
acontecerão duas provas a cada
etapa: uma no sábado e outra no
domingo. Será um campeonato
curto, mas bastante intenso. Na
primeira etapa nesse final de
semana no circuito espanhol,
Eric Granado reinou. O piloto
brasileiro venceu as duas pro-
vas e lidera o campeonato com
50 pontos. Eric esteve perfei-
to e mesmo largando na quarta
posição. Soube esperar o mo-
mento exato para atacar sendo
que, na segunda prova conquis-
tou duas posições na última
volta. A próxima etapa aconte-
cerá na França daqui a duas se-
manas e também contará com a
MotoE.

Circula na imprensa inter-
nacional que a Suzuki deixará
de participar do Mundial de
Motovelocidade ao final dessa
temporada. Vamos aguardar o
desenrolar dos próximos capí-
tulos: será verdade ou ficção?

campeão do IMSA – já havia sido
terceiro este ano nas 12 Horas
de Sebring. Ele e Nunez estão
em quinto lugar na temporada
2022.

A próxima corrida do ano
acontecerá entre os dias 13 e 15,
em Mid-Ohio.
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   Controladora  Consolidado
A T I V O Notas    2020    2019    2020    2019
Circulante  100 153 67.032 86.859
 Caixa e equivalentes de caixa 4 11 4 3.865 1.773
 Contas a receber 5 - - 9.995 22.053
 Imóveis a comercializar 6 - - 50.399 60.658
 Tributos a recuperar  89 89 128 208
 Outros ativos  - 60 2.645 2.167
Não circulante  29.770 40.361 6.675 6.568
 Contas a receber 5 - - 1.301 541
 Outros ativos  - - 196 122
 Contratos de mútuo 8 - - 5.178 5.178
 Investimentos 7 29.770 40.361 - -
 Imobilizado  - - - 727
Total do ativo  29.870 40.514 73.707 93.427
Passivo
Circulante  3 3 27.983 41.826
 Fornecedores  - - 3.047 3.561
 Obrigações tributárias  3 1 1.005 528
 Impostos correntes  - 2 874 556
 Adiantamento de clientes 9 - - 13.884 13.942
 Impostos de recolhimento diferido 11 - - 311 808
 Empréstimos e financiamentos 10 - - 7.753 21.163
 Outros passivos  - - 1.109 1.268
Não circulante  - - 8.345 -
 Provisão para contingências 12 - - 5.970 -
 Empréstimos e financiamentos 10 - - 2.375 -
Patrimônio líquido
 Capital social subscrito 13 40.787 42.907 40.787 42.907
 Prejuízos acumulados  (10.920) (2.396) (10.921) (2.396)
 Patrimônio líquido  29.867 40.511 29.867 40.511
 Participações de não controladores  - - 7.512 11.090
Total do patrimônio líquido consolidado  29.867 40.511 37.379 51.601
Total do passivo e patrimônio líquido  29.870 40.514 73.707 93.427
  Capital social Capital social Prejuízos Patrimônio Participações de Patrimônio líquido
 Nota       subscrito à integralizar acumulados       líquido não controladores          consolidado
Em 31 de dezembro de 2018  40.787 - (3.127) 37.660 9.423 47.083
Aumento de capital 13 2.220 (100) - 2.120 - 2.120
Integralização de capital em investidas  
 pelos acionistas não controladores  - - - - 1.493 1.493
Prejuízo do exercício - - 731 731 174 905
Em 31 de dezembro de 2019  43.007 (100) (2.396) 40.511 11.090 51.601
Redução de capital 13 (2.220) - - (2.220) - (2.220)
Integralização de capital  - 100 - 100 - 100
Integralização/retirada de capital em investidas  
 pelos acionistas não controladores  - - - - (1.621) (1.621)
Prejuízo do exercício  - - (8.524) (8.524) (1.957) (10.481)
Em 31 de dezembro de 2020  40.787 - (10.920) 29.867 7.512 37.379

   Controladora  Consolidado
 Notas   2020  2019      2020      2019
Receita líquida 14 - - 27.150 51.734
Custos dos imóveis 15 - - (23.458) (41.512)
Lucro bruto  - - 3.692 10.222
Despesas/receitas operacionais  
 gerais e administrativas 16.a (628) (213) (2.643) (2.369)
Comerciais 16.b - - (2.976) (4.970)
Equivalência patrimonial 7 (7.896) 929 - -
Despesas com manutenção pós obra  - - (623) -
Provisão para contingências 12 - - (5.970) -
Outras despesas/receitas operacionais  - - (522) (536)
Prejuízo (Lucro líquido) operacional  
 antes do resultado financeiro  (8.524) 716 (9.042) 2.347
Receitas financeiras 17 1 23 500 92
Despesas financeiras 17 (1) (2) (1.428) (698)
Prejuízo/ (Lucro líquido) antes  
 do IR e da CS  (8.524) 737 (9.970) 1.741
Imposto de renda e contribuição social  - (6) (511) (836)
Prejuízo/(Lucro líquido) do exercício  (8.524) 731 (10.481) 905
Prejuízo/(Lucro líquido) do exercício atribuível aos:
Acionistas não controladores  - - (1.957) 174
Acionistas controladores  (8.524) 731 (8.524) 731

   Controladora  Consolidado
Das atividades operacionais    2020    2019    2020    2019
Prejuízo (Lucro líquido) antes  
 do IR e da CS (8.524) 737 (9.970) 1.741
Ajustes para conciliar o resultado do caixa  
 líquido proveniente das (aplicado nas)  
 atividades operacionais
Equivalência patrimonial 7.896 (929) - -
Outros - - 1.097 658
Juros sobre empréstimos - - 1.550 2.969
Provisão para contingências - - 5.970 -
PIS e COFINS diferidos - - (268) (34)
Variação de ativos e passivos
Contas a receber - - 10.794 (1.292)
Tributos a recuperar - (2) 80 (75)
Imóveis a comercializar - - 10.259 8.259
Outros ativos 60 (60) (551) (826)
Fornecedores - - (514) 470
Obrigações tributárias 2 - 477 289
Impostos correntes (2) (3) 318 336
Adiantamento de clientes - - 2.005 1.974
Permuta a pagar - - (2.063) (8.898)
Outros passivos - (306) (159) (157)
 (568) (563) 19.325 5.414
Imposto de renda e contribtução social pagos - (6) (607) (707)
Caixa líquido proveniente/aplicado  
 nas atividades operacionais (568) (569) 18.718 4.707
Das atividades de investimento
Resgate de fundo de investimentos - 2.054 - 2.054
Imobilizado - - - (282)
Integralização/recebimento de investidas 2.695 (4.193) - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado)  
 nas atividades de investimento 2.127 (2.139) 18.418 1.772
Das atividades de financiamento
Integralização de capital por controladores 100 2.120 100 2.120
Redução de capital (2.220) - (2.220) -
Integralização de capital  
 por não controladores - - (1.621) 1.493
Empréstimos e financiamentos (captação) - - 2.087 15.535
Empréstimos e financiamentos  
 (amortização de juros) - - (14.672) (25.657)
Caixa líquido proveniente das atividades  
 de financiamento 7 (588) 2.092 (6.509)
Aumento (redução) líquido de caixa  
 e equivalentes de caixa 7 (588) 2.092 (30)
Caixa no início do exercício 4 592 1.773 1.803
Caixa no final do exercício 11 4 3.865 1.773

Aos Administradores FIP BKO I Holding S.A. São Paulo - SP. Opinião: Exami-
namos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da FIP BKO I 
Holding S.A (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respec-
tivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira, individual e consolidada, da FIP BKO I Holding S.A em 31 de dezembro 
de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, registradas na 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes 
em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Ênfase: Conforme descrito na nota explicativa 2.1, as demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária 
no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil 
adotada pela entidade, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra 
e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à 
transferência de controle, seguem o entendimento da administração da Empresa 
quanto a aplicação do CPC 47 - Receita de contrato com cliente, alinhado com 
aquele manifestado pela CVM no Ofício circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018. Nos-
sa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas 
na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi-
nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 

financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audi-
toria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audito-
ria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em conti-
nuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. •
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma
opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, con-
sequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 22 de julho de 2021. KPMG Assurance Services Ltda. - CRC 2SP-
-0230685/O-0. Vitor David Bezerra Colavitti - Contador - CRC 1SP329743/O-6.

1. Informações gerais: A FIP BKO I Holding S.A. (“Companhia”), foi constituída 
em 3 de março de 2015, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.744 - Jardim Paulistano. A Companhia é uma 
Holding e tem por objeto social a participação em outras sociedades por ações, 
abertas ou fechadas ou em sociedades limitadas nas quais a BKO Participações 
S.A. (“BKO”) ou suas sociedades controladas detenham, ou venham a deter con-
comitantemente à Companhia, participação societária, de no mínimo 20% e cujas 
atividades principais sejam o desenvolvimento de projetos nos quais a BKO parti-
cipe (ou empresas do mesmo grupo econômico) por meio (i) da construção e da 
incorporação, e (ii) do desenvolvimento de empreendimentos imobiliários de 
quaisquer naturezas, incluindo, mas não se limitando, a residencial, comercial e/
ou misto (“Sociedades investidas”). A organização Mundial da Saúde (OMS) anun-
ciou que a COVID 19 é uma emergência de saúde global e passou a tratar a doen-
ça como uma pandemia, sendo necessário tomada de decisões significativas de 
governos e entidades do setor privado. A Administração da Companhia tomou os 
cuidados recomendados nos protocolos de funcionamento de suas atividades, 
além de todas as outras medidas de acordo com as autoridades de saúde e de 
saneamento. As operações da Companhia estão operando em sua normalidade. A 
Administração está monitorando a situação, e entende que não há necessidade de 
reconhecimento de quaisquer perdas sobre seus ativos financeiros e não financei-
ros registrados nessas demonstrações financeiras. As operações da Companhia até 
o momento não tiveram reflexos significativos em decorrência dos eventos da CO-
VID- 19. A Companhia possui partipação em cinco sociedades sendo que duas 
possuem obras em andamento, sendo estas, Paris e Aderito, e três obras encon-
tram-se concluídas no exercício de 2020 sendo estas a Demeter, Pedro Taques e 
Samuel Porto, todas situadas na cidade de São Paulo. 2. Apresentação das de-
monstrações financeiras e principais práticas contábeis: 2.1. Base de apresenta-
ção: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financei-
ro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registra-
das na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os aspectos relacionados à trans-
ferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da 
Administração da Entidade, alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício Cir-
cular /CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Em 
observância ao exposto no caput 6º do artigo 177 da Lei nº 11.638 de 28 de 
dezembro de 2007, a Companhia optou por adotar as mesmas normas sobre de-
monstrações financeiras, expedidas pela CVM, para as companhias abertas. As 
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como 
base de valor, exceto quando informado de outra forma, conforme descrito no re-
sumo das principais práticas contábeis. As demonstrações financeiras foram ela-
boradas no curso normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da 
capacidade da Companhia de dar continuidade às suas atividades durante a ela-
boração das demonstrações financeiras. Todos os valores apresentados nestas 
demonstrações financeiras estão expressos em milhares de reais, exceto quando 
indicado de outra forma. A Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 22 de julho de 2021, 
considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data, que tiveram efeito 
sobre estas demonstrações financeiras. 2.2. Bases de consolidação: As demons-
trações financeiras consolidadas são compostas pelas demonstrações financeiras 
individuais da Companhia, bem como suas empresas controladas. O controle so-
bre essas entidades é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar suas 
políticas financeiras e operacionais e tem a capacidade de auferir benefícios e es-
tar exposta aos riscos de suas atividades. As práticas contábeis foram aplicadas de 
maneira uniforme em todas as controladas incluídas nas demonstrações financei-
ras consolidadas e o exercício social dessas empresas coincide com o da Compa-
nhia. Na consolidação são eliminados os investimentos nas empresas controladas, 
assim como os saldos a receber e a pagar e as receitas, as despesas e os lucros 
não realizados, decorrentes de transações entre as empresas, destacando-se a 
parcela de participação de não controladores. 2.3. Julgamentos, estimativas e 
premissas contábeis significativas: A preparação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as normas emitidas pelo Comitê de 
Pronuciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. 
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras, 
envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e 
passivos no próximo exercício financeiro são: Provisão para perdas esperadas: A 
provisão para perdas esperadas é calculada com base nas perdas avaliadas como 
prováveis na realização das contas a receber, a Companhia não identificou a ne-
cessidade de provisão para perdas, visto que, entende que os valores a receber 
estão garantidos através de alienação fiduciária. Adicionalmente, a Companhia 
analisa anualmente os impactos nas demonstrações financeiras oriundo dos dis-
tratos incorridos em período subsequente das unidades imobiliárias não revendi-
das, bem como acompanha tempestivamente a carteira de recebíveis dos promi-
tentes inadimplentes e a expectativa de possíveis distratos. A Companhia julga 
que esses efeitos são imateriais no contexto das demonstrações financeiras e, por 
isso, nenhuma provisão foi constituída em 31 de dezembro de 2020 e 2019. 
Provisão para garantias: As controladas da Companhia contratam construtoras 
especializadas para a realização das obras dos empreendimentos em desenvolvi-
mento, as quais possuem garantias legais. Os contratos firmados garantem que a 
cobertura de eventual sinistro seja de responsabilidade da construtora, entre ou-
tras clausulas protetivas. As provisões para garantias relacionadas ao período pós-
-obra, são registradas e pagas ao longo do desenvolvimento dos empreendimentos 
e fazem parte do custo dos imóveis vendidos, motivo pelo qual nenhuma provisão 
está apresentada nas demonstrações financeiras. Custos orçados: Os custos orça-
dos totais, compostos pelos custos incorridos e custos previstos a incorrer para o 
encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme a evolução das 
obras, e os ajustes com base nesta revisão são refletidos nos resultados da Com-
panhia de acordo com o método contábil utilizado. Provisões para riscos tributá-
rios, cíveis, trabalhistas e outros: A Companhia e suas controladas estão sujeitas 
no curso normal dos negócios a investigações, auditorias, processos judiciais e 
procedimentos administrativos em matérias cível, tributária, trabalhista, ambien-
tal, societária e direito do consumidor, dentre outras. Dependendo do objeto das 
investigações, processos judiciais ou procedimentos administrativos que sejam 
movidas contra a Companhia e controladas poderão ser adversamente afetados, 
independentemente do respectivo resultado final. A Companhia e suas controladas 
são periodicamente fiscalizadas por diferentes autoridades, incluindo fiscais, tra-
balhistas, previdenciárias e ambientais. Não é possível garantir que essas autori-
dades não autuarão a Companhia, suas controladas, nem que essas infrações não 
se converterão em processos administrativos e, posteriormente, em processos ju-
diciais, tampouco o resultado final tanto dos eventuais processos administrativos 
ou judiciais. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidên-
cias disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como 
a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição apli-
cável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Companhia reconhece uma 
provisão quando há perspectiva de provável desembolso de recursos para as de-
monstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 e 2019. Avaliação do valor 
recuperável de ativos: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável nos Imóveis a comercializar e imobilizado. Quando 
tais evidências são identificadas, é constituída provisão para deterioração ajustan-
do o valor contábil líquido ao valor recuperável. A Companhia não identificou indi-
cadores de perdas e nem ajustes a serem efetuados para as demonstrações finan-
ceiras de 31 de dezembro de 2020 e 2019. 2.4. Apuração do resultado: A 
receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades. A receita 
é apresentada líquida dos impostos, distratos, abatimentos e descontos. A Com-
panhia reconhece a receita pelo valor justo dos contratos de venda firmados quan-
do critérios específicos tiverem sido atendidos, conforme a descrição a seguir: a) 
Receita de venda de imóveis: As demonstrações financeiras contemplam a orien-
tação contida no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 02/2018, relacionada á aplicação 
do CPC 47 e da orientação OCPC 04, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e apovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Conse-
lho Federal de Contabilidade CFC, sobre o reconhecimento de receitas ao longo do 
tempo. Na venda de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que 
não mais estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante 
em seu memorial de incorporação, foram observados os procedimentos e as nor-
mas estabelecidos pelo pronunciamento técnico CPC 47 Receita, para o reconhe-
cimento da receita de venda de bens com a transferência continuada dos riscos e 
benefícios mais significativos inerentes à sua propriedade. O enquadramento dos 
contratos de venda dos empreendimentos para fins de aplicação da referida norma 
foi efetuado com base na orientação técnica OCPC 04, a qual norteou a aplicação 
da interpretação técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária brasi-
leiras. A partir das referidas normas e levando em consideração os procedimentos 
contábeis aplicáveis previstos pela orientação técnica OCPC 01 (R1), os seguintes 
procedimentos são adotados para o reconhecimento de receita de vendas de uni-
dades em construção: • O custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspon-
dente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado pela evolução 
financeira do empreendimento. • É apurado o percentual do custo incorrido das 
unidades vendidas (incluindo o terreno), em relação a seu custo total orçado 
(POC), o qual é aplicado sobre o valor justo da receita das unidades vendidas 
(incluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos), ajustada segundo as 
condições dos contratos de venda; sendo assim, é determinado o montante da 
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Balanços patrimoniais

Demonstrações das mutações  
do patrimônio líquido

Demonstrações do resultado

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

  Controladora  Consolidado
    2020 2019     2020 2019
Prejuízo/(Lucro líquido)do exercício (8.524) 731 (10.481) 905
Outros resultados abrangentes - - - -
Total do resultado abrangente do exercício (8.524) 731 (10.481) 905
Prejuízo/(Lucro líquido)  
 do exercício atribuível aos:
Acionistas não controladores - - (1.957) 174
Acionistas controladores (8.524) 731 (8.524) 731

Demonstrações do  
resultado abrangente

rando o valor à vista das unidades imobiliárias dadas em dação de pagamento, sen-
do essas operações de permuta apropriadas ao resultado considerando as mesmas 
premissas utilizadas para o reconhecimento das vendas de unidades imobiliárias, 
descritas na Nota Explicativa nº 2.4.   Consolidado
    2020    2019
Antecipação de parcela dos clientes 6.504 4.499
Permuta física 7.380 9.443
Total 13.884 13.942
Circulante 13.884 13.942
Não circulante - -
Em 2018, a investida Aderito Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. realizou a 
aquisição de terreno no montante de R$10.956, cujo pagamento será realizado 
através de disponibilização de 10,40% de área privativa equivalente a 1.252,16 
metros de área privada do empreendimento. 
10. Empréstimos e financiamentos:   Consolidado
Samuel Porto Empr. Encargo               Vencimento    2020    2019
 Imob. Ltda. (*) 11,5% a.a Spread 09/2020 - 12.463
Pedro Taques Empr.  100% DI 11/2019 á 
 Imob. SPE Ltda. (**) + 8% a.a Spread 11/2021 7.690 8.700
Demeter Empr. Imob.  Taxa efetiva 
 SPE S.A. (***) 12,4283% a. a 15/08/2040 2.438 -
Circulante   7.753 21.163
Não circulante   2.375 -
A movimentação do Empréstimo para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2020 e de 2019, está demonstrado conforme segue: Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2018 28.316
Liberações 15.535
Encargos financeiros 2.969
Amortização de encargos (25.657)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 21.163
Liberações 2.087
Encargos financeiros 1.550
Amortização de encargos (14.672)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 10.128
(*) Os valores referem-se a Cédula de Crédito Bancário para construção de Em-
preendimento Imobiliário com garantia hipotecária e outras avenças firmado em 
06 de dezembro de 2017 pela empresa Samuel Porto Empreendimentos Imobi-
liários Ltda.O valor captado será utilizado para construção do empreendimento 
“Condomínio BKO Wave Saúde”. A operação não possui convenants atrelados a 
índices financeiros. (**) Os valores referem-se a Cédula de Crédito Bancário para 
construção de Empreendimento Imobiliário com Alienação Fiduciária de bens 
imóveis firmado em 1 de outubro de 2018 pela empresa Pedro Taques Empre-
endimentos Imobiliários SPE Ltda. O valor captado será utilizado para constru-
ção do empreendimento “Condomínio BKO Extay”. (***) Os valores referem-se a 
contrato de empréstimo e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia com 
emissão de cédula de crédito imobiliário - CCI, firmado em 13 de agosto de 2020. 
11. Imposto de renda e contribuicao social: O imposto de renda, a contribuição 
social, o PIS e a COFINS diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais 
decorrente de diferenças temporárias entre a base fiscal, que determina a tributa-
ção conforme o recebimento (Instrução Normativa nº 84/79 da RFB), e a efetiva 
apropriação do lucro imobiliário (Nota 2.4). 
a) Composição dos impostos diferidos:  Consolidado
    2020    2019
Imposto de renda e contribuição social 149 420
Contribuição ao PIS e ao COFINS 162 388
Total 311 808
b) Reconciliação do imposto de renda e contribuição social: Os valores de imposto 
de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a seguinte 
reconciliação em seus valores à alíquota nominal:
  Controladora  Consolidado
Lucro Presumido:   2020   2019   2020   2019
Receitas não operacionais 1 23 500 92
Alíquota nominal poderada  
 agregada - % impostos calculados 24% 24% 24% 24%
Imposto de renda e contribuição social - (6) (120) (22)
Efeito do adicional - Imposto de renda - - - -
Diferença de tributação pelo lucro  
 ou pelo patrimônio de afetação (RET) - - (391) (814)
Imposto de renda e contribuição social - (6) (511) (836)
12. Contingências: Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia possui processos 
cujos assessores jurídicos classificaram a probabilidade de perda como provável 
no montante de R$ 5.970 (R$ 267 em 2019). O aumento significativo nas pro-
visões de contingências no ano de 2020 concentram-se substancialmente aos 
questionamentos envolvendo 3 ações, cujo montante envolvildo soma R$5.321, 
conforme estimativa dos assessores jurídicos, sendo que, deste montante 
R$2.635 trata- se de ação questionando relacionado a providência de 36 vagas 
de estacionamento autônomas, além de 2 ações de questionamento de cobrança 
de pagamento de valor remanescente de distrato de SCP, cujo saldo estimado 
pelos assessores jurídicos soma o montante de R$2.686. 13. Patrimônio líquido: 
a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2020, o capital social da Companhia é 
de R$40.787 (R$43.007 em 2019), representado por 43.007.552 ações com 
valor nominal de R$0,9483 cada uma (43.007.552 em 2019 com valor nominal 
de R$1 cada), assim distribuídas:
Acionistas                                                               Ações       %
Fundo de Investimento em Participações BKO I 43.007.551 99,99
Vitor Guimarães Bidetti 1 0,01
Total 43.007.552 100
Em 15 de março de 2018, a Companhia aprovou por meio de Assembleia Geral 
Extraordinária o aumento do capital social no valor de R$2.000, aumentando 
2.000.000 ações ordinárias, passando a totalidade de ações para 40.787.552 
ações ordinárias. Em 6 de agosto de 2019, a Companhia aprovou por meio de As-
sembleia Geral Extraordinária o aumento do capital social no valor de R$2.000, 
aumentando 2.000.000 ações ordinárias, passando a totalidade de ações para 
42.787.552 ações ordinárias. Em 11 de dezembro de 2019, a Companhia apro-
vou por meio de Assembleia Geral Extraordinária o aumento do capital social no 
valor de R$120, aumentando 120.000 ações ordinárias, passando a totalidade 
de ações para 42.907.552 ações ordinárias. Em 30 de dezembro de 2019, a 
Companhia aprovou por meio de Assembleia Geral Extraordinária o aumento do 
capital social no valor de R$100, aumentando 100.000 ações ordinárias, pas-
sando a totalidade de ações para 43.007.552 ações ordinárias. O montante de 
R$100 encontra-se pendente de integralização em 31 de dezembro de 2019. 
Em 24 de março de 2020, a Companhia aprovou por meio de Assembleia Geral 
Extraordinária a redução do capital social no valor de R$300, passando o capital 
social de R$43.007 para R$42.707. Em 22 de junho de 2020, a Companhia 
aprovou por meio de Assembleia Geral Extraordinária a redução do capital social 
no valor de R$1.450, passando o capital social de R$42.707 para R$41.257. 
Em 28 de outubro de 2020, a Companhia aprovou por meio de Assembleia Geral 
Extraordinária a redução do capital social no valor de R$170, passando o capital 
social de R$41.257 para R$41.087. Em 28 de outubro de 2020, a Companhia 
aprovou por meio de Assembleia Geral Extraordinária a redução do capital social 
no valor de R$300, passando o capital social de R$41.087 para R$40.787, sem 
o cancelamento de ações, havendo ajuste no seu valor nominal. Desta forma, 
o capital social subscrito e totalmente integralizado passa a ser de R$40.787 
divididos em 43.007.552 ações com valor nominal de R$0,9483 cada. b. Divi-
dendos: Do resultado do exercício em cada exercício serão deduzidos, antes de 
qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto 
sobre a renda. Os dividendos mínimos obrigadorios de 2% serão destinados após 
a constituição da reserva legal e da constituição da reserva de contingências (caso 
aprovado pela Assebleia Geral). Em 31 de dezembro de 2020 foi apurado prejuízo 
e por esse motivo não houve distribuição de dividendos. 14. Receita líquida: A 
receita líquida para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
possuem a seguinte composição:
  Consolidado
    2020    2019
Receita bruta de venda de imóveis 32.612 55.917
Deduções da receita bruta:
Devoluções e cancelamentos (4.391) (3.179)
Ajuste a valor presente (504) 77
Impostos (567) (1.081)
Total 27.150 51.734
15. Custos dos imóveis: Os custos dos imóveis vendidos referem-se basicamente 
aos gastos incorridos (custo de aquisição do terreno, custos de legalização do terre-
no, materiais de construção e prestações de serviços de construção) relacionados 
as unidades imobiliárias vendidas e que estão sendo construídas e/ou concluídas.
  Consolidado
    2020    2019
Custo apropriado terreno 9.178 15.786
Custo incorrido 14.280 25.726
Total 23.458 41.512
16. Despesas operacionais por natureza: a) Despesas gerais e administrativas: 
  Controladora  Consolidado
   2020   2019   2020   2019
Taxa administrativa/Incorporação - - (693) (1.023)
Taxa de gestão financeira (247) (133) (321) (229)
Auditoria contábil (95) (68) (134) (298)
Despesas catório - - (422) -
Assessoria jurídica (280) (12) (542) (268)
Serviços de terceiros - - (90) (121)
Seguros - - - (49)

  Controladora  Consolidado
   2020   2019   2020   2019
Indenizações diversas - - (336) -
Assessoria contábil - - - (24)
Outras despesas (6) - (104) (357)
Total (628) (213) (2.643) (2.369)
b) Despesas comerciais:  Consolidado
    2020    2019
Comissão de vendas (542) (597)
Premiação sobre vendas - (72)
Propaganda/publicidade (845) (1.534)
Feiras/eventos (9) (345)
Outras despesas com marketing (268) (1.058)
Serviços prestados por terceiros PJ (284) (619)
Stand de vendas (301) -
Amortização stand de vendas (727) (745)
Total 2.976 (4.970)
17. Resultado financeiro:  Controladora  Consolidado
Receitas financeiras   2020   2019   2020   2019
Rendimento de aplicações 1 23 1 25
Outras receitas - - 499 67
Total de receitas financeiras 1 23 500 92
Depesas financeiras
Despeas bancárias (1) - (110) (71)
Juros e encargos - (2) (1.318) ¨(627)
Total de Despesas financeiras (1) (2) (1.428) (698)
Total resultado financeiro - 21 (928) (606)
18. Instrumentos financeiros: A Administração da Companhia adota uma política
conservadora no gerenciamento dos seus riscos. Essa política materializa-se pela
adoção de procedimentos que envolvem todas as suas áreas críticas, garantindo
que as condições do negócio estejam livres de risco real. a) Risco de juros: Rela-
cionado com a possibilidade de perda por oscilação de taxas ou descasamento de
moedas nas carteiras ativas e passivas. O indexador condicionado às aplicações
financeiras e aos empréstimos é o CDI. Para as contas a receber de venda de 
unidades imobiliárias, o indexador utilizado até a entrega das chaves é a variação
do INCC, sendo que após isso o IGP-M é considerado para atualização do saldo até
o final do contrato. A Companhia enveredou estudos de mercado e posiciona-se
de forma a assumir os eventuais descasamentos entre estes indicadores. b) Risco
de crédito: A Companhia e suas controladas mantém contas correntes bancárias e
aplicações financeiras com instituições financeiras aprovadas pela Administração
de acordo com os critérios objetivos para diversificação de riscos de crédito. Para
gerenciamento das perdas com os promitentes, a Companhia tem por política efe-
tuar análise de crédito, liquidez e exposições financeiras que possam comprometer
a capacidade financeira dos potenciais promitentes honrarem seus compromissos
de aquisição dos imóveis. Essas análises baseiam-se em suporte documental e
modelo de análise interno. c) Risco de liquidez: Nas empresas da Companhia, esse
risco é minimizado pela compatibilidade de prazos e fluxos de amortização entre
títulos emitidos e lastros adquiridos. A respeito da Controladora, existem opera-
ções de captações a mercado realizadas para investimentos em novos empreen-
dimentos, onde o fluxo futuro dos recebíveis da venda de unidades será o lastro
para a liquidação dos empréstimos assumidos. d) 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 ex-
ternos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de
exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamen-
to empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da Companhia.
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência
de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia e buscar eficácia de 
custos e para evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criativi-
dade. A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de
controles para tratar riscos operacionais é atribuída à Alta Administração dentro
de cada unidade de negócio. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento
de padrões gerais da Companhia para a administração de riscos operacionais nas
seguintes áreas: • Exigências para segregação adequada de funções, incluindo a
autorização independente de operações; exigências para a reconciliação e monito-
ramento de operações; • Cumprimento com exigências regulatórias e legais; • Do-
cumentação de controles e procedimentos; • Exigências para a avaliação periódica
de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos
para tratar dos riscos identificados; • Exigências de reportar prejuízos operacionais
e as ações corretivas propostas; • Desenvolvimento de planos de contingência;
• Treinamento e desenvolvimento profissional; • Padrões éticos e comerciais; •
Mitigação de risco, incluindo seguro quando eficaz. e) Análise de sensibilidade: Em
31 de dezembro de 2020, a Companhia realizou análise de sensibilidade para um
cenário de 12 meses dos principais riscos aos quais seus instrumentos financeiros 
estão expostos, basicamente representados por variações de índices de inflação
(INCC) e variação de taxa de juros (CDI e TR). Foi considerado um decréscimo
(ativo) e acréscimo (passivo) de 25% e de 50% nas taxas de juros, utilizando
3,25% (CDI), 0% (TR), 5% (IGPM) e 6,5% do (INCC):
 Queda de Queda de Cenário Aumento Aumento
Indexador        50%        25% Provável   de 25%   de 50%
CDI 1,40% 2,09% 2,79% 3,49% 4,19%
INCC 3,25% 4,88% 6,50% 8,13% 9,75%
IGPM 11,57% 17,36% 23,14% 28,93% 34,71%
TR 0% 0% 0% 0% 0%
Ativos e Saldo líquido Queda Queda Cenário Aumento Aumento
passivos líquidos           2020 de 50% de 25% Provável   de 25%   de 50%
CDI (10.117) (141) (212) (282) (353) (423)
IGPM 7.494 867 1.301 1.734 2.168 2.601
INCC 3.802 124 185 247 309 371
Total 1.179 849 1.274 1.699 2.124 2.548
Saldos nas demonstrações Saldo     Sem
 financeiras consolidadas em 2020         CDI       INCC  IGPM indexador
Aplicações financeiras 11 11 - - -
Contas a receber 11.296 - 3.802 7.494 -
Outros ativos - contratos  
 de mútuo 5.178 - - - 5.178
Total dos ativos com  
 riscos financeiros 16.485 11 3.802 7.494 5.178
Fornecedores (3.047) - - - (3.047)
Empréstimos (10.128) (10.128) - - -
Total dos passivos com  
 riscos financeiros (13.175) (10.128) - - (3.047)
Total dos ativos e passivos  
 com riscos financeiros 3.310 (10.117) 3.802 7.494 2.131
Determinação do valor justo dos instrumentos financeiros: Os valores de mercado,
informados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não refletem mudanças subse-
quentes na economia, tais como taxas de juros e alíquotas de impostos e outras
variáveis que possam ter efeito sobre sua determinação. Especificamente quanto à
divulgação, a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização, que envolve
os seguintes aspectos: • Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo
poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispos-
tas a isso em transação sem favorecimento; • Hierarquização em três níveis para
a mensuração do valor justo, de acordo com inputs observáveis para a valorização
de um ativo ou passivo na data de sua mensuração. A valorização em três níveis
de hierarquia para a mensuração do valor justo é baseada nos inputs observá-
veis e não observáveis. Inputs observáveis refletem dados de mercado obtidos de
fontes independentes, enquanto inputs não observáveis refletem as premissas de
mercado da Companhia. Esses dois tipos de inputs criam a hierarquia de valor
justo apresentada a seguir: • Nível 1 - preços cotados para instrumentos idên-
ticos em mercados ativos; • Nível 2 - preços cotados em mercados ativos para
instrumentos similares, preços cotados para instrumentos idênticos ou similares
em mercados não ativos e modelos de avaliação para os quais inputs são obser-
váveis; e • Nível 3 - instrumentos cujos inputs significantes não são observáveis.
A composição abaixo demonstra ativos financeiros da Companhia à classificação
geral desses instrumentos em conformidade com a hierarquia. 
 Nível da
Ativos                                                                   hierarquia 2020 2019
Ativo financeiro mensurado pelo valor justo por meio 
 do resultado - Equivalentes de caixa e títulos e 
 valores mobiliários (aplicação financeira) 2 (a) 11 4
(a) Valor justo através da cotação de preços de instrumentos financeiros seme-
lhantes em mercados não ativos. 19. Seguros: Até 31 de dezembro de 2020,
as Investidas Aderito e Paris mantinham seguros contratados, cuja cobertura,
segundo as apólices contratadas, na avaliação da administração cobriam os riscos
relacinados as obras dos empreendimentos nos montantes de limite máximo de
garantia e responsabilidade de R$51.342 e R$27.386, respectivamente. 20.
Eventos subsequentes: Em conformidade com as normas brasileiras de contabili-
dade, a Administração fez suas avaliações e chegou á conclusão que não ocorre-
ram fatos relevantes a serem divulgados entre a data base do encerramento das
informações intermediárias e a data e sua respective aprovação.

receita de venda reconhecida. Os montantes das receitas de vendas apuradas, 
incluindo a atualização monetária das contas a receber com base na variação do 
Índice Nacional da Construção Civil (INCC), líquido das parcelas já recebidas (in-
cluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos), são contabilizados 
como contas a receber ou como adiantamentos de clientes, quando aplicável. • O 
valor justo da receita das unidades vendidas é calculado a valor presente com base 
na taxa de juros para remuneração de títulos públicos indexados pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, entre o momento da assinatura do 
contrato e a data prevista para a entrega das chaves do imóvel pronto ao promi-
tente comprador (a partir da entrega das chaves, sobre as contas a receber pas-
sam a incidir juros de 12% ao ano, acrescidos de atualização monetária). A taxa 
de juros para remuneração de títulos públicos indexados pelo IPCA é compatível 
com a natureza, o prazo e os riscos de transações similares em condições de 
mercado, sendo sua taxa média no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
de 3,75% ao ano (5,48% ao ano em 2019). Subsequentemente, à medida que o 
tempo passa, os juros são incorporados ao novo valor justo para determinação da 
receita a ser apropriada, sobre o qual será aplicado o PoC (“Percentage of Comple-
tion”). O encargo relacionado com a comissão de venda é de responsabilidade do 
adquirente do imóvel, não incorporando o preço de venda. Se surgirem circunstân-
cias que possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do 
prazo para conclusão, as estimativas iniciais são revisadas. Essas revisões podem 
resultar em aumentos ou reduções das receitas ou dos custos estimados e são 
refletidas no resultado no exercício em que a Administração tomou conhecimento 
das circunstâncias que originaram a revisão. Os valores recebidos por vendas de 
unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que ainda estejam sob 
os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de 
incorporação são classificados como adiantamento de clientes. Nas vendas de 
unidades concluídas, a receita de venda dos bens é reconhecida no momento da 
entrega das chaves, quando as obrigações de performance são completamente 
satisfeitas. Após a entrega das chaves das unidades comercializadas, a atualiza-
ção monetária das contas a receber passa a ser calculada pela variação do Índice 
Geral de Preços de Mercado (IGP-M) ou pelo IPCA, e passam a incidir juros de 
12% ao ano, apropriados de forma “pro rata temporis”. Nessa fase, a atualização 
monetária e os juros passam a ser registrados como receita financeira pelo método 
da taxa efetiva de juros e não mais integram a base para determinação da receita 
de vendas. a) Resultado financeiro: A receita financeira é reconhecida conforme o 
prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. A partir do momento 
em que a unidade é concluída, sobre as contas a receber passa a incidir atualiza-
ção monetária acrescida de juros, os quais são apropriados à medida que o tempo 
passa, em contrapartida à receita financeira. As despesas financeiras abrangem, 
basicamente, as despesas com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto a 
valor presente das provisões. Custos de empréstimo que não são diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são men-
surados no resultado através do método de juros efetivos. 2.5. Instrumentos fi-
nanceiros: Instrumentos financeiros não derivativos incluem, principalmente, cai-
xa e equivalentes de caixa, contas a receber, contratos de mútuo e outros ativos, 
assim como terrenos a pagar, fornecedores e outros passivos. Instrumentos finan-
ceiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, 
para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resulta-
do, de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Atualmente, exceto 
pelo caixa e equivalentes de caixa que são avaliados pelo valor justo por meio do 
resultado. Os passivos financeiros que incluem os terrenos a pagar, empréstimos e 
financiamentos e outros passivos são classificados como passivos financeiros e 
avaliados ao custo amortizado. Ativos e passivos financeiros: A Companhia classi-
fica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i) mensurados ao valor 
justo por meio do resultado, que se referem aos saldos de Caixa e equivalentes de 
caixa, bem como aplicações financeiras. E mensurados ao custo amortizado que 
compreendem a “contas a receber” de clientes. A classificação está alinhada ao 
modelo de negócios da Companhia. A Companhia determina a classificação de 
seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. A Companhia não possui instru-
mentos derivativos e não adota contabilização de hedge. Os ganhos ou as perdas 
decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor 
justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado em 
“Receitas (despesas) financeiras” no período em que ocorrem. Os passivos finan-
ceiros são mensurados inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos 
de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passi-
vos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos 
juros efetivos e se referem ao saldo de Fornecedores de Bens/Serviços e emprésti-
mos. 2.6. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que um in-
vestimento de curto prazo seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa 
ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um 
insignificante risco de mudança de valor. Portanto, uma aplicação normalmente 
qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto 
prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar a data da aquisição. Em sua 
maioria, são classificadas na categotia “Ativos financeiros ao valor justo por meio 
de resultado”. 2.7. Contas a receber: A comercialização das unidades é efetuada, 
substancialmente, durante as fases de lançamento e construção dos empreendi-
mentos. As contas a receber, nesses casos, são constituídos aplicando- se a por-
centagem de conclusão (POC) sobre a receita das unidades vendidas, ajustada 
segundo as condições dos contratos de venda; sendo assim, o valor das contas a 
receber é determinado pelo montante das receitas acumuladas reconhecidas de-
duzidas das parcelas recebidas. Caso o montante das parcelas recebidas seja su-
perior ao da receita acumulada reconhecida, o saldo é classificado como “Adian-
tamento de clientes”, no passivo. As contas a receber são inicialmente 
reconhecidos pelo valor justo e subsequentemente mensuradas pelo custo amorti-
zado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para perdas 
esperadas (“impairment”). Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resulta-
do é apropriado no momento em que a venda é efetivada, independentemente do 
prazo de recebimento do valor contratual. As parcelas em aberto são atualizadas 
com base no Índice Nacional da Construção Civil (INCC) para a fase de construção 
do projeto, e pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) e juros, após a data 
de entrega das chaves das unidades concluídas. Se o prazo de recebimento do 
equivalente ao saldo das contas a receber é de um ano ou menos, as mesmas são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, a parcela excedente está apresen-
tada no ativo não circulante. 2.8. Imóveis a comercializar: Os imóveis prontos a 
comercializar estão demonstrados ao custo de construção, que não excede o seu 
valor líquido realizável. No caso de imóveis em construção, a parcela em estoque 
corresponde ao custo incorrido das unidades ainda não comercializadas. O custo 
compreende o custo de aquisição/permuta do terreno, gastos com projeto e legali-
zação do empreendimento, materiais, mão de obra (própria ou contratada de ter-
ceiros) e outros custos de construção relacionados, incluindo o custo financeiro do 
capital aplicado (encargos financeiros de contas a pagar por aquisição de terrenos 
e das operações de financiamento, incorridos durante o período de construção). O 
valor líquido de realização é o preço de venda estimado, no curso normal dos ne-
gócios, deduzidos os custos estimados de conclusão e as despesas estimadas para 
efetuar a venda. Os terrenos estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido 
dos eventuais encargos financeiros gerados pelas suas correspondentes contas a 
pagar. No caso de permutas por unidades a serem construídas, seu custo corres-
ponde ao preço de venda à vista previsto para as unidades a serem construídas e 
entregues em permuta. O registro do terreno é efetuado apenas por ocasião da 
lavratura da escritura do imóvel, não sendo reconhecido nas demonstrações finan-
ceiras enquanto em fase de negociação, independentemente da probabilidade de 
sucesso ou estágio de andamento desta. 2.9. Investimentos: Os investimentos da 
Companhia são avaliados com base no método da equivalência patrimonial, com 
registro integral no resultado do exercício, com base no método da equivalência 
patrimonial, o investimento é contabilizado no balanço patrimonial ao custo, adi-
cionado das mudanças após a aquisição da participação societária. As demonstra-
ções financeiras das controladas são elaboradas para o mesmo período de divul-
gação que a Companhia. Quando necessário, são efetuados ajustes para que as 
políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Companhia. Após a 
aplicação do método da equivalência patrimonial para fins de demonstrações fi-
nanceiras, a Companhia determina se é necessário reconhecer perda adicional do 

valor recuperável sobre o investimento da Companhia em suas controladas. A 
Companhia determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se 
há evidência objetiva de que os investimentos sofreram perdas por redução ao 
valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o montante da perda por 
redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da inves-
tida e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do resultado. Na 
aquisição de participação societária o custo de aquisição é mensurado pela soma 
da contraprestação transferida, avaliada com base no valor justo na data de aqui-
sição. Custos diretamente atribuíveis à aquisição devem ser contabilizados como 
despesa quando incorridos. Inicialmente o ágio é mensurado como sendo o exce-
dente da contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos adquiridos 
(ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos assumidos). Se a contra-
prestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a diferen-
ça deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado. 2.10. Ou-
tros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido 
somente quando for provável que seu benefício econômico futuro será gerado em 
favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. 
Um passivo é reconhecido quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 
2.12. Imposto de renda e contribuição social: A despesa com imposto de renda 
e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos e são 
reconhecidos no resultado. O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre 
o lucro tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamen-
te decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer 
ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. Quando aplicá-
vel, o imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes 
valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alí-
quotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas re-
vertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decreta-
das até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Regime especial 
tributário do patrimônio de afetação: instituído por meio da Lei nº 10.931/2004 
(RET) e suas posteriores alterações, aplicável aos empreendimentos imobiliários 
que optaram por esse regime, em caráter opcional e irretratável enquanto perdu-
rarem os direitos e obrigações do incorporador junto aos adquirentes dos imóveis 
que compõem o empreendimento afetado. Cada empreendimento submetido ao 
RET prevê uma tributação à alíquota de 1,92 % para o Imposto de renda e contri-
buição social e 2,08% para o PIS e COFINS, aplicável para todas as receitas au-
feridas pela incorporadora na venda das unidades imobiliárias, bem como as re-
ceitas financeiras e variações monetárias. Regime de lucro presumido: aplicável às 
sociedades cujo faturamento anual do exercício imediatamente anterior tenha sido 
inferior a R$78.000. Nesse contexto, a base de cálculo do imposto de renda e a 
contribuição social são calculadas à razão de 8% e 12% respectivamente, sobre 
as receitas brutas (32% quando a receita for proveniente de aluguéis e prestação 
de serviços e 100% quando for proveniente de receitas financeiras), sobre as quais 
se aplicam as alíquotas regulares dos respectivos impostos e contribuição. 3. Nor-
mas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas: Embo-
ra a adoção antecipada seja permitida, a Empresa e suas controladas não adota-
ram as IFRSs novas e abaixo relacionadas, visto que não se espera que as mesmas 
tenham impacto significativo nas demonstrações do individuais e consolidadas:
IFRS      CPC      Tema 
IAS 1 CPC 26 Classificação do Passivo Circulante  
   ou Não Circulante (alteração)
IAS 16 CPC 27 Imobilizado: Receita antes do uso pretendido (alteração)
IFRS 3 CPC 15 Referência à Estrutura Conceitual (alteração)
IFRS 16 CPC 06 Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração)
IFRS 17 - Contratos de Seguros
4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos 
bancário e aplicações financeiras. As aplicações referem-se substancialmente a 
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), sendo resgatáveis em prazo inferior 
a 90 dias e com remuneração média de 98% do Certificado de Depósitos Inter-
bancários (CDI), com liquidez diária, sem multas, restrições ou alterações no 
percentual de rentabilidade por resgate antecipado.
  Controladora  Consolidado
   2020   2019   2020   2019
Caixa e bancos - 4 3.854 1.769
Aplicações financeiras 11 - 11 4
 11 4 3.865 1.773
5. Contas a receber:  Consolidado
    2020    2019
Contas a receber 12.072 22.866
Ajuste a valor presente (776) (272)
Total contas a receber 11.296 22.594
Circulante 9.995 22.053
Não circulante 1.301 541
A Companhia adota os procedimentos descritos na Nota Explicativa nº 2.4 para 
reconhecimento contábil dos resultados auferidos nas operações imobiliárias re-
alizadas. Em decorrência disso, o saldo de contas a receber das unidades imobi-
liárias vendidas e ainda não concluídas está limitado à parcela da receita reco-
nhecida contabilmente, líquida das parcelas já recebidas. Atualizações das contas 
a receber: Os valores relativos a contas a receber de imóveis estão atualizados, 
conforme cláusulas contratuais como seguem: (i) até a entrega das chaves dos 
imóveis comercializados, pela variação do Índice Nacional de Construção Civil 
(INCC); (ii) após a entrega das chaves dos imóveis comercializados, pela variação 
do IGP-M, com juros de 12% ao ano (Tabela “Price”). A taxa utilizada para ajuste 
a valor presente em 2020 foi de 10,42% (2019 - 5,04%). As investidas não 
realizam constituição de provisão para perdas esperadas relacionadas ao contas a 
receber, visto que, as operações são garantidas através da alienação fiduciária dos 
imóveis. Composição financeira por idade de vencimento - carteira de recebíveis:
  Consolidado
Ano           2020    2019
Vencidos 6.855 3.566
2020 - 18.759
2021 3.916 538
2022 1.299 3
2023 2 -
Total 12.072 22.866
Adicionalmente, a Companhia analisa anualmente os impactos nas demonstra-
ções financeiras oriundo dos distratos incorridos em período subsequente das 
unidades imobiliárias não revendidas, bem como acompanha tempestivamente a 
carteira de recebíveis dos promitentes inadimplentes e a expectativa de possíveis 
distratos. A Companhia julga que em 2020 não houve o efeito de provisão para 
perdas esperadas e que adicionalmente não foi realizada uma provisão de distrato.
6. Imóveis a comercializar:  Consolidado
    2020    2019
Estoques a comercializar 50.399 60.658
Total 50.399 60.658
Imóveis para venda compreendem o custo incorrido na construção das unidades 
disponíveis para venda. A Administração efetua anualmente análises e testes de 
avaliação de custo ou valor realizável líquido em todas as rubricas dos “Imóveis 
a comercializar”. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não foram identificados 
valores a serem provisionados.
7. Investimentos:   Controladora
    2020    2019
Demeter Empreend. Imob. SPE S.A. 7.313 13.114
Samuel Porto Empreendimentos Imobiliários Ltda. 6.972 9.702
Paris Almir Ribeiro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 6.908 7.477
Aderito Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 4.631 4.551
Pedro Taques SPE Empreementos Imobiliários Ltda. 3.946 5.517
Total 29.770 40.361

a) Informações de controladas em 31 de dezembro de 2020 e 2019: 
  %      Patrimônio  Lucro (prejuízo)    Equivalência
  Participação  Ativo  Passivo  líquido  líquido  Investimento  patrimonial
 2020 2019    2020    2019    2020    2019   2020    2019    2020    2019   2020    2019    2020    2019
Investimentos em controladas
Demeter Empreend. Imob. SPE S.A. 80 80 17.279 17.488 9.080 1.090 8.199 16.398 (6.029) 783 7.313  13.114 (4.823) 627
Paris Almir Ribeiro Emp. Imob. SPE Ltda. 80 80 13.455 13.205 4.820 3.858 8.635 9.347 (711) (451) 6.908  7.477 (569) (361)
Aderito Empreend. Imob. SPE Ltda. 68 68 19.895 18.333 13.085 11.640 6.809 6.693 116 (384) 4.631  4.551 79 (261)
Pedro Taques SPE Empreend. Imob. Ltda. 80 80 14.432 18.618 9.500 11.722 4.932 6.896 (1.964) (1.409) 3.946  5.517 (1.571) (1.127)
Samuel Porto Empreend. Imob. Ltda 80 80 9.025 25.631 320 13.513 8.705 12.118 (1.265) 2.564  6.972  9.702  (1.012) 2.051
Total           29.770 40.361 (7.896) 929
b) Movimentações dos investimentos, nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2020 e de 2019: As participações em controladas e controladas em conjunto, 
avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, foram apuradas de acordo 
com os balanços das respectivas investidas na data-base de 31 de dezembro de 
2020 e 2019. A Companhia mantém acordos de acionistas relativos a todas as 
controladas em conjunto e possui assento no conselho de administração e/ou na 
diretoria, participando ativamente de todas as decisões estratégicas do negócio.
  Controladora
    2020    2019
Saldo em 1º de janeiro 40.361 35.239
Integralizações - 4.193
Distribuição investidas (2.695) -
Equivalência patrimonial (7.896) 929
Saldo em 31 de dezembro 29.770 40.361

8. Contratos de mútuo: Em 31 de dezembro de 2020, o montante de R$5.178 
(R$5.178 em 2019) refere-se a transações com partes relacionadas relativas a 
empréstimo concedido à BKO Desenvolvimento Imobiliário III Ltda. (parte relacio-
nada), pela Demeter Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e pela Pedro Taques 
SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. As operações estão regidas por Instru-
mento Particular de Contrato de Mútuo, o prazo para quitação do montante é de 
até dois anos após a finalização da obra do empreendimento com multa de 2% 
acrescidos de juros de 1% ao mês em caso de atraso. 9. Adiantamento de clientes: 
Os recebimentos de clientes com valores superiores aos saldos das contas a receber 
decorrentes da venda de imóveis, conforme descrito na Nota Explicativa nº 2.4, 
estão registrados na rubrica “Adiantamento de clientes”. Em determinadas opera-
ções de aquisição de terrenos, a Companhia realizou permuta física com unidades 
a construir. Essas permutas físicas foram registradas a valor justo como estoque de 
terrenos para incorporação em contrapartida a adiantamento de clientes, conside-

Diretoria

Contador
André Ferreira Felcar - CRC 1SP289252

Luciana Martins Guedes Improta 
Marcelo Giraudon

Vipasa Valorização Imobiliária Paulista S.A.
CNPJ/MF 61.648.655/0001-65 - NIRE 35.300.013.727

Companhia Fechada - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária da Companhia que será realizada no dia 10 de maio de 2022, às 10 horas em 1ª Convocação 
ou às 10:30 horas em 2ª Convocação, na Avenida Paulista nº 2064, Bairro Bela Vista, nesta Capital, 
a fim de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Exame, discussão e aprovação 
das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; 
(b) Destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2021, em especial a distribuição de 
dividendos; (c) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; (d) Fixação da remuneração 
dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; (e) Pagamento de gratificação aos membros da Dire-
toria; e (f) Outros assuntos de interesse da Companhia. Para participarem da Assembleia, os acionis-
tas ou, se for o caso, seus representantes legais ou procuradores, deverão apresentar documento de 
identificação e, se for o caso, procuração com poderes para participar da Assembleia. São Paulo, 
29/04/2022. Fernando José Garcia (Diretor-Secretário) e Dani Glikmanas (Diretor-Superintendente).

Companhia Copale de Administração,
Comércio e Indústria

CNPJ/MF nº 61.146.502/0001-10 – Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos referentes 
ao Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, do exercício social findo em 31/12/2021. São Paulo, 29 de abril de 
2022. A Diretoria. (03, 04 e 05/05/2022)

QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME Nº 02.592.658/0001-65 - NIRE nº 35.300.383.052 - (Companhia Fechada)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO

DE DEBÊNTURES DA QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. (“Emissora”)
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

A Planner Trustee DTVM Ltda (“Agente Fiduciário”), em cumprimento ao artigo 68, § 1° e § 3° da Lei nº 6.404/76 
convoca os titulares das debêntures da referida emissão (“Debenturistas”) para participar da assembleia geral de 
debenturistas (“AGD”) a ser realizada no dia 10 de maio de 2022, às 11:00 horas, em primeira convocação, de forma 
exclusivamente digital através do sistema eletrônico Microsoft Teams, nos termos da Instrução CVM nº 625/20, a fi m 
de prestar esclarecimentos a respeito das medidas em curso adotadas em face da Emissora para recuperação do 
crédito dos debenturistas e, ainda a análise e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: (a) ratifi car a contratação do 
escritório Inomata & Uehara Advogados contratado pelo Agente Fiduciário em virtude da renúncia do escritório David 
Aniceto Stievano Antiquera e Associados; (b) na hipótese de não ser ratifi cada a contratação disposta no item (a) 
deliberar a respeito da contratação de assessor legal substituto para acompanhamento das medidas legais em curso; 
(c) avaliar pleito do debenturista que consiste em: liberação dos debenturistas para defender seus próprios interesses 
indivualmente contra a Emissora; e (d) dar ciência e apresentar aos debenturistas os custos até então incorridos pelo 
Agente Fiduciário para reembolso imediado nos termos da cláusula 8.4 da Escritura de Emissão. Informações 
Gerais: Os Debenturistas poderão (a) optar por exercer o seu direito de voto por meio do envio prévio de instrução de 
voto, conforme modelo constante no site www.fi duciario.com.br, (em que resta disponível também material de auxílio 
à deliberação), devendo encaminhar com antecedência mínima de até 48 horas à realização da AGD, a via digitalizada 
da instrução de voto devidamente preenchida, rubricada e assinada, o respectivo instrumento de mandato, com 
poderes específi cos para representação na AGD, inclusive para deliberar sobre a eventual suspensão da AGD e informar 
o e-mail dos representantes legais que poderão, caso seja a opção do debenturista, acompanhar a realização da AGD, 
enquanto os Debenturistas que tenham optado por não encaminhar a instrução de voto devem, com antecedência 
mínima de até 48 horas à realização da AGD encaminhar (b) o respectivo instrumento de mandato, com poderes 
específi cos para representação na AGD, inclusive para deliberar sobre a eventual suspensão da AGD e informar o e-mail 
dos representantes legais que irão participar da AGD virtualmente devendo os documentos e dados supramencionados, 
conforme aplicável, serem encaminhados ao e-mail fi duciario@trusteedtvm.com.br.

São Paulo, 03 de maio de 2022. PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA
EM GESTÃO DE PESSOAS

CNPJ nº 11.984.562/0001-33
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital de convocação de 02 de maio de 2022, com a seguinte redação:
“ Instituto de Desenvolvimento de Tecnologia em Gestão de Pessoas - CNPJ/MF Nº
11.984.562/0001-33 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA. – Pelo presente edital e na forma do Artigo 18 do Estatuto Social,
a Sra. ANA CLAUDIA BEZERRA VALVERDE, nos uso de suas atribuições como
Presidente do Conselho Administrativo do INSTITUT O DE DESENVOLVIMENTO DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS, convoca os senhores associados para se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na sede do Instituto,
situado na Avenida Miruna, n° 320, CJ 82, Bairro Indianópolis, Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, no próximo dia 06 de junho de 2022 as 15:00 horas, em primeira
convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados; as 16:00 horas, em
segunda convocação, com a presença de qualquer número de: - Deliberar sobre a
nomeação de um liquidante - Demais Assuntos do Interesse dos Associados.  São
Paulo, 02 de maio de 2022.    ANA CLAUDIA BEZERRA VALVERDE – Presidente.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 27ª 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 1050869-
77.2019.8.26.0100. A Dra. MELISSA BERTOLUCCI, MMª Juíza de Direito da 27ª Vara
Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei. FAZ SABER à
POMPEIA PHARMA EIRELI - ME (CNPJ09.114.690/0001-84), que HOSPITAL LEFORTE
LIBERDADE S.A. e HOSPITAL LEFORTE  S.A. lhe movem ação de PROCEDIMENTO
COMUM objetivando seja declarada inexigível a dívida e quitado o valor das notas
fiscais nºs 18954 e 190818 emitidas pela ré, com o consequente cancelamento dos
apontamentos dos respectivos protestos e a exclusão dos nomes dos autores dos
órgãos de proteção ao crédito, imputando-se à ré o pagamento de custas, honorá-
r ios e demais cominações legais, alegando os autores que os t í tulos não são
devidos pois acham-se devidamente quitados. Encontrando-se 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 verda-
deiros 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 25 de abril de 2022.

30/04 e  03/05
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL E PARA INTIMAÇÃO DO(A)(S)
EXECUTADO(A)(S): CINDY LIVRAMENTO, CPF 367.388.208-28, do eventual cônjuge, se casado for,
do(s) eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(s)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, expedido no
PROCESSO DIGITAL Nº 0000859-54.2021.8.26.0010, AÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizada por BRIAN LIVRAMENTO, CPF 367.388.308-90; WENDY LIVRAMENTO, CPF 367.388.278-30
e NICOLE SIGOLI DE OLIVEIRA, CPF 483.048.278-83. O(A) MM(ª). Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do
Foro Regional X - Ipiranga/SP, Dra. Ligia Maria Tegao Nave, com fundamento no artigo 879, II, c/c o artigo
882, § 2º, ambos do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09, o artigo 250 e seguintes das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a
Resolução nº 236/2016 do CNJ, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem
e o leiloeiro público: LUIZ CARLOS LEVOTO, JUCESP Nº 942, gestor do sistema de alienação judicial
eletrônico: WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is)
abaixo descrito(s), em condições que se seguem: DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): O APARTAMENTO Nº
37 DO EDIFÍCIO ALICE, À RUA DOM LUCAS OBES, Nº 313, 3º ANDAR OU 3º PAVIMENTO, NO 18º
SUBDISTRITO – IPIRANGA, contendo a área útil de 67,10m², área comum de 14,07m², totalizando a área
construída de 81,17m², correspondendo-lhe no terreno e nas demais coisas de uso comum a fração ideal de
22,012m², ou 2,751%. O terreno onde está construído o referido Edifício Alice, tem a área de 800,00m².
Contribuinte 040.100.0088-0. Matrícula Nº 157.786 do 6º Oficial de Registro de Imóvel desta Capital. E UMA
VAGA DE GARAGEM COLETIVA DO EDIFÍCIO ALICE, À RUA LUCAS OBES, Nº313 NO 18º SUBDISTRITO
– IPIRANGA, em lugar individual e indeterminado para guarda de um carro de passeio, com a área útil de
12,00m², área comum de 7,877m², totalizando a área construída de 19,877m², correspondendo-lhe no terreno
e nas demais coisas de uso comum, a fração ideal de 5,386m² ou 0,673%. O terreno onde está construído o
referido Edifício Alice, tem área de 800,00m². Contribuinte: 040.100.0094-5. Matrícula Nº 157.787 do 6º
Oficial de Registro de Imóvel desta Capital. DOS ÔNUS: 1-) SQL: 040.100.0094-5. Endereço: R. DOM
LUCAS OBES, 313 BOX 5 S SOLO – IPIRANGA, CEP: 04212-020: Há débitos de IPTU – Exercício 2022:
R$ 201,44 (em aberto e atualizado, conf. pesquisas realizadas no sítio da PMSP, aos 12/04/2022). DAS
OBSERVAÇÕES: 1-) Conforme o laudo de avaliação às fls. 194/246 dos autos do processo: referência a 900m
do parque da independência, de uso residencial, densidade de ocupação média; padrão econômico médio;
nível de acesso regular; intensidade de tráfego alto; vocação empreendimento de médio padrão, composto o
prédio de 3 pavimentos; 8 apartamentos por andar; uma garagem em subsolo; de conservação regular e a
edificação de Padrão simples; 2)- Conforme laudo de fls. 194/246 dos autos do processo: o imóvel é composto
por 1 sala e  02 dormitórios, com piso cerâmico e pintura látex; 1 banheiro, cozinha e área de serviço, com
piso cerâmico e azulejo até o teto; 3)contribuinte nº 040.100.0088-0 - Endereço: Rua Dom Lucas Obes, Nº
313: Situação Regular junto a PMSP. Não foram encontrados débitos de IPTU (conf. pesquisas realizadas
no sítio da PMSP aos 25/03/2022);  4-) Contribuinte nº 040.100.0094-5 - Endereço: Rua Dom Lucas Obes,
Nº 313: Situação Regular junto a PMSP (conf. pesquisas realizadas no sítio da PMSP aos 12/04/2022). DO
VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 324.520,97 (até março/2022, pela tabela Dr. Calc.net do TJSP
– Cálculos Judiciais, tendo-se por base o laudo de avaliação às fls. 196 que atribuiu ao imóvel o valor de R$
310.000,00, data base set/2021, a ser atualizado à época do leilão). DO VALOR DO DÉBITO: R$ 201,44 (até
abril/2022, conf. pesquisas realizadas no sítio da PMSP, data base 12/04/2022, à ser atualizado a época do
leilão). DAS DATAS DOS LEILÕES:  O 1º Leilão começará em 10/05/2022, às 15h45min e terminará em 13/
05/2022, às 15h45min. O 2º Leilão começará em 13/05/2022, às 15h46min e terminará em 08/06/2022, às
15h45min. Nos termos do artigo 14 do CSM nº 1625/2009 que diz: Sobrevindo lanço nos três minutos
antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado
em três minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. DAS
CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor
da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação,
atualizado pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados deverão
cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br, para que participem do leilão eletrônico,
fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não
haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até
o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa,
proposta por valor igual ou superior a 50% do da avaliação. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25%
do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser
depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por
hipoteca do próprio bem imóvel. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade,
o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Prevalecerá a proposta de maior
valor que estará sujeita a apreciação do MM. Juiz da causa. A proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão
(artigo 891, § único e artigo 895, § 1º, § 2º, § 6º, § 7° e § 8, ambos do CPC). DOS PAGAMENTOS: O preço
do bem arrematado e da comissão do leiloeiro público deverão ser depositados em Juízo, através de emissão
das guias, acessando o Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos (www.tjsp.jus.br), as guias serão
emitidas e encaminhas ao arrematante vencedor pelo leiloeiro, via e-mail cadastrado, no prazo de até 24 horas
da realização do leilão, após a aceitação do lanço. (artigo 884, IV do CPC). Artigo 892 do CPC: Salvo
pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante,
por depósito judicial ou por meio eletrônico. Parágrafo 1º: Se o exequente arrematar os bens e for o único
credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará,
dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-
se-á novo leilão, à custa do exequente. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor
da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED,
ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, em conta à
disposição do Juízo. DAS DÚVIDAS E DOS ESCLARECIMENTOS: no escritório do leiloeiro na Av. Brigadeiro
Luiz Antônio nº 388, Sobreloja S 1, Bela Vista, São Paulo, FONE: (11) 3115-2410 ou 3104-6646, CEP:01318-
000, correio eletrônico: contato@leilaoinvestment.com.br. Ficam o(a)(s) executado(a)(s): CINDY
LIVRAMENTO, CPF 367.388.208-28, eventual cônjuge, se casado for, eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(s)/
ocupante(s) do imóvel e demais interessados. INTIMADOS DAS DESIGNAÇÕES SUPRA, caso não seja(m)
localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Não há recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de março de 2022.

EDITAL DE PROCLAMAS

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

JHEFFRER ROBERTO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 29/08/1993, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO -
SP, FILHO DE JOSÉ NOBERTO DOS SANTOS FILHO E DE ROSELI MARIA DE JESUS ANTONIO DOS
SANTOS; E GLAUCIA SILVA COTA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 18/02/1993,
NUTRICIONISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE DANIEL GONÇALVES COTA E DE IDÁLIA GONÇALVES SILVA COTA.

VAGNER PEREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/08/1985, TÉCNICO DE
ENFERMAGEM, NATURAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE APRIGIO PEREIRA DA SILVA E DE MARIA LOURDES DA SILVA; E ANA
LUCIA RAMALHO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/01/1983, DO LAR, NATURAL
DE POTÉ - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO FRANCISCO
RAMALHO E DE MARIA DA CONCEIÇÃO NONATO DA SILVA.

JANAINA GALBES, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDO AOS 21/07/1979, PROFESSORA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MARIA APARECIDA
MACHO GALBES; E JESSICA ESPINDOLA LEITE, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/03/
1996, OPERADORA DE MÁQUINAS, NATURAL DO DISTRITO VILA VARGAS, EM DOURADOS - MS,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE VALMIR ALVES LEITE E DE ADRIANA
ESPINDOLA.

FRANCISCO AURELIANO DA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 29/06/1978,
PORTEIRO, NATURAL DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE LUIZ AURELIANO DA SILVA E DE CICERA OLINDINA DA SILVA; E VALDENICE
ARAÚJO DA SILVA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 03/09/1973, AUXILIAR LIMPEZA,
NATURAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA
DE EUCLIDES MACIEL DA SILVA E DE MARIA ARAÚJO DA SILVA.

VINÍCIUS NEZINHO ABREU, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/12/1990, TÉCNICO DE
SUPORTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE GRACIOMAR DA SILVA ABREU E DE IVETE NEZINHO ABREU; E KAMILLA TYVOLI RAMOS,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/08/1990, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ RONALDO NUNES RAMOS E DE
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA RAMOS.

MARCELO OLIVEIRA DE ARAÚJO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 01/07/1967,
JARDINEIRO, NATURAL DE PUXINANÃ - PB, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ANTONIO DIAS DE ARAÚJO E DE MARIA OLIVEIRA DA COSTA; E MARIA ALVES
GONÇALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/06/1970, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS,
NATURAL DE JENIPAPO DE MINAS - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA
DE AUGUSTO ALVES DOS SANTOS E DE NOEME GONÇALVES DE CASTRO.

THIAGO SANTOS CABRAL, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/12/1988, AUXILIAR DE
RECEBIMENTO DE ENTREGA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ALOIZIO DA SILVA CABRAL E DE MARIVALDA DOS SANTOS; E CLÁUDIA
BATISTA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 10/08/1988, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA E DE MARIA DA GLÓRIA E SILVA.

ALEX FERREIRA SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 09/08/1981, GARÇOM, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ARNALDO
FERREIRA SANTOS E DE CLEUZA MARIA SANTOS; E CAMILA DUDA DA SILVA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 06/04/1998, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSUÉ DUDA DA SILVA E DE MARIA JOSÉ FERREIRA
DA SILVA.

JULIO CEZAR DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 04/02/1990, ASSISTENTE DE
RECURSOS HUMANOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE APOLONIO DOS SANTOS E DE MARINA CATARINA DOS SANTOS; E NATHALIA
MACHADO DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 09/12/1994, ANALISTA
FINANCEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE EXPEDITO MACHADO DE OLIVEIRA E DE MARIA DO CARMO MACHADO DE OLIVEIRA.

ANDRÉ MOREIRA FERNANDEZ,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/05/1998, ANALISTA
COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ANTONIO FERNANDEZ PUGA E DE SONIA REGINA MOREIRA; E IONE SANT OS ALVES
DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/07/1995, COORDENADORA PLANEJAMENTO,
NATURAL DE SANTO ANDRÉ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
PEDRO ALVES DA SILVA E DE ELIZABETH SILVA SANTOS.

IGOR CAETANO FIGUEREDO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 10/01/1995, AUXILIAR DE
MARCENEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE SIDNEY FERREIRA FIGUEREDO E DE ISABEL CAETANO FIGUEREDO; E TALITA MENDES
MARINHO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 12/05/1991, OPERADOR DE CAIXA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE IVAN BATISTA
MARINHO FILHO E DE REGINA CELÍA MENDES MARINHO.

FRANÇOIS PEREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/12/1996, GERENTE
DE RESTAURANTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE TEODORO NERIS DOS SANTOS E DE ROSENILDE DA SILVA PEREIRA; E CATARINA
DOS SANTOS PACHECO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 04/04/2000, ATENDENTE, NATURAL
DE ITAPECERICA DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
JAILTON SILVA PACHECO E DE MARIA D’AJUDA DOS SANTOS.

GUILHERME FERREIRA DE FARIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 22/12/1997, AUXILIAR
DE ESCRITORIO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE EUGENIO VALDO MOREIRA DE FARIAS E DE SELMA FERREIRA DA SILVA; E VITÓRIA DE
AGUILAR ROCHA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/02/2001, ASSISTENTE DE RECURSOS
HUMANOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA
DE ROGERIO SANTOS DA ROCHA E DE VANUSA PEREIRA DE AGUILAR ROCHA.

EDNALDO BARBOSA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 04/08/1987, COMERCIANTE,
NATURAL DE SURUBIM - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ
IVO DA SILVA E DE MARIA BARBOSA DA SILVA; E RENATA GONÇALVES DE BRITO, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/10/1980, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSE ARQUIMEDES BRITO E DE ELISABETH RIBEIRO
DE BRITO.

ÍCARO FRANCISCO LANZANA CARTURAN, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/05/1982,
EDUCADOR FÍSICO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOSÉ MARCOS CARTURAN E DE ANUNCIAÇÃO DE FÁTIMA LANZANA CARTURAN;
E DAYANA ROCHA SOARES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 06/05/1988, ANALISTA DE
CRÉDITOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA
DE JOÃO ANTERO SOARES E DE JÚLIA DIAS DA ROCHA.

EDER MONTEIRO GARCIA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 18/03/1989, PSICÓLOGO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ
GARCIA E DE NAZARÉ MONTEIRO GARCIA; E JOICIENE DE FATIMA BREVILATO, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/02/1992, ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO BREVILATO FILHO E DE
ANTÔNIA DE FÁTIMA RIBEIRO BREVILATO.

DIEGO SOUZA DE MELO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/01/1995, MECÂNICO DE
FERRAMENTAS ELETRICAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE EDNALDO MUNIZ DE MELO E DE MARLI PEREIRA DE SOUZA; E BIANCA
JÚLIA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 25/11/1999, AUXILIAR GERAL, NATURAL DE
CORONEL FABRICIANO - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSE
EVANDRO SILVA E DE ROSALINA MARTINS DA SILVA.

RAFAEL ALVES DE SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 18/07/1989, AUXILIAR DE
LOGISTICA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ DANTAS DE SOUZA FILHO E DE FRANCISCA ALVES DE SOUZA; E DANIELA DA
SILVA FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 25/07/1995, ASSISTENTE ADMINISTATIVA,
NATURAL  DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSE
MARQUES FERREIRA E DE DELZA BALBINA DA SILVA.

9ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 39º Ofício 
Intimação.Prazo 20dias.Proc.nº0001315-88.2022.8.26.0100.O 
Dr. Celso Lourenço Morgado, Juiz de Direito da 39ª Vara Cível 
Central/SP.Faz saber a Sylvio Augusto Francisco Gallucci 
CPF 064.392.768-91, que Condominio Chacaras Recreativas 
Bemge requereu o cumprimento da sentença, para receber a 
quantia de R$ 140.226,55 (janeiro/2022). Estando o executa-
do em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, 
a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido 
das importâncias de direito e demais cominações legais, sob 
pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o 
valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o 
prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). 
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.            [03,04] 

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloei-
ro Ofi cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas 
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados 
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU fi cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos fi scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel abaixo descrito e para intimações dos executados TEREZA SOARES DE LIMA (CPF nº 171.878.018-40), e seu esposo VALDOMIRO INÁCIO DE LIMA (CPF nº 959.437.068-87), bem como para a intimação da terceira interessada e credora alienante fi duciária 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ nº 00.360.305/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Proc. nº 1008479-82.2019.8.26.0071, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS EUCALIPTOS (CNPJ nº 14.491.605/0001-
37). A Dra. Ana Carolina Achoa Aguiar Siqueira de Oliveira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 
de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 09/05/2022 
às 14:00h, e com término no dia 11/05/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 11/05/2022 às 14:01h, e com término no dia 31/05/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será 
entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 85% (oitenta e cinco por cento, conf. decisão de fl s. 267/269 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 102.048 DO 2° CRI DE BAURU/
SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 102.350,51 (cento e dois mil e trezentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (setembro/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens móvel e para intimação do executado OSVALDO LUIZ CALDEIRA (CPF nº 969.879.958-34) expedido nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº. 1000890-58.2017.8.26.0346, ajuizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOIS (CNPJ nº 44.855.443/0001-30). O Dr. Bruno 
Igor Rodrigues Sakaue, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Martinópolis/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 09/05/2022 às 14:00h, e com término no dia 11/05/2022 às 14:00h, 
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 11/05/2022 às 14:01h, e com término no dia 31/05/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% 
(sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) dos bens abaixo descritos. LOTE1: TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT, placa FPU – 7755, ano/modelo 2017/2018, cor preta. AVALIAÇÃO: R$ 79.587,00 (setenta e nove mil e quinhentos e oitenta e 
sete reais), conforme avaliação de fl s. 59 dos autos. LOTE2: VW/PARATI PLUS, placa BLE – 1498, ano/modelo 1986/1986, cor bege. AVALIAÇÃO: R$ 4.815,00 (quatro mil e oitocentos e quinze reais), conforme avaliação de fl s. 58 dos autos.

1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé-SP. EDITAL PARA CONHECIMENT O DE
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUT OS DEINTERDIÇÃO DE MARIA APARECIDA MAZIERO,
REQUERIDO POR LUIZCARLOS MAZIERO - PROCESSO Nº1014100-84.2021.8.26.0008.O MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luís
Eduardo Scarabelli, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 06/04/2022, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA
APARECIDAMAZIERO, CPF 071.896.218-49, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO,
o Sr.Luiz Carlos Maziero, CPF 193.975.698-72.O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J - 03/05

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1082216-65.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira
Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Vlademir Jefferson de Oliveira, CPF 174.036.288-88, e João
Victor Rodrigues de Oliveira, CPF 386.147.108-60, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de BMC Máquinas, Equipamentos Pesados, Engenharia e Locação Ltda., sendo corré
Oliveira & Oliveira Componentes Ltda. ME, CNPJ 18.172.648/0001-00 (citada às fls. 161), objetivando a
cobrança de R$ 225.144,25 (março/2021), referente ao inadimplemento do contrato de compra e venda de
equipamentos, anexo aos autos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
CITAÇÃO, por EDITAL, para, em 03 dias, efetuar(em) o pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer
bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias,
oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 30 dias deste edital. No prazo para embargos, poderão os
executados requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 916, do CPC. Ficam ainda
INTIMADOS os executados, inclusive a empresa-ré, do bloqueio da quantia total de R$ 3.979,21 (fl. 262/265),
em contas bancárias de suas titularidades, para que, no prazo de 05 dias, comprovem a impenhorabilidade da
referida quantia (art. 854, do CPC), sob pena de converte-se as indisponibilidades em penhora, podendo, no
prazo de 15 dias, apresentar impugnação (art. 917, §1º, do CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 17 de março de 2022.                                   30.04 e 03.05

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por RYPE 18 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA, foi apresentado, a esta Serventia, requerimento regularmente prenotado sob nº
842.157 em 17 de novembro de 2021, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/
2004, pleitearam a retificação administrativa de área dos imóveis situados nas Rua
dos Iris nºs 167, 161, 153 e 135 e Avenida Senador Casemiro da Rocha nºs 262 e 272,
matriculados sob nºs 181.515, 124.947, 12.737, 183.561, 169.884 e 86.008, nesta
Serventia Predial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, é expedido o presente edital, pelo qual convoco os senhores Talita
dos Santos Ribeiro Rosa Ferreira Bemvindo casada com Antonio Benedito Ribeiro
Rosa Bemvindo, titulares de domínio de fração ideal do imóvel confrontante situado
na Alameda das Boninas nº 254, com origem na matrícula nº 126.934 deste Registro,
uma vez que os mesmos não foram localizados, nem mesmo seus herdeiros e/ou
inventariantes, notifico também todos os demais terceiros interessados, para, querendo,
apresentar impugnação ao presente pedido retificatório. Pelo presente edital, fica
avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da ultima publicação deste, que será levado a efeito por dois dias
consecutivos em jornal de grande circulação, nesta Capital, impugnar, com fundamentos
de fato e de direito, contra a aludida retificação, por escrito, perante o Oficial deste
Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Jardim Paulista, das 9 às 16 horas.
São Paulo, 29 de abril de 2022.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044065-42.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alberto Luiz Xavier, que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais lhe ajuizou
ação de Cumprimento de Sentença, para cobrança de R$ 12.361,16 (10/2021), corrigido e acrescido e juros de
mora de 1% ao mês. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida sua intimação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, corrigido até a data do pagamento, ou ofereça impugnação,
sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º do CPC) e expedição
de mandado de penhora e avaliação. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1129421-90.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Henrique Dada Paiva,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Antônio Jorge Lucena, RG 17.470.789-7, CPF 297.046.004-10, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero
Ltda., objetivando a cobrança de R$ 24.758,42 (agosto/2017), decorrente do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 04 de abril de 2022.                                                                            30.04 e 03.05
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001737-94.2021.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE LUIGI CAVALIERE, Brasileiro, na pessoa
da Inventariante Nilda Plazza Cavaliere e Nilda Plazza Cavaliere, CPF - 063.567.028-34, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por Maria Cavalieri Tornieri, Espólio de Antonio Cavalieri, Maria Lúcia Cavaliere, Guglielmo Cavalieri e Guido Torneri, objetivando o cumprimento da
sentença proferida nos autos principais sob o n°1016121-21.2016.8.26.0004, em que foi julgado parcialmente procedente a ação para: a) declarar a extinção
do condomínio e determinar a alienação judicial do imóvel, dividindo-se o produto da venda na proporção de 25% para cada um dos herdeiros/proprietários;
b) da parte cabente aos réus deverão ser descontados 25% dos valores pagos pelos autores a titulo de IPTU e c) considerando que os réus foram citados
por edital e que houve contestação por negativa geral feita pelo curador especial, os réus arcarão com o pagamento das custas e honorários advocatícios
que arbitro em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, parágrafo 8º do CPC. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinado a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, cumpra a obrigação de alienação do imóvel objeto da matrícula nº 107.338 do 10º Oficial de Registro de Imóveis, bem como a
compensação de valores devidos a título de IPTU (25%) pago pelos autores, devidamente atualizados, nos exatos termos da sentença, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Ficam cientes, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 2022.

Processo 0118972-71.2010.8.26.0100 (583.00.2010.118972) - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Mate-
rial - Amalfi Comercial Ltda - Roque dos Santos e outro - Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis
para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 281/282, servindo a presente decisão como edital.
Este Juízo FAZ SABER a Deijame Chagas, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação pelo Procedi-
mento Comum por Amalfi Comercial Ltda, alegando em síntese: a parte ré é proprietária do veículo que causou o acidente
discutido neste processo, e que causou danos ao veículo do autor. O motorista era o réu Roque dos Santos, responsável pelo
evento. A data do acidente é 12.10.2009, por volta das 14h30min. O autor pretende a condenação dos réus ao pagamento
de R$ 3646,12, devidamente corrigidos. Encontrando-se a parte 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 contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as
custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 196,98, providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais
de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. - ADV: DEBORA ROMANO (OAB
98602/SP), PRISCILA LAURICELLA (OAB 271982/SP), WELESSON JOSE REUTERS DE FREITAS (OAB 160641/SP)

ASSOCIAÇÃO AICHI DO BRASIL 
CNPJ/MF 46.393.013/0001-79 

 
ERRATA 

Informamos que no Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária publicado no Jornal 
Dia SP 30 de abril de 2022, página 04, onde está escrito: dia 09 de abril de 2022 (segunda). 
Leia-se: dia 10 de maio de 2022 (terça). 
 

São Paulo, 03 de maio de 2022. 
 

Isao Sawada  Presidente 
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Moretti e Sanchez Administração de Bens Próprios S/A.
CNPJ/MF nº 15.352.035/0001-67

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Discriminação Valor
Lucros/Prejuízos
Saldo Anterior de Reserva de Lucros 380.224,48
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 4,68
Resultado do Período 113.274,83
Total 493.503,99
Lucros ou Prejuízos Acumulados 493.503,99

Balanço Patrimonial (Em Reais)
31/12/2021 31/12/2020

Ativo 3.571.761,18 D 3.458.103,97 D
Circulante 1.080.391,14 D 966.733,93 D
Caixa 481,24 D 481,25 D
Bcos. c/ movimento 1,00 D 1,00 D
Aplicações financeiras 23.165,87 D 30.784,62 D
Adiantamento a socios 926.584,93 D 813.888,76 D
Adiantamento a terceiros 130.000,00 D 120.000,00 D
Tributos a recuperar/ compensar 158,10 D 1.578,30 D
Não circulante 2.491.370,04 D 2.491.370,04 D
Depositos judiciais 11.370,04 D 11.370,04 D
Imoveis não destinados ao uso 2.480.000,00 D 2.480.000,00 D
Passivo e patrimônio líquido 3.571.761,18 C 3.458.103,97 C
Circulante 8.053,19 C 7.675,49 C
Obrigações tributárias 8.053,19 C 7.675,49 C
Patrimônio líquido 3.563.707,99 C 3.450.428,48 C
Capital social 3.070.204,00 C 3.070.204,00 C
Reservas de lucros 493.503,99 C 380.224,48  C

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Realizado Autorizado Reservas de Lucros

Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020 3.070.204,00 5.968,22 374.256,26 3.450.428,48
Lucros Acumulados – – 4,68 4,68
Resultado do Período – – 113.274,83 113.274,83
Reserva Legal – 21.687,51 (21.687,51) –
Saldo em 31 de dezembro de 2021 3.070.204,00 27.655,73 465.848,26 3.563.707,99

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2021

31/12/2021 31/12/2020
Receita bruta 663.689,45 309.771,85
Deduções (24.224,67) (11.306,72)
Receita líquida 639.464,78 298.465,13
Lucro bruto 639.464,78 298.465,13
Despesas administrativas (363.191,17) (8.869,31)
Despesas tributárias (63.510,77) (3.724,40)
Despesas financeiras (87,50) (1.488,05)
Receitas financeiras 10.287,10 22,60
Outras despesas operacionais (234,77) –
Outras receitas operacionais 168.410,13 –
Outros resultados operacionais – 250,00
Resultado antes do IR e CSL 391.137,80 284.655,97
Provisões para IR e CSL (109.451,64) (23.795,91)
Lucro líquido do exercício 281.686,16 260.860,06

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Direto
Atividades operacionais 31/12/2021
Despesas tributárias (68.630,23)
Despesas financeiras (1.158,28)
Valores recebidos de clientes 325.609,59
Valores pagos a fornecedores (5.523,73)
Caixa gerado pelas operações 250.297,35
Outras despesas (6.107,69)
Tributos pagos (33.299,52)
Fluxo de caixa antes de itens extraordinários 210.890,14
Outros recebimentos(pagamento) líquidos (218.508,90)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (7.618,76)
Atividades de investimento –
Atividades de financiamento –
Redução nas disponibilidades (7.618,76)
Disponibilidades – no início do período 31.266,87
Disponibilidades – no final do período 23.648,11

Francisco Giampietro Sanchez – Diretor Presidente Paula Duarte Silveira – Contadora CT CRC 1SP 176.292/O-2

RV Administração e Participações S/A
CNPJ/MF nº 04.465.986/0001-26 – NIRE 35.300.185.064

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da RV Administração e Participações S/A (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em primeira convocação no 
dia 11 de maio de 2022, às 10h00, na sede social da Companhia, situada na Capital do Estado de 
São Paulo, na Alameda dos Aicás, 491, conjunto 91, Indianópolis – CEP 04086-001 (“Assembleias”), 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A título de Assembleia Geral Ordinária o seguinte: A) 
Relativamente ao exercício de 2021, deliberar sobre as contas dos administradores e demonstrações 
financeiras; e, outorga de quitação aos administradores. B) Eleição de Diretor Presidente e diretor 
Vice-Presidente da Companhia. A título de Assembleia Geral Extraordinária o seguinte: A) Relativamente 
ao exercício de 2020 e demais exercícios anteriores, deliberar sobre as contas dos administradores e 
demonstrações financeiras; e, outorga de quitação aos administradores. São Paulo, 02 de maio de 2022. 
Diretora Presidente. (03, 04 e 05/05/2022)
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

ANTÔNIO PEREIRA AGOSTINHO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO
EM DISTRITO DE CAPONGA, MUNICÍPIO DE CASCAVEL, CE NO DIA (09/09/1977), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA E DE OSMARINA
PEREIRA AGOSTINHO. MARIA LUCIA BLANCO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DIARISTA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/07/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE DORA BLANCO.

LUKAS WEBER, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (08/02/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE KLAUS DETLEF
WEBER - MELCHIOR FRANK TRUEB E DE CELIA REGINA DA SILVA. GABRIELA BIZERRA DUARTE,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/04/
2000), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDVALDO FLORENTINO DUARTE
E DE EDIVANIA BIZERRA DA SILVA.

RAUL DOS SANTOS MENEZES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, NASCIDO EM CRISÓPOLIS, BA NO DIA (11/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARCOS MALAQUIAS DE MENEZES E DE MARIA ROQUE DOS SANTOS.
TAMILES DE SOUZA MACHADO ROCHA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA,
NASCIDA EM SÃO FELIX, BA NO DIA (06/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE RICARDO OLIVEIRA ROCHA E DE NELMA DE SOUZA MACHADO.

CLAYTON MIATTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER GRAFICO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/12/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ALTAIR MIATTO E DE MARIA MADALENA BARBOSA MIATTO. FRANCISCA MARIA DA SILVA, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA EM VERDEJANTE, PE NO DIA (01/06/
1975), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO IRINEU DA SILVA E DE
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA.

VITOR MATEUS LOPES DOS REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE FOLHA DE
PAGAMENTO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/04/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JESUINO PEREIRA DOS REIS E DE VERA LUCIA LOPES DE MORAES.
SIMONE GONÇALVES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (29/10/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE SIMÃO CANDIDO DA SILVA NETO E DE KELLY CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA.

JOSÉ ALVES DE MEDEIROS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CASTANHEIRO, NASCIDO
EM MACAÍBA, RN NO DIA (23/01/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ARY CLEMENTINO DE MEDEIROS E DE JOSEFA ALVES DE MEDEIROS. MAURIZA VIEIRA MARTINS,
ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM IBITITÁ, BA NO DIA (24/09/1968), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GENIVALDO VIEIRA DE AQUINO E DE ELENITA
VIEIRA MARTINS.

GUILLY HÉRICK SILVA ALVES BRANCO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, NASCIDO EM POMBAL, PB NO DIA (16/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO ALVES BRANCO E DE MARIA DE FATIMA SILVA ALVES. LUANA
CALAZANS BATISTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDA
EM INHAMBUPE, BA NO DIA (01/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ALIELZO BATISTA E DE MARIA JOSÉ PEREIRA CALAZANS.

ROBERTO PEREIRA BRIT O, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMISSÁRIO DE VÔO,
NASCIDO EM TREMEDAL, BA NO DIA (14/03/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUDUVICO PEREIRA BRIT O E DE NEUZA PEREIRA BRITO. PALOMA ROCHA DA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA FINANCEIRO, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (26/08/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE HERMILINO
FERREIRA DA SILVA NETO E DE ZULMIRA ROCHA FERREIRA.

RODRIGO ALVES DE LIMA SOUZA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO
APOSENTADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/05/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LOURIVAL ALVES DE SOUZA E DE MARIA EUNICE DE LIMA SOUZA.
KARLA ÉVELIN BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (04/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SANDRA
HELENA BARBOSA.

RENAN CARDOSO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/01/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOÃO APARECIDO ALVES DOS SANTOS E DE LICA CARDOSO DE MOURA. ANA CAROLINA
PEREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (30/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL
JOAQUIM DOS SANTOS E DE APARECIDA SILVANA PEREIRA SANTOS.

SIDNEI GOMES PEREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO TÉCNICO DE CELULARES,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/10/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO JUDITE PEREIRA E DE ROCILDA TEIXEIRA GOMES. ENDY SUELEN ARAUJO
ANCAJIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO MAQUIADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (08/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE OSCAR
ANCAJILMA MORALES E DE ILDETE PEREIRA DE ARAUJO.

JOÃO PEDRO VERISSIMO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM, NASCIDO
EM DISTRITO DE SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE GARANHUNS, PE NO DIA (05/08/1996), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ EVERALDO VERISSIMO DA SILVA E DE MARIA
APARECIDA SERAFIM DA SILVA. JAQUICELANE FERREIRA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO PORTARIA, NASCIDA EM RIO FORMOSO, PE NO DIA (01/11/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA E DE GENILDA
MARIA DE OLIVEIRA.

LUCAS FLAUZINO CARDOSO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MILTON CARDOSO DA SILVA E DE SOLANGE BATISTA FLAUZINO. DENISE BUENO DE FREITAS
ARAÚJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (20/10/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO CAETANO DO SUL, SP, FILHA DE JOSÉ
ALVES DE ARAÚJO E DE ELIANE DE FREITAS ARAÚJO.

ALEXANDRE DE CAMPOS SCHÄFFER,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO
REPRESENTANTE COMERCIAL, NASCIDO EM CRUZ ALTA, RS NO DIA (07/06/1971), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ OSCAR SCHÄFFER E DE EVA MARILENE DE
CAMPOS SCHÄFFER. FÁTIMA REGINA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
CONSULTORA DE MODA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/07/1974), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO E DE DIRCE
SANTOS DO NASCIMENTO.

HORÁCIO LUIS PINT O TOMMASI JÚNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO
VETERINÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/02/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE HORÁCIO LUIS PINTO TOMMASI E DE ERIKA ANNA NOSEK TOMMASI.
NATALIA TERRA RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO INTERNACIONALISTA,
NASCIDA EM ITAPETININGA, SP NO DIA (06/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE CARLOS FRANKLIN DE CAMARGO RODRIGUES E DE MARIA ALICE TERRA
RODRIGUES.

GREGORY DOS SANT OS DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE DE
LANCHONETE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/06/2001), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE RUBENS DE ARAUJO E DE MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE
ARAUJO. CAMILA DE JESUS SOUSA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE DE
TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/09/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DAMIÃO CAMILO DE SOUSA E DE LUZINETE DE JESUS SOUSA.

RODRIGO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
EMBU, SP NO DIA (16/04/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOVELINA
ALMEZINA DOS SANTOS. SIMONE CONSTANCIA MIRANDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/03/1983), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEVERINO JOSÉ DE MIRANDA FILHO E DE MARIA
JOSÉ CAMPOS DE MIRANDA.

GUSTAVO BORGES MARTINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (03/08/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
DECIO MARTINI E DE MARIA FERNANDA BORGES MARTINI. LEDA APRILE,  ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO REDATORA, NASCIDA EM ARGENTINA NO DIA (01/08/1978), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE REGIS APRILE E DE MIRTA GRACIELA ARCHIVALDO
DE APRILE.

PHELIPE DE SOUSA LUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO INVESTIDOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP  NO DIA (22/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ
LUIZ MACHADO DA LUZ E DE RUTH ALVES DE SOUSA LUZ. PALOMA REZENDE PEREIRA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/06/1993),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CAETANO CLARET PEREIRA E DE
MARCIA REGINA REZENDE PEREIRA.

MARCOS SANTANA JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/02/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARCOS SANTANA E DE ELSA MARQUES DA SILVA SANTANA. VANESSA SANTOS
XISTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA CONTÁBIL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (01/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO XISTO
E DE JOSEFA LUIZA SANTOS XISTO.

MATHEUS NUNES DE MIRANDA MINUTELLA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BOMBEIRO
CIVIL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/10/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PAULO EDUARDO MINUTELLA FILHO E DE VANESSA NUNES DE MIRANDA
MINUTELLA. CAMILI VITORIA BRAGA CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TECNICA
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (25/09/2002), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADILSON MIGUEL ANDRADE CARVALHO E DE IRANEIDE
SOUSA BRAGA.

ÍGOR MARCOS BORGES PIRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDO
EM ALTEROSA, MG NO DIA (29/11/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM ALTEROSA, MG, FILHO
DE MARCOS ROBERTO PIRES E DE LAZARA BORGES. NATHALY FEITOSA DELGADO, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/01/1995),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALESSANDRO ALVES DELGADO E DE
MARIA LÚCA FEITOSA DA SILVA DELGADO.

MISAEL LUIZ SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPOSIT OR DE MERCADORIAS,
NASCIDO EM SANTO AMARO, BA NO DIA (01/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO DE SANTANA SILVA E DE MARIA EUNICE LUIZ SILVA. CLAUDIA APARECIDA
DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE DE LOJA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (21/08/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ILTON
MENDES FERREIRA DOS SANTOS E DE INACIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

ROZENILDO RODRIGUES DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, NASCIDO EM SANTO ESTEVÃO, BA NO DIA (14/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROQUE SILVA DOS SANTOS E DE FAUSTINA RODRIGUES DOS
SANTOS. MARIA THAÍSLA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
MONITORAMENTO, NASCIDA EM UIRAUNA, PB NO DIA (26/05/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ SILVANO NEGREIROS E DE JOSEFA VALDILANE PEREIRA.

GABRIEL PLACIDO ROMANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (11/03/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MARIZA PLACIDO ROMANI. JULIA MACHADO MONTENEGRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO TÉCNICO EM LABORATÓRIO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/10/2000),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JURANDIR DE SOUZA MONTENEGRO
E DE ADRIANA MACHADO MONTENEGRO.

FRANCISCO NERTAN JUSTINO DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO AGRICULTOR,
NASCIDO EM BREJO SANTO, CE NO DIA (08/12/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOÃO JUSTINO DOS SANTOS E DE MARIA QUEROBINA DOS SANTOS. MARIA
ZULEIDE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPREGADA DOMÉSTICA, NASCIDA
EM JATI, CE NO DIA (28/01/1968), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
RAIMUNDO ARLINDO DE DEUS E DE OTILIA GALDINO OLIVEIRA.

CAIO TARGINO DE AMORIM, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COORDENADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ GILVAN DE AMORIM E DE MARIA DO SOCORRO TARGINO. BIANCA PAULO DA SILVEIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CIRURGIÃ DENTISTA, NASCIDA EM OURO BRANCO, MG
NO DIA (14/08/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELTON BARBOSA
DA SILVEIRA E DE ÉRIKA LILIAN PAULO BARBOSA DA SILVEIRA.

ANDRÉ FERREIRA SANTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATOR, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (09/07/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALVARO SANTI
E DE MARTA MARIA FERREIRA SANTI. SILVIA HELENA BERTAZZO PAES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP  NO DIA (08/11/1990),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JERSON PAES JUNIOR E DE INÊS
BERTAZZO PAES.

BRUNO BIANCHINI SALLUM, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESENVOLVEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MIGUEL BAPTISTÃO SALLUM E DE SÔNIA MARLI BIANCHINI SALLUM. GISELE NATALIE NINE,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM SANT O ANDRÉ, SP NO DIA
(09/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DOMINGOS NINE NETO
E DE CLEIDE DA SILVA NINE.

JOSE ROBERTO NOGUEIRA REY, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/10/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE RAMON REY TABOADA E DE MARIA SOLOME NOGUEIRA REY. PRISCILA DO
NASCIMENTO ANSELMO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM RIO
DE JANEIRO, RJ NO DIA (10/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LUIZ CARLOS GOMES PEREIRA ANSELMO E DE CRISTINA LUCIA LOUREIRO DO NASCIMENTO.

JOSÉ VALDEZ MONTERAZO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM RECIFE, PE NO DIA (01/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ANTONIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA NETO E DE ELIZABETE MARIA MONTERAZO DE
OLIVEIRA. KELI CAMILA VIDAL GROCHOSKI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA,
NASCIDA EM CAMPO LARGO, PR NO DIA (09/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ALBERTO GROCHOSKI E DE ELIANE DE FATIMA VIDAL  GROCHOSKI.

PEDRO LUÍS DE MENEZES BENGALÓ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATLETA, NASCIDO
EM LISBOA, PORTUGAL NO DIA (14/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ MANUEL DA SILVA GORDUCHO BENGALÓ E DE MÁRCIA REGINA DE MENEZES
BENGALÓ. ALINE CUSTODIO DA SILVA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA,
NASCIDA EM NOVA OLINDA, PB NO DIA (25/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSÉ CUSTODIO DA SILVA E DE ALVENTINA MARIA DA SILVA.

CAIO ALEXANDRE VILARDI FORTES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE PAULO TEODORO DA SILVA FORTES E DE IOLANDA VILARDI. BEATRIZ ROSSI,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SUBDISTRITO JARDIM
PAULISTA, SÃO PAULO, SP NO DIA (01/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE DENIS ROSSI E DE ADRIANA MAIO.

ADNER GELUMER, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO CARIMBADOR, NASCIDO EM
REPÚBLICA DO HAITI NO DIA (15/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE GELIUS GELUMER E DE MARIA ALIS. MADELINE CHARLES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO COSTUREIRA, NASCIDA EM HAITI NO DIA (07/05/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CHARLESTIN CHARLES E DE ESTHER NOMCIUS.

LUCAS FIGALLO BARBOZA DE PADUA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MAURO DE PADUA FILHO E DE VERONICA FIGALLO BARBOZA. PRISCILLA ZANELLA
MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RH, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/
07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CONSTANTINO MARQUES
NETO E DE ROSELI ZANELLA MARQUES.

MARLEY MENDES SARAIVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM CURVELO, MG NO DIA (28/01/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JAIR JOSÉ SARAIVA E DE DALVA MENDES SARAIVA. MARIANE TONIOLO DE ARAUJO, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/11/1989),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO DE ARAUJO E DE ROSELI
MARIA TONIOLO.

VICTOR HUGO TATSUKAWA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALTER AKIRA TATSUKAWA E DE MARIA DE FATIMA DA SILVA TATSUKAWA.
MARIA CECÍLIA ARRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (03/06/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO
MARCO ARRA E DE MEIRE TRINGONI ARRA.

RODRIGO LUCIANO RAMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PUBLICO,
NASCIDO EM MATÃO, SP NO DIA (10/02/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE LUIZ CARLOS RAMOS E DE APARECIDA DE LOURDES LUCIANO RAMOS. VANESSA
CHIMENS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE DE VENDAS, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (06/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE NELSON CHIMENS
E DE ANA ROSA CHIMENS.

FLÁVIO SANTOS BILAC, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GESSEIRO, NASCIDO EM PIRIPÁ,
BA NO DIA (05/10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE OLAVO BILAC
PEREIRA E DE ALDEIR SANTOS PEREIRA. TAIAMARA COSTA DONATO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM CONDEÚBA, BA NO DIA (14/10/1996), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO RODRIGUES DONATO E DE MAURÍCIA JARDIM
COSTA.

ADILSON DA SILVA GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (27/12/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
EDISIO FRANCISCO GOMES E DE DAMIANA ALVES DA SILVA. ANA CRISTINA DA SILVA GOMES,
ESTADO CIVIL  DIVORCIADA, PROFISSÃO MANICURE E DEPILADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (06/06/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADAUTO
FRANCISCO GOMES E DE SUELY DA SILVA GOMES.

VALTER SANTOS ARAUJO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM
ITAJIBÁ, BA NO DIA (17/04/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MAR TINHO COELHO ARAUJO E DE ROSALINA MARIA DOS SANTOS. MARIA APARECIDA ALVES
BEZERRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM
BALSAS, MA NO DIA (24/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA
DE FATIMA ALVES BEZERRA.

LEANDRO GOMES DO NASCIMENTO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/12/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOÃO VIEIRA DO NASCIMENTO E DE MARIA DAS GRAÇAS GOMES NASCIMENTO.
MARIA  SUZA RODRIGUES MAIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE
ATENDIMENTO, NASCIDA EM CARIRÉ, CE NO DIA (14/04/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ FERREIRA MAIA E DE MARIA ANITA RODRIGUES.

VÍT OR MORAIS COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SAPATEIRO, NASCIDO EM BOM
DESPACHO, MG NO DIA (07/01/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
FELIX ALMEIDA DA COSTA E DE MARIA JOSÉ QUIRINO DE MORAIS. BÁRBARA LARISSA DA
COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMBALADEIRA, NASCIDA EM CORINTO, MG NO
DIA (02/04/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE AVELAR DA COSTA E
DE ELCIVÂNIA DE JESUS SILVA.

EVILDO SILVA DE AMORIM, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE PEDREIRO,
NASCIDO EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BA NO DIA (10/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLUSENRIQUE ALVES DE AMORIM E DE NALCI MATOS DA SILVA.
ELIANA PAIVA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA
EM ANAGÉ, BA NO DIA (12/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA E DE NILSETE SANTOS PAIVA DE OLIVEIRA.

RAFAEL AUGUSTO DE MORAES NEVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO MUNICIPAL, NASCIDO EM CATANDUVA, SP NO DIA (26/12/1978), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE LINO DA SILVA NEVES E DE MARIA AUGUSTA BUCERO
DE MORAES NEVES. PALOMA SUMIE MOURA  TSUTSUI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/12/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARNALDO TUKASA TSUTSUI E DE FABIANA MOURA TSUTSUI.

THIEGO FARINELLI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/05/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE CARLOS TADEU FARINELLI E DE SHEILA MOURA DA ROCHA FARINELLI. FLÁVIA DE SOUZA
GIRBAL CORTADA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (15/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE BALDOMERO
GIRBAL CORTADA NETO E DE MARIA DE LOURDES SOUZA CORTADA.

LUCAS VALICELLI FALCON DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE RH,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/03/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE NILSON FERREIRA DE SOUZA E DE ANA LUCIA FALCON. FERNANDA MELISSA
PEREIRA ALVES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MARKETING, NASCIDA EM NESTE SÃO
PAULO, SP NO DIA (24/02/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA EM OSASCO, SP, FILHA DE FRANCISCO
MOREIRA ALVES E DE MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA.

ENDREW HENRIQUE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE LAVANDERIA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/04/2003), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARIA CRISTINA DA SILVA. GIOVANNA APARECIDA BISPO PIRES DOS SANTOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (02/01/2004), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRED
PIRES DOS SANT OS E DE FERNANDA APARECIDA DE SOUZA BISPO.

LUIZ JOSÉ DA CONCEIÇÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (15/01/1962), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MANOEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO E DE MARIA JOSÉ ALVES DA CONCEIÇÃO. EDNA MARIA PEREIRA
DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM NAZARÉ DA MATA, PE
NO DIA (09/12/1963), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE COSMO PEREIRA
DA SILVA E DE IRENE MARIA DA LUZ.

EDSON CARMO LOPES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO EM
ALTO PIRIQUI, PR NO DIA (01/12/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
LAURINDO LOPES E DE JUDITH CARMO LOPES. JULIANA VILLAÇA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/01/
1981), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE RENE VILLAÇA E DE IZILDA DA
NAVE VILLAÇA.

MARCELLO PAPAVERO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GERENTE, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (22/01/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE WALDIR
PAPAVERO E DE DIVA DE SOUZA PAPAVERO. RENATA DE PAULO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/06/1972), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO DE PAULO E DE LINDA LOPES DE PAULO.

IGOR TRAMONTANO RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APRENDIZ DE VAREJO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/08/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES E DE ANA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO
RODRIGUES. MARIA ROSEMEIRE URTIGA DE ALMEIDA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (15/10/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA E DE RITA URTIGA DE ALMEIDA.

TONY RENNER DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDO EM ARACATI,
CE NO DIA (25/05/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIS ZARIANO
DA SILVA E DE FRANCISCA LUCIENE DA SILVA. MAREIJKE ISA STENGER,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM ALEMANHA NO DIA (08/02/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MICHAEL STENGER E DE HELGA KARIN STENGER.

LUCAS BERTOLA MENOSSI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE COMPRAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/11/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MAURICIO MENOSSI E DE ANALIDIA BERTOLA MENOSSI. MICHELLE MAGALHÃES
DIAS PEREIRA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CONTADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (15/02/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE DIAS
PEREIRA E DE WILMA LUCIA PEREIRA DE MAGALHÃES.

JOSENILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR,
NASCIDO EM EMBU DAS ARTES, SP NO DIA (25/07/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSENILTON ROSA DE OLIVEIRA E DE ELIENAIDE ROSA DE PAULA. JAIME
VIEIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(09/07/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSIAS BELTRAND VIEIRA
E DE MARIA CELESTINA VIEIRA.

JUSCELINO DOS SANT OS ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCANADOR,
NASCIDO EM PIRIPIRI, PI NO DIA (26/07/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE LINDOMAR FERREIRA ARAUJO E DE MARIA DO CARMO SANTOS ARAUJO. VILANEIDE
SANTOS PEREIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM
PIRIPIRI, PI NO DIA (04/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTÔNIO
CARLOS PEREIRA E DE LUZANIRA SOARES DOS SANTOS.

NATAN MACEDO RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SUPORTE DE
TI, NASCIDO EM DORMENTES, PE NO DIA (10/06/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JILMAR DE MACEDO RODRIGUES E DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES.
KAMILA FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE LOGISTICA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSIVANDO JOSÉ DA SILVA E DE VANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA.

WESLEY  VITOR DA SILVA FELIX, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE PEDREIRO,
NASCIDO EM ITAPECERICA DA SERRA, SP NO DIA (24/06/2002), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO BATISTA FELIX E DE CRISTIANE FELIPE DA SILVA. VALÉRIA
VITORINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM TABOÃO
DA SERRA, SP NO DIA (08/05/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIS
VIT ORINO DA SILVA E DE MARCIA APARECIDA PAULA DA SILVA.

MATEUS BARBOSA DA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, POLICIAL MILITAR, NASCIDO NO SÃO
PAULO-SP AOS 16/09/1996, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, FILHO DE JAILTON
FRAGA DA SILVA E MARIA NEURA DE JESUS BARBOSA DA SILVA. SARANA OLIVEIRA BARROS,
BRASILEIRO, DIVORCIADO, BANCÁRIA, NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA-SP AOS 14/05/1997,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, FILHA DE CÍCERO MARTON HOLANDA
BARROS E CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1005884-95.2018.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a).
RENATA MEIRELLES PEDRENO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) LEANDRO OLIVEIRA GONÇALVES, Brasileiro, CPF
228.359.338-75, com endereço à Rua Eduardo Carlos de
Franca Turibio, 257, Padroeira, CEP 06162-020, Osasco - SP,
e SIMONE LIMA GONÇALVES (RG nº 56.957.512-6-SSP/SP e
CPF/MF sob o nº 451.184.488/75) que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Legacy
Incorporadora Ltda, alegando em síntese: “ Que ingressou
com a presente ação representado pelo instrumento de
compromisso de compra e venda o lote “05” da quadra “19”
do loteamento denominado “RESIDENCIAL JARDIM
VITÓRIA”objetivando seja, ao final, julgada procedente a
presente ação, para o fim de declarar rescindido o Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra em questão e
reintegrar a Autora no imóvel descrito, bem com todas as
cominações pedidas na inicial”. Encontrandose o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) 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 Cotia, aos 20 de abril de 2022.
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COLISÃO:  206 2004 2005 207 2010 2011 208 2013 2014 2 307:   2010   2008 2009 308 2013 2014 2 911: 2018 2019   2017 2018 AGILE   2012 AIRCROSS 2019 2020 ARGO 2017 2018 BIZ 125
2006 2 C 100:   2005   2004 2005 C3 2014 2015 C3 PICASSO 2012 2013 CAPTUR 2019 2020 CBR 600F   1998 CBR 650F   2015 CELTA 2007 2008 CERATO 2013 2014 CG 125 2001 2002 2 CG 160:
2020     2016 CHEVETTE   1991 CITY   2013 2 CIVIC: 2019 2020     2003 CLASSIC 2013 2014 CLIO 2015 2016 9 COROLLA:   2012   2015 2016   2014 2015   2018 2019   2014 2015     2012     2003
2011 2012     2018 3 CORSA: 1998 1999   1995 1996     1995 CRETA   2017 CRUZE   2012 3 CR-V: 2009 2010     2011     2011 DELIVERY 2014 2015 2 ECOSPORT:   2004     2017 ELANTRA 2012 2013
ELITE   2019 2 ESCORT:   1992   1999 2000 ETIOS 2012 2013 F-250   2004 F-350   1999 FIELDER 2007 2008 3 FIESTA:   1996   2013 2014     2014 2 FIT:   2017     2008 FLUENCE   2014 4 FOCUS:
2011 2012     2015   2018 2019     2015 2 FOX:   2011   2016 2017 FUSION   2013 15 GOL: 2008 2009   2012 2013     1996   2019 2020   2010 2011     1994     2004     1993     1996   2011 2012     1996
2018   2012 2013     2006   2004 2005 2 GRAND SIENA: 2013 2014     2019 7 HB20: 2014 2015     2014   2019 2020   2016 2017     2019     2015     2014 HILUX CD 2011 2012 I30 2010 2011 2
JETTA: 2011 2012     2015 3 KA: 2016 2017   1997 1998   2019 2020 KADETT   1993 KICKS 2018 2019 KWID 2020 2021 2 MASTER: 2017 2018   2002 2003 MERIVA   2012 2 MOBI: 2018 2019
2016 2017 4 MONTANA: 2017 2018   2018 2019   2014 2015     2013 2 NINJA 300: 2014 2015     2014 2 NINJA 400:   2020   2019 2020 12 ONIX:   2019     2019   2019 2020   2019 2020   2018
2019   2014 2015     2015   2016 2017     2019     2013   2019 2020   2019 2020 7 PALIO:   2016   2002 2003   2009 2010     1996     2008     2011   2011 2012 PARATI 2008 2009 3 POLO: 2010 2011
2017 2018   2009 2010 3 PRISMA:   2019     2007     2013 3 PUNTO: 2012 2013   2012 2013     2013 QUANTUM   1986 3 RANGER:   2011   2015 2016   2011 2012 REBOQUE   2017 RENEGADE 2017
2018 2 S10: 2009 2010   2012 2013 SANDERO 2011 2012 SANTA FE 2010 2011 SANTANA   2001 2 SAVEIRO: 2019 2020   2012 2013 SENTRA   2019 4 SIENA:   2008     2015   2002 2003   2009
2010 3 SONIC SEDAN:   2014     2012   2013 2014 SPACEFOX   2012 6 STRADA: 2014 2015   2009 2010   2012 2013   2011 2012   2015 2016     2018 STRALIS 2012 2013 SUPER   2009 TORO 2019
2020 8 UNO: 2010 2011   2005 2006     2013   2011 2012     1991     1990     1993   2013 2014 VECTRA HATCH   2011 VERSA 2012 2013 VERSAILLES 1994 1995 VIRTUS 2018 2019 VOYAGE 2014
2015 WEB   2005 XJ6 2013 2013 YARIS 2019 2020 YBR 125   2007 Z1000 2016 2017   ROUBO/FURTO:  BONGO   2011 C4 PALLAS 2009 2010 EN125 2008 2009 VELOSTER 2012 2013

Nº dos Chassis:  1B161640 Recortado 1L250496 Recortado 1P013587 Recortado 38017605 Normal 3G221804 Normal 3R005270 Recortado 4B153474 Normal 54125122 Normal 58690515 Normal
5B035536 Recortado 68481284 Normal 6J696999 Normal 72834637 Normal 73289529 Normal 7A303548 Normal 7A312699 Normal 7A333862 Normal 7R204065 Normal 7T365097 Normal 7Z101907
Normal 80022442 Recortado 81052713 Normal 8B528509 Recortado 8J070350 Normal 8U267791 Normal 8Z226397 Normal 94072842 Normal 96089261 Normal 9C438412 Normal 9S646687 Normal
9Z123323 Normal A0005819 Recortado A1525587 Normal AB043750 Normal AB220620 Recortado AB511987 Normal AJ332172 Normal AJ376810 Normal AR120529 Recortado B6143811 Normal
BB301669 Normal BH266942 Normal BJ596383 Normal BR105615 Normal BZ129365 Normal C1086755 Recortado C2557908 Normal C8207360 Normal C8303969 Normal C8693825 Normal CB280480
Normal CB580846 Normal CBA16830 Normal CJ465508 Normal CL601009 Normal CP049225 Normal CS561321 Normal CVS02346 Normal D0003561 Recortado D1552750 Normal D2569814 Normal
D6825940 Recortado D8454520 Normal DB291495 Normal DC105007 Normal DG002151 Normal DL504652 Normal DL613561 Normal DL802542 Normal DP085769 Recortado DP224228 Normal
DR164051 Normal E1118743 Normal E2179623 Normal E2628994 Normal E2637200 Normal E4001659 Normal EB241303 Normal EB254399 Normal EC427918 Normal EE096945 Normal EJ710074
Normal EJ844315 Normal EP165761 Normal ES511124 Normal EZ115917 Normal F0B69071 Normal F1566509 Normal F7777767 Normal F8158019 Normal F8255709 Normal FB503140 Normal
FB815814 Normal FG524054 Normal FJ292830 Normal FJ306606 Normal FJ331846 Normal FJ410134 Normal FJ646492 Normal FJ672403 Recortado FL474161 Normal FP997950 Normal G2090331
Normal G3883484 Normal G4036739 Normal GG160922 Normal GJ326943 Recortado GJ909438 Normal GK011528 Normal GK081701 Normal GL133935 Normal GT000754 Normal GT541385
Recortado GZ211853 Normal H0333741 Normal H0799371 Recortado H0R85062 Normal HB003841 Normal HB004517 Normal HB100520 Normal HD639871 Normal HJ621790 Normal HP641134
Normal HR142529 Normal J8478200 Normal JA065376 Normal JB109917 Recortado JB137403 Normal JC295600 Normal JKH82242 Normal JKJ20887 Normal JZ124174 Recortado JZ209929 Normal
K0169948 Recortado K8049871 Recortado KB103217 Recortado KB107734 Normal KB116848 Normal KB128657 Normal KCK19081 Normal KG484015 Normal KJ115935 Normal KJ120391 Normal
KJ609454 Recortado KM000108 Normal KU036853 Normal L4007427 Recortado L4A90544 Normal L8476410 Normal LA002996 Recortado LB000925 Recortado LC428882 Normal LJ905022 Recortado
LK153262 Recortado LK314667 Normal LKC86233 Recortado LKD23909 Normal LY330233 Normal LY358299 Recortado LYK27024 Normal M0912768 Normal M0913934 Normal M3984833 Normal
MB229501 Normal MG174087 Normal MJ744855 Recortado MP020260 Recortado MP123031 Normal MT016180 Normal NJ877015 Normal NJ877836 Normal NT019878 Normal ST097649 Recortado
WA518931 Recortado YJ133439 Recortado

Edital de 1º e 2º. Leilões de bem imóvel e para intimação do requerido: Designer Agência de Viagens e Turismo Ltda – CNPJ: 55.833.164/0001-91 e Olga Harue Sasaki Arima – CPF: 913.441.588-20, 
expedido nos autos de Procedimento do Juizado Especial Cível – Obrigação de Fazer/Não fazer – Proc. 1002368-24.2021.8.26.0003, promovida por Erika Fujyama – CPF: 125.686.428-58. O EXMO. 
DR JU HYEON LEE, MM. JUIZ DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL III – JABAQUARA, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a quantos o presente 
virem, ou dele tiverem conhecimento que, com fulcro no artigo 879 inciso II combinado com artigo 882 do Novo CPC/2015, e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através do sítio 
homologado pelo Tribunal de Justiça, www.unileiloes.com.br, sob a gestão da Leiloeira Oficial Fabiana Cusato, Jucesp nº 619, foi designado para o 1º. Leilão, o dia 04/05/2022 às 10:00 hs, encerrando-se 
em 06/05/2022 às 10:00 hs, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á o 2º Leilão no dia 06/05/2022 às 10:01 hs e se encerrará no 
dia 25/05/2022 às 10:00 hs, ocasião em que o referido bem será entregue a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 60% da avaliação do bem abaixo descrito: LOTE ÚNICO: Os direitos 
que a coexecutada Olga H. Sasaki Arimã, possui sobre o apartamento de nº 13, localizado no 1º pavimento do EDIFÍCIO ELEAZAR DE CARVALHO, situado na Rua Deputado Joaquim Libânio nº 55, 
no 21º Subdistrito-Saúde, com as áreas: privativa coberta 66,90m², comum 67,18², garagem 16,80² (com direito ao uso de 02 vagas indeterminadas na garagem localizada nos subsolos), total 
150,88m², coeficiente de proporcionalidade 0,02957. Matrícula do Imóvel: 218.111 - 14º Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Avaliação: R$ 692.415,00 (seiscentos e noventa e dois mil e 
quatrocentos e quinze reais), em 03.09.19. Depositária: Olga Harue Sasaki Arimã (Valor da ação: R$ 33.019,86 - atualizada em 05.04.2022) CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente leilão 
será efetuado na modalidade “on-line”, e quem pretende arrematar dito bem, deverá ofertar lanços pela Internet através do site www.unileiloes.com.br, mediante cadastramento prévio, no prazo de até 24 
horas de antecedência da data do Leilão. DO PAGAMENTO: O arrematante deverá depositar, como sinal, o valor de 20% do lance vencedor, e o restante em 24 horas, sob pena, de perder o sinal ofertado 
em favor da execução, através da guia de depósito judicial (a ser obtida na agência do fórum ou através do site www.bb.com.br). DA COMISSAO: A comissão da Leiloeira será de 5% sobre o valor da 
arrematação, a ser paga pelo arrematante, no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário em dinheiro na conta a ser indicada pela Leiloeira no prazo de até 3 horas após o fechamento 
do Leilão. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo 
competente a imissão na posse. DO ACORDO e outros: Em caso de adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante ou 
pelo requerido conforme o caso, para cobertura de custos do Leilão. Esse valor deverá ser depositado diretamente na conta da Leiloeira (Banco do Brasil – Agência nº 48526 – Conta corrente nº 11.944-X) 
e encaminhado o comprovante de depósito para o e-mail: atendimento@unileiloes.com.br. Caso as partes, cônjuges e terceiros interessados não sejam encontrados, notificados ou cientificados, por 
qualquer motivo, das datas do Leilão Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital como notificação. INFORMAÇÕES: Dúvidas poderão ser dirimidas através do 
telefone: (11) 9.8944.6994, ou solicitadas através do e-mail: atendimento@unileiloes.com.br ou compulsando os Autos. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sendo 
que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, conforme o art. 130, parágrafo único do CTN, além da 
comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor. Será o presente edital, publicado e afixado no local de costume. São Paulo, 19 de Abril de 2022.

1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - FORO REGIONAL III
JABAQUARA – SÃO PAULO/SP - 1º OFÍCIO CÍVEL
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA

7ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 7ª Emissão da VIR-
GO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, 
CEP: 04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DITRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-
020. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação para  As-
sembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 23 de maio de 2022 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma 
exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via 
internet, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste 
edital, a fi m de, conforme cláusula 13.2.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado 
em 17 de junho de 2019 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: 1. Aprovar ou não, a alteração da forma de 
apuração do Valor Mínimo de Cobertura das Garantias, conforme o estabelecido na Clausula 6.6.2, item (a) do Termo 
de Securitização, para que o Índice de Cobertura dos Imóveis, passe a ser calculado sobre o Valor Nominal Unitário 
Remanescente, e não sobre o Valor Total da Emissão. 2. Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a 
realizar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações acima, incluindo, mas não se limi-
tando, o aditamento do Termo de Securitização, em especial a Cláusula 6.6.2 item (a). O material de apoio necessário 
para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site 
da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da 
Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 2/3 dos CRA 
em Circulação e, em segunda convocação, presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 13.3 
do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula do Termo de Securitização, serão tomadas por 
50% e mais 1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de 
forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio 
de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico 
da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@
vortx.com.br e corporate@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os 
seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos 
societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) mani-
festação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade 
de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia 
ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibi-
lizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica 
(https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica 
da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu 
representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) 
ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados 
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 30 de abril de 2022. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS 
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 449ª, 450ª, 451ª, 452ª, 453ª, 454ª, 455ª E 456ª 

SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
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 449ª, 450ª, 451ª, 452ª, 453ª, 454ª, 455ª e 456 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 1ª convocação, em 18 de 
maio de 2022, às 10h, 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, aprovação, ou não, da concessão de Waiver à Devedora no sentido de não declarar 
antecipadamente vencida a totalidade das Debêntures (conforme definido no Termo de Securitização) devido à ocorrência da Hipótese 
de Vencimento Antecipado Total prevista no item (g)(v) da Cláusula 4.2 da Escritura de Emissão de Debêntures (conforme definido no 
Termo de Securitização) em relação aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021; e (ii) 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.simplificpavarini.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 spestruturacao@simplificpavarini.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 spestruturacao@simplificpavarini.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 spestruturacao@simplificpavarini.com.br ou pelo telefone (11) (11) 3090-0447 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, 03 de maio de 2022. FORTE SECURITIZADORA S.A.

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

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

CNPJ/ME: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação - Vigésima Quinta Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebí-
veis Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da 
Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI”, “Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), nos 
termos da Cláusula Quinze do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão de 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª 
convocação, para a Vigésima Quinta Assembleia Geral dos Investidores dos CRI (“Vigésima Quinta Assembleia”), a 
se realizar no dia 25 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 que deliberem sobre as seguintes ordens do dia: (i) deliberar sobre a 
contratação de empresa de prestação de serviços de laudo de avaliação dos imóveis matriculados sob os números 
10.617, 1788,896, 28.282 e 886, alienados fi duciariamente à Securitizadora em garantia dos CRI, conforme 
solicitado por investidores que representam mais de 20% (vinte por centos) dos CRI em Circulação. As propostas das 
empresas de avaliação estão disponíveis para consulta na Securitizadora e no Agente Fiduciários dos CRI; e (ii) 
aporte de recursos para pagamento de despesas do Patrimônio Separado. A Securitizadora dará ciência aos 
Investidores a respeito do item “vii” da ordem do dia da Vigésima Primeira AGT realizada em segunda convocação 
no dia 06/09/2021 que trata acerca das pendências documentais no âmbito da Emissão. Será admitido o uso da 
instrução de voto à distância (“Boletim”), que deverá ser encaminhado à Securitizadora e ao Agente Fiduciário até 
5 (cinco) dias úteis anteriores à data da Assembleia. O respectivo modelo está disponível no site da Securitizadora. 
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 contencioso@pentagonotrustee.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, 02 de maio de 2022
Brazilian Securities Companhia de Securitização

Publiquadras Quadras Poliesportivas Comércio Ltda
CNPJ/ME nº 00.681.935/0001-80 - NIRE 35.213.167.08-4

Edital de Convocação – Reunião de Sócios
Ficam os sócios, nos termos dos artigos 1.071, 1.072 e 1.152 do Código Civil e na forma estabelecida na 
Cláusula Oitava do Contrato Social, convocados a se reunirem em reunião de sócios, a realizar-se no dia 
10.05.2022, com primeira convocação às 10h00 e segunda para às 10h30, na sede do escritório do Briganti 
Advogados, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 10º andar, conjunto 1001, Brooklin Novo, São Paulo-SP, 
para deliberarem sobre (i) a alteração de endereço da sede social da Rua Andréa Paulinetti, nº 310, Brooklin, 
São Paulo/SP, CEP 04.707-051 para Rua Engenheiro Jorge Oliva, nº 333, apartamento 63, sala 01, São Paulo/
SP, e (ii) aprovação da Alteração e Consolidação do Contrato Social para refletir as deliberações aprovadas. 
São Paulo, 19.04.2022. José Maria Siqueira de Barros – Administrador.

MPD Engenharia Ltda.
CNPJ/MF nº 50.765.288/0001-63 - NIRE 35.201.892.838

Ata de Reunião do Conselho de Administração
1. Data, Hora e Local: Aos 28 de março de 2022, às 10:30 horas, na sede social da MPD Engenharia Ltda., 
situada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Afonso Sardinha nº 95, sala 104, Lapa, 
CEP 05076-000 (“Companhia”). 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em face da
presença da totalidade dos membros integrantes do Conselho de Administração, nos termos da cláusula 8ª,
parágrafo sétimo, do Contrato Social. 3. Mesa: Mauro Piccolotto Dottori - Presidente; Milton Corrêa Meyer
Filho - Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Autorização para prestar garantia, conforme previsto
nos termos da cláusula 8ª, parágrafo nono, alínea xvii, do Contrato Social, na modalidade fidejussória no em 
favor da sociedade, MPD Investimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Sardinha, nº 95, sala 104, Bairro Lapa, São 
Paulo- SP, CEP 05076-000, inscrita no CNPJ n° 12.284.455/0001-65 (“MPD Investimentos”), no âmbito das
1ª, 2ª e 3ª Emissões de Notas Comerciais pela MPD Investimentos, cujos créditos imobiliários serão
representados por Notas Comerciais e vinculados à emissão de Certificados de Recebíveis 1ª, 2ª e 3ª série 
da 71ª emissão da Vert Companhia Securitizadora (“CRI”), nos termos da Lei nº 9.514, e normativos da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial da Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 
2004, conforme alterada (“Instrução CVM 414”), que serão objeto de oferta pública com esforços restritos, 
nos termos da Instrução nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta 
Pública Restrita”); (ii) autorizar a administração da Sociedade para que pratique todos os atos e adote todas 
as medidas necessárias, bem como, ratificar todos os atos já praticados pela Sociedade relacionados a 
deliberação acima. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os membros integrantes do Conselho de
Administração da Companhia examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram as seguintes 
deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovar a prestação de garantia fidejussória pela
Companhia, no valor de até: (i) R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), para a garantia das 
obrigações decorrentes da 1ª (primeira) Emissão de Notas Comerciais pela MPD Investimentos; (ii) R$ 
14.465.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), para a garantia das obrigações 
decorrentes da 2ª (segunda) Emissão de Notas Comerciais pela MPD Investimentos; e (iii) R$ 10.535.000,00 
(dez milhões, quinhentos e trinta e cinco mil reais), para a garantia das obrigações decorrentes da 3ª 
(terceira) Emissão de Notas Comerciais pela MPD Investimentos decorrente das obrigações assumidas 
pela MPD Investimentos, no âmbito dos CRI; 5.2. Aprovação da realização da 1ª, 2ª e 3ª emissões, pela
MPD Investimentos Imobiliários Ltda., de Notas Comerciais, no montante total de até R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), sendo (i) R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para a 1ª emissão; 
(ii) R$ 14.465.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) para a 2ª emissão; e (iii)
R$ 10.535.000,00 (dez milhões, quinhentos e trinta e cinco mil reais) para a 3ª emissão; 5.3. Data de
Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de cada uma das emissões da Nota Comercial será até 31 de
março de 2022; 5.4. Autorização aos administradores da Sociedade: Autorizar os administradores a praticar
todos os atos necessários a efetivação da Emissão da Nota Comercial. Ratificam-se todos os atos relativos 
à Oferta que tenha sido praticado anteriormente pelos administradores e demais representantes legais. 
6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e 
inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por
todos os sócios. São Paulo, 28 de março de 2022. Mesa: Mauro Piccolotto Dottori Presidente; Milton
Corrêa Meyer Filho - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Mauro Piccolotto Dottori,
Milton Corrêa Meyer Filho, Marcos Tadeu de Oliveira Andrade, Helio Pinto Ribeiro Filho, Lucas
Barcelos Vagas, Januário Soares Dolores, Mauricio Pereira Ignácio. JUCESP nº 194.082/22-2 em 
25/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MPDPAR Ltda.
CNPJ/ME nº 45.417.792/0001-32 - NIRE 35.233.017.274

Ata de Reunião do Conselho de Administração
1. Data, Hora e Local: Aos 28 de março de 2022, às 10:00 horas, na sede social da MPD Engenharia Ltda., 
situada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Afonso Sardinha, nº 95, sala 104, Lapa,
CEP 05076-000 (“Companhia”). 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em face da
presença da totalidade dos membros integrantes do Conselho de Administração, nos termos da cláusula 8ª,
parágrafo sétimo, do Contrato Social. 3. Mesa: Mauro Piccolotto Dottori - Presidente; Milton Corrêa Meyer
Filho - Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a realização da 1ª (primeira) Emissão de Notas
Comerciais, por sua controlada, MPD Investimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária limitada,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Sardinha, nº 95, sala 104, Bairro 
Lapa, São Paulo - SP, CEP 05076-000, inscrita no CNPJ n° 12.284.455/0001-65 (“MPD Investimentos”), no
montante total de até R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); (ii) a realização da 2ª (segunda)
Emissão de Notas Comerciais, pela MPD Investimentos, no montante total de até R$ 14.465.000,00
(quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais); e (iii) a realização da 3ª (terceira) Emissão de
Notas Comerciais, pela MPD Investimentos, no montante total de até R$ 10.535.000,00 (dez milhões,
quinhentos e trinta e cinco mil reais); cujos créditos imobiliários serão representados por Notas Comerciais 
e vinculados à emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 71ª Emissão da Vert Companhia
Securitizadora (“CRI”), nos termos da Lei nº 9.514, e normativos da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), em especial da Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Instrução
CVM 414”), que serão objeto de oferta pública com esforços restritos, nos termos da Instrução nº 476, de 16 
de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Pública Restrita”); (iv) caso seja
necessário a prestação de Garantia Real na forma de alienação fiduciária de imóveis, Alienação Fiduciária 
de Quotas, Promessa de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, bem como garantia fidejussória na forma 
de Aval (“Garantias”); e (v) autorizar a administração da Sociedade para que pratique todos os atos e adote 
todas as medidas necessárias para a formalização do CRI, Garantias, e contratos correlatos, bem como
ratificar todos os atos já praticados pelo diretor da Sociedade relacionados a deliberação acima; (iv)
autorizar a administração da Sociedade para que pratique todos os atos e adote todas as medidas 
necessárias, bem como, ratificar todos os atos já praticados pela Sociedade relacionados a deliberação 
acima. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os membros integrantes do Conselho de Administração
da Companhia examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações, por
unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovar realização da 1ª, 2ª e 3ª emissões, pela MPD Investimentos, das
Notas Comerciais no montante total de até: (i) R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para a 1ª
emissão; (ii) R$ 14.465.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) para a 2ª 
emissão; e (iii) R$ 10.535.000,00 (dez milhões, quinhentos e trinta e cinco mil reais) para a 3ª emissão; cujos
créditos serão representados por CCI e vinculados à emissão dos CRI; 5.2. Data de Emissão: Para todos os
efeitos legais, a data de emissão dos CRI será até 31 de março de 2022; 5.3. Número de Emissão: a
Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de Notas Promissórias da Sociedade; 5.4. Série: Série Única,
para cada uma das emissões. 5.5. Quantidade de Notas Comerciais da 1ª Emissão: 25.000 (vinte e cinco
mil) 5.6. Quantidade de Notas Comerciais da 2ª Emissão: 14.465 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e 
cinco) 5.7. Quantidade de Notas Comerciais da 3ª Emissão: 10.535 (dez mil, quinhentos e trinta e cinco mil) 
5.8. Garantias: As Notas Comerciais contarão ou poderão contar com: (i) garantia fidejussória, em caráter 
solidário, representada por aval prestado por (a) MPD Engenharia Ltda., sociedade empresária limitada,
com sede na Rua Afonso Sardinha, nº 95, sala 104, Bairro Lapa, São Paulo - SP, CEP 05076-000, inscrita 
no CNPJ sob o nº 50.765.288/0001-63, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social, e (b) 
MPDPAR Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Afonso Sardinha, nº 95, sala 104, Bairro 
Lapa, São Paulo - SP, CEP 05076-000, inscrita no CNPJ sob o nº 45.417.792/0001-32, e que compreende 
o valor de reembolso, a remuneração, bem como todos os seus acessórios, incluindo encargos moratórios, 
multa, quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Notas Comerciais, inclusive (a) 
eventuais custos, comprovadamente incorridos pelo titular das Notas Comerciais em decorrência de
processos, procedimentos e outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos
direitos das Notas Comerciais; (ii) As Notas Comerciais caso seja necessário poderão contar com a 
alienação fiduciária das cotas de titularidade da Sociedade, representativas do capital social da (a) Cotovia 
Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.294.143/0001-32, 
com sede na Rua Afonso Sardinha, nº 95, sala 104, Bairro Lapa, São Paulo - SP, CEP 05076-000 (“Cotovia 
SPE”), para a 1ª emissão de Notas Comerciais; (b) Borges Lagoa SPE Empreendimento Ltda., sociedade
empresária limitada, com sede e foro nesta Capital, na Rua Afonso Sardinha, nº 95 - Sala 104 - Lapa, CEP 
05076-000, inscrita no CNPJ sob nº 20.929.069/0001-01 (“Borges Lagoa SPE”), para a 2ª emissão de Notas
Comerciais; e (c) Nilo SPE Empreendimento Imobiliário Ltda., sociedade empresária limitada, com sede
e foro nesta Capital, na Rua Afonso Sardinha, nº 95 - Sala 104 - Lapa, CEP 05076-000, inscrita no CNPJ 
sob nº 20.929.013/0001-57 (“Nilo SPE”), para a 3ª emissão de Notas Comerciais; (iii) alienação fiduciária
parcial dos imóveis de propriedade da (a) Cotovia SPE, para a 1ª (primeira) Emissão de Notas Comerciais; 
(b) Borges Lagoa SPE, para a 2ª (segunda) Emissão de Notas Comerciais; e (c) Nilo SPE, para a 3ª 
(terceira) Emissão de Notas Comerciais; (iv) E por fim de Promessa de cessão fiduciária de recebíveis 
decorrentes dos contratos de venda e compra das Unidades Autônomas que serão construídas nos Imóveis 
de propriedade da (a) Cotovia SPE, para a 1ª (primeira) Emissão de Notas Comerciais; (b) Borges Lagoa 
SPE, para a 2ª (segunda) Emissão de Notas Comerciais; e (c) Nilo SPE, para a 3ª (terceira) Emissão de 
Notas Comerciais; o que inclui os valores correspondentes à totalidade dos créditos relativos às parcelas
oriundas dos contratos de venda e compra, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como
atualização monetária, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, seguros, garantias e 
demais encargos previstos nos contratos de venda e compra, assim como sobre eventual sobejo da
excussão da Alienação Fiduciária dos Imóveis (“Direitos Creditórios”), nos termos do Contrato de Promessa 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (“Promessa de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”). 5.9.
Destinação dos recursos: Os recursos obtidos com as Notas Comerciais serão utilizados para o reembolso 
de despesas realizadas anteriormente à Data de Emissão das Notas Comerciais, conforme especificadas 
no Anexo III do respectivo Termo de Emissão de Notas Comerciais referentes à aquisição, respectivamente, 
dos Imóveis pela Cotovia Empreendimentos Ltda., Borges Lagoa SPE Empreendimento Ltda. e Nilo
SPE Empreendimento Imobiliário Ltda. 5.10. Autorização aos administradores da Sociedade: Autorizar os 
administradores a praticar todos os atos necessários a efetivação da Emissão do CRI e documentos
correlatos. Ratificam-se todos os atos relativos à Oferta que tenha sido praticado anteriormente pelos 
administradores e demais representantes legais. 5.11. Autorização aos administradores da Sociedade:
Autorizar os administradores a praticar todos os atos necessários a efetivação da Emissão da Nota 
Comercial. Ratificam-se todos os atos relativos à Oferta que tenha sido praticado anteriormente pelos 
administradores e demais representantes legais. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais
havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a 
presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios. São Paulo, 28 de março de 2022. Mesa:
Mauro Piccolotto Dottori - Presidente; Milton Corrêa Meyer Filho - Secretário. Membros do Conselho
de Administração: Mauro Piccolotto Dottori; Milton Corrêa Meyer Filho; Marcos Tadeu de Oliveira
Andrade; Helio Pinto Ribeiro Filho; Lucas Barcelos Vagas; Januário Soares Dolores; Mauricio
Pereira Ignácio. JUCESP nº 194.081/22-9 em 25/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Associação Beneficente “A Mão Branca” de Amparo aos Idosos
Edital de Convocação: Em cumprimento aos dispositivos estatutários, convido os Associa-
dos e Conselheiros da Associação Beneficente A “Mão Branca” de Amparo aos Idosos para
as reuniões do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que
serão realizadas no dia 01 de junho de 2022, com início às 14h00, em primeira convocação
e às 14h30 com qualquer número de presentes, no Clube Atlético Monte Líbano, Avenida

República do Líbano, 2267, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: Conselho

Examinar e julgar o Relatório Anual, as Contas da Diretoria e o Parecer emi-
tido pelo Conselho Fiscal, para, em seguida, encaminhá-los para apreciação da Assembleia
Geral Ordinária.  Discutir e votar o Relatório Anual, as Con-

para o exercício corrente, conforme determina o Conselho Nacional de Assistência Social-
CONAS. Assembleia Geral Extraordinária: 

ção e Ratificação do Estatuto Social. São Paulo, 02 de maio de 2022.
Maria Lucia Naccache Cassia - Presidente do Conselho Deliberativo

4MS Participações S.A.
CNPJ nº 30.179.167/0001-22  –  NIRE 35300515421

Ata Sumária Da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 10 de dezembro de 2021
Data, Hora e Local: No dia 10 de dezembro de 2021, às 18:00 horas, na sede da Companhia, na 
Rodovia Washington Luiz (SP 310) Km 307, no município de Matão, Estado de São Paulo. Mesa: 
Walther Moreira Salles Júnior - Presidente; Melissa Mina Imai - Secretária. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social. Edital de Convocação: Dispensado, nos termos do 
§ 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”). Ordem do Dia: (i) dissolução e 
liquidação da Companhia, nos termos do Artigo 136, X, e do Artigo 206, I, “c”, ambos da Lei das S.A.; 

do Conselho Fiscal; (iv) aprovação do balanço patrimonial de encerramento da Companhia, 

Companhia e nomeação do responsável pela guarda dos livros da Companhia. Deliberações 
Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: 1. Foi aprovada a dissolução da Companhia, nos 
termos do Artigo 136, X, e do Artigo 206, I, “c”, ambos da Lei das S.A., com sua consequente 

 (“Balanço 
de Encerramento”), tendo em vista que os acionistas da Companhia não têm mais interesse na 
continuidade dos negócios sociais da Companhia, e que a Companhia não tem quaisquer passivos, 

2. Foi nomeada a Companhia E. 
Johnston de Participações
Rodovia Washington Luiz SP 310, KM 307, s/nº, Centro, CEP 15995-800, CNPJ 04.679.283/0001-09 
e NIRE 35300187482 (“Liquidante

responsável pelo ativo e passivo da Companhia, bem como pela guarda dos livros, documentos 

3. Foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal; 4. Foi aprovado o Balanço 
de Encerramento, o qual constitui  desta ata; 5. 

os únicos ativos remanescentes apontados no Balanço de Encerramento são 19.812.724 (dezenove 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o acionista Walther Moreira Salles Júnior, e 50% 
(cinquenta por cento) para o acionista João Moreira Salles; e 6. Havendo a Liquidante partilhado o 

 à presente ata, os acionistas 

da Companhia, pelo prazo legalmente previsto e demais atos dispostos nos Artigos 210 e 211 da Lei 
das S.A. Encerramento:

Matão, 10 de dezembro de 2021. (aa) Mesa: Walther Moreira Salles Júnior, Presidente; Melissa 
Mina Imai, Secretária. Acionistas: Walther Moreira Salles Júnior e João Moreira Salles. A presente 

Imai - Secretária. Liquidante: Companhia E. Johnston de Participações p. Marcia Maria Freitas 
de Aguiar e Mauro Agonilha. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial 

4MS Participações S.A.
CNPJ nº 30.179.167/0001-22  –  NIRE 35300515421

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 08 de dezembro de 2021
Data, Hora e Local: No dia 08 de dezembro de 2021, às 18:00 horas, na sede da Companhia, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 16º andar, Sala 7, no município de São Paulo, Estado de São 
Paulo. Mesa: Walther Moreira Salles Júnior - Presidente; Melissa Mina Imai - Secretária. Presença: 
Acionistas representando a totalidade do capital social. Edital de Convocação: Dispensado, nos 
termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Ordem do Dia:

Rocha Miranda, 159, 11º andar, conjunto 111, inscrita no CNPJ nº 07.513.087/0001-40, e registrada no 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº CRC 2SP23814/O-1 (“Empresa 
Avaliadora
patrimônio líquido da Companhia E. Johnston de Participações, sociedade anônima de capital 
fechado, com sede em Matão (SP), na Rodovia Washington Luiz SP 310, Km 307, s/nº, Centro, 
CEP 15995-800, CNPJ 04.679.283/0001-09 e NIRE 35300187482 (“E. Johnston

Companhia E. Johnston de Participações com Incorporação da Parcela cindida pela 4MS 
Participações S.A.” celebrado nesta data entre a Companhia e a E. Johnston (“Protocolo de 
Cisão

Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: 1. 

patrimônio líquido da E. Johnston; 2. Anexo 
ao Protocolo de Cisão; 3. 4. 
cindida da E. Johnston pela Companhia nos termos do Protocolo de Cisão, a qual foi avaliada em 
R$ 879.870.838,51 (oitocentos e setenta e nove milhões, oitocentos e setenta mil, oitocentos e 
trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), correspondente a 19.812.724 (dezenove milhões, 

o valor do passivo relativo a tributos diferidos, sendo que a Companhia sucederá a E. Johnston 

três mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) serão destinados à reserva 
de capital, e (ii) o capital social da Companhia será alterado de R$ 1.000,00 (mil reais) para 
R$ 879.808.000,00 (oitocentos e setenta e nove milhões, oitocentos e oito mil reais), com a 

para o acionista Walther Moreira Salles Júnior, todas nominativas e sem valor nominal; 5. Ato 
contínuo, foi aprovado o aumento do capital social em R$ 27.192.000,00 (vinte e sete milhões, 
cento e noventa e dois mil reais), passando este de R$ 879.808.000,00 (oitocentos e setenta e 
nove milhões, oitocentos e oito mil reais) para R$ 907.000.000,00 (novecentos e sete milhões de 

Artigo 14, parágrafo único, e do Artigo 182, §1º, (a), ambos da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Referido 

arquivados na sede da Companhia, e (ii) deverá ser integralizado em moeda corrente nacional, 
em até 1 (um) dia útil contado a partir da presente data. 6. 

“Artigo 5º - O capital social é de R$ 907.000.000,00 (novecentos e sete milhões de reais), dividido em 
103.090 (cento e três mil e noventa) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 102.590 (cento e 
duas mil, quinhentas e noventa) ações ordinárias e 500 (quinhentas) ações preferenciais”. 7. Ficam 

Conselho Fiscal: Não houve 
Encerramento: Nada 

mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, 
a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Matão, 08 de dezembro 
de 2021. (aa) Mesa: Walther Moreira Salles Júnior, Presidente; Melissa Mina Imai, Secretária. 
Acionistas:

o registro sob o nº 066.425/22-0 em 02/02/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

4MS Participações S.A.
CNPJ nº 30.179.167/0001-22  –  NIRE 35300515421
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: No dia 14 de setembro de 2021, às 15:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 4.440, 16º andar, Sala 7, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Mesa: Marcia Maria 
Freitas de Aguiar - Presidente; Melissa Mina Imai - Secretária. Quórum: Acionistas representando a 
totalidade do capital social. Edital de Convocação: Dispensado, nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 
124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações Tomadas: Aprovada a transferência do valor de R$ 3.529,89 
do saldo da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) em nome da acionista 
Cambuhy Comercial, Representações e Participações Ltda. para absorção de prejuízo da Sociedade. 
São Paulo, 14 de setembro de 2021. (aa) Marcia Maria Freitas de Aguiar - Presidente, Melissa Mina 
Imai - Secretária. Acionistas: p/ Cambuhy Comercial, Representações e Participações Ltda. - 
Roberto Carlos de Nóbile e Melissa Mina Imai - Diretores e p/ Brasil Warrant Administração de 
Bens e Empresas S.A.

publicação. São Paulo, 14 de setembro de 2021. Melissa Mina Imai - Secretária da Mesa. Certidão - 

registro sob o nº 560.038/21-5 em 24/11/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo – SINTESP
Edital

O Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo – SINTESP, pelo presente Edital, convoca os 
seus afiliados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, no dia 19 de maio de 2022, no Sindicato, 
situado a Rua Visconde de Pirajá, 338 B – Alto do Ipiranga, às 14h, em primeira convocação e não 
sendo atingido o quórum legal, às 14h30min, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de Contas; 2) Relatório das atividades desenvolvidas pela diretoria; 
3) Outros assuntos de interesse da categoria. Tecgº. Pedro Alves de Souza Junior – Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1011085-13.2017.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Leonardo Manso Vicentin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Weksley Oliveira Cavalcante, CPF 415.214.298-
71, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard
S/A, relativa ao veículo marca Hyundai, tipo Tucson GLB, cor prata, ano/modelo 2010/2011, placa EQQ5152,
chassi 95PJM81BPBB006432, apreendido em 24.11.2017, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº
30410-209845759. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias,
oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de abril
de 2022

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1099254-66.2013.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Paulo Roberto Gomes Bezerra, CPF 057.315.477-50, e Soraia Dias Santos,
CPF 468.832.581-91, que lhes foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação
e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 23.401,81 (junho/2013), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2009. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, paguem o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponham embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título
executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2022. 03 e 04.05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011890-21.2018.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA MEIRELLES PEDRENO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) SIMONE APARECIDA CIRIANI DA PAIXÃO (RG nº 28.541.361-2 SSP-SP e CPF/MF sob o nº 164.600.378-
09), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Central Park Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, alegando em síntese: “ que ajuizou a presente ação representado pelo instrumento de compromisso
de compra e venda o lote nº 13 da quadra “P” do loteamento denominado “JARDIMANTHILLAS” objetivando seja, ao
final, julgada procedente a presente ação, para o fim de declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso
de Venda e Compra em questão e reintegrar a Autora no imóvel descrito, bem com todas as cominações pedidas na
inicial”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, 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 Cotia, aos 20 de abril de 2022. 03 e 04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010549-23.2019.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). RAFAEL RAUCH, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
SAMUEL GONÇALVES DE JESUS, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG 24.650.490, CPF 176.245.268-59, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
alegando em síntese: RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS representado pelo instrumento de compromisso de compra e
venda o Lote nº 14, da Quadra “D” do loteamento denominado “JARDIM ANTHILLAS”, que o Requerido descumpriu
o contrato formalizado e atualmente se encontra inadimplente com as parcelas nº 059/180 a 098/180 . 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 20 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 Cotia,
aos 10 de dezembro de 2021. 03 e 04/05

NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002954-19.2017.8.26.0127. A Dr(a). Juliana Marques Wendling,
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba-SP. FAZ SABER a(o) THIAGO MEDEIROS FERREIRA, RG
nº 42.544.962-2 e CPF sob nº 337.494.158-38, que Legacy Incorpordadora Ltda, lhe ajuizou uma ação de Interpelação
Judicial, representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda Lote 34 da Quadra 38 do loteamento
denominado Residencial Jardim Vitória., encontra-se atualmente, inadimplentes com relação às parcelas 019/180, 021/
180 a 028/180..., totalizando a quantia de R$ 10.195,20. Estando o interpelado em lugar ignorado, expede-se edital
de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague as parcelas vencidas e vincendas,
atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Ficam o interpelado Notificado para os termos da ação, bem como
cientificado de que após o cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais, e decorridas as 48 horas
os autos serão entregues a requerente. Será o edital afixado e publicado na foma da lei. NADA MAIS. Carapicuiba, aos
15 de março de 2022. 03 e 04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011171-39.2018.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA MEIRELLES PEDRENO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) DEVID DE JESUS CARNEIRO, Brasileiro, Solteiro, Segurança, RG 49.298.032-9, CPF 396.611.478-
09, com endereço à Rua Belchior de Azevedo, 222, Vila Leopoldina, CEP 05089-030, São Paulo - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Central Park Empreend Imobiliarios Ltda., alegando em síntese:
“representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda o lote nº 24, da Quadra “L” do loteamento
denominado “JARDIM ANTHILLAS, que o Requerido descumpriu o contrato formalizado e atualmente se encontra
inadimplente com as parcelas nº 063/180 a 087/180 e parcelas nº 002/004 a 004/004., objetivando seja, ao final, julgada
procedente a presente ação, para o fim de declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra em questão e reintegrar a Autora no imóvel descrito, bem com todas as cominações pedidas na inicial”.
Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de quinze (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 Cotia, aos 20 de abril de 2022. 03 e 04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 1002112-51.2019.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Raul de Aguiar Ribeiro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) co- requerida KEITTI DE ALMEIDA SILVA, CPF 361.869.658-21, que LEGACY INCORPORDADORA LTDA,
lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL, representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda
do Lote “07” da Quadra “34” do loteamento denominado “Residencial Jardim Vitória”.., totalizando a quantia de R$
9.171,20. Estando a interpelada em lugar ignorado, expede-se o edital de Notificação para que no prazo de 15 dias,
a fluir os 30 dias supra, paguem as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Fica
a interpelada notificada para os termos da ação, bem como cientificada de que após o cumprimento, decorrido o prazo
de 10 dias, os autos serão arquivados, pois inaplicável o art. 729, do C.P.C., por tratar-se de processo digital. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri,
aos 22 de fevereiro de 2022. 03 e 04/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1100073- 
95.2016.8.26.0100 ( U-1042 ) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Josefa 
Batista Vidal Franklin, Domingos Forbitoni, Antonio Vidal Franklin Filho, Aida Conceição Gomes Nogueira, Fernando de 
Oliveira Nogueira, Ana Lúcia Batista Vidal, Antonio Carlos dos Santos, Armênia Batista Vidal dos Santos, Alberto Carlos 
Batista Vidal, Deise Aparecida dos Santos Vidal, Antonio Carlos Batista Vidal, Sueli Aparecida da Silva de Moura, Waldir de 
Moura, Shirley de Fátima Moura, Walmir Carlos Moura, Vitor Margoliano, Marisilda Aparecida Margoliano, Noberto Joacyr 
Moura e Aracy Araújo Moura, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Antônia Marcondes Cursini, Bruna Fidelis Cursini, Marco Antônio 
Cursini, Maria Aparecida Conte Aguiar e Rita de Cassia Cursini de Carvalho ajuizou (aram) ação de USUCAPIÃO, visando 
a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Capitão Nascimento, nº 381, Jaçanã, São Paulo-SP, com área de 
300,00 m² e contribuinte sob n° 067.036.0062-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                [03,04] 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

DANIEL BATISTA LEANDRO E JOYCE GOTARDO LEMOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/01/2003,
FILHO DE IRACILDO DA SILVA LEANDRO E DE RAQUEL BATISTA LEANDRO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, APRENDIZ, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/09/
2003, FILHA DE ELISEU PEREIRA LEMOS E DE VALDIRENE GOTARDO DOS ANJOS.

EZEQUIEL MELQUIDES OLIVEIRA DE JESUS E CYNTHIA DE ANDRADE PESTANA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
28/03/1978, FILHO DE JOSÉ MELQUIDES DE JESUS E DE ADELINA OLIVEIRA DE JESUS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/01/
1989, FILHA DE EZEQUIEL PESTANA E DE FATIMA SABINO DE ANDRADE.

JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA E KISSYLA OLIVEIRA MELO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADOR DE CAIXA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/10/2002,
FILHO DE JOABIO RODRIGUES DE MELO E DE LAUDECI ALVES DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/01/2004, FILHA DE
WELLINGTON ARAUJO DE MELO E DE ROSELI SAMPAIO OLIVEIRA.

WELLINGTON SANTOS SILVA E LEILIANE FEIT OSA DE ARAÚJO.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VIGILANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/03/1990, FILHO DE
MANOEL SEVERINO DA SILVA E DE MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM ARAPIRACA, AL, NO DIA 02/03/1987, FILHA DE
MANOEL MARCOLINO DE ARAUJO E DE JOSEMIR FEITOSA DE ARAUJO.

JEFFERSON WILLIAM FERREIRA DA  PAZ E JOELMA MARIA DE ANDRADE.  ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, FORNEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/
10/1990, FILHO DE ELIZEU FERREIRA DA PAZ E DE MARIA DAS DORES DIAS PAZ. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DONA DE CASA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 22/12/1986, FILHA DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E DE JOSEFA MARIA DA CRUZ.

MANOEL DA CONCEIÇÃO MENDONÇA E JUCIELLE COSTA OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE MONTAGEM, SOLTEIRO, NASCIDO EM CURAÇÁ, BA, NO DIA 17/03/1984,
FILHO DE FLORENTINO ALVES DE MENDONÇA E DE ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADORA DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM CURAÇÁ, BA, NO
DIA 26/05/1986, FILHA DE JIVALDO DIAS DE OLIVEIRA E DE MARIA GORETE DO NASCIMENTO COSTA.

FLÁVIO BIBIANO DO NASCIMENTO SOUSA E THAIS DA SILVA SOUSA.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COMPRADOR, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/06/1983, FILHO
DE LOURIVAL  DE SOUSA E DE FRANCISCA BIBIANO DO NASCIMENTO SOUZA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 13/07/1992, FILHA DE ANTONIO SOUSA E DE ROSA FORTUNATO DA SILVA
SOUZA.

BRUNO SANTOS ALMEIDA E TÁRSIS SANTANA SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/07/1996, FILHO DE MANOEL
MESSIAS SOARES DE ALMEIDA E DE MARGARIDA BISPO DOS SANTOS ALMEIDA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, GERENTE FINANCEIRO, SOLTEIRA, NASCIDA EM CAIEIRAS, SP,
NO DIA 16/04/1997, FILHA DE JOSÉ APARECIDO SANTANA SOUZA E DE NADIR SANTANA DE SOUZA.

DIOGO SANTOS DA SILVA E BIANCA APARECIDA BERNARDES DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/
06/1993, FILHO DE DJALMA MACENA DA SILVA E DE SANDRA REGINA DOS SANTOS DA SILVA. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ANALISTA DE PESSOAL, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 14/09/1995, FILHA DE GEVONILDO SANTOS DA SILVA E DE KATIA MARIA BERNARDES
DO NASCIMENTO.

FLAVIO DA SILVA MOTA E ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VIGILANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/05/1984, FILHO DE
FRANCISCO DA MOTA E DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA MOTA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE COZINHA, SOLTEIRA, NASCIDA EM CÂNDIDO SALES,
BA, NO DIA 20/05/1985, FILHA DE TEREZA GOMES DO NASCIMENTO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

SAMUEL LUIS CANO NUNES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM RIBEIRÃO PIRES, SP NO DIA (07/06/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE SAMUEL DIAS NUNES E DE INÊZ CANO NUNES. CRISTIANE PONTES RIBEIRO, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BIBLIOTECÁRIA, NASCIDA EM OSASCO, SP NO DIA (31/05/1977),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM BARUERI, SP, FILHA DE IZAIAS NEVES RIBEIRO E DE ELENA
PONTES RIBEIRO.

CLOVES DA COSTA FIGUERÊDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO
EM SERRA PRETA, BA NO DIA (14/03/1963), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE VIRGÍNIA DEOLINDA COSTA. ANESTINA PEDRO EVANGELISTA BARBOSA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM UBAITABA, BA NO DIA (30/04/1959), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SALVADOR PEDRO BARBOSA E DE IDAGLÓRIA
MARIA EVANGELISTA BARBOSA.

GUSTAVO DE SIQUEIRA TANGANELLI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM RIBEIRÃO PRETO, SP NO DIA (17/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARCELO TANGANELLI E DE MARIA CLAUDIA DE SIQUEIRA TANGANELLI.
KALINKA SCHUTEL SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDA EM SÃO
JOSÉ, SC NO DIA (30/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE HILTON
LUIZ SILVA E DE ROSELI SCHUTEL SILVA.

JORGE EDUARDO DE SOUZA FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM PATOS DE MINAS, MG NO DIA (14/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JORGE EDUARDO DE SOUZA E DE ARLENE DE SANTANA SOUZA. RENATA
GALDINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (18/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE AIRTON MANOEL
DA SILVA E DE MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA.

RENATO COELHO DE MACÊDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE FOLHA DE
PAGAMENTO, NASCIDO EM ITAMARANDIBA, MG NO DIA (30/12/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL COELHO DE MACÊDO E DE MARIA NEUZA COELHO DE
MACÊDO. DÁVILA PATRÍCIA FERREIRA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA
DE DADOS, NASCIDA EM MONTES CLAROS, MG NO DIA (21/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARTUR CÂNDIDO DA CRUZ E DE JANETE FERREIRA DA CRUZ.

FELIPE AUGUSTO DE CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE PAULO CESAR DE CARVALHO E DE ROSANA DIRIS DA SILVA CARVALHO. RAFAELA YURI
CHINEN, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM SALVADOR, BA NO
DIA (25/07/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS MASSAYUKI
CHINEN E DE FATIMA MARIA BRUFATO CHINEN.

RENATO DE OLIVEIRA VALENTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COSTUMER SUCCESS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/04/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE HUMBERTO VALENTE JUNIOR E DE TANIA CRISTINA DE OLIVEIRA VALENTE.
CAROLINA ZILLIG SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORA DE SEGUROS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE MARCOS VICENTE DOS SANT OS E DE MARIA APARECIDA ZILLIG DOS SANTOS.

ADRIANO SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO
EM CORURIPE, AL NO DIA (14/02/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
PAULO ROBERTO DOS SANTOS E DE LOURDES SILVA SANTOS. MARIA RAIMUNDA RIBEIRO DE
ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM BREJO, MA NO DIA
(20/01/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VERA LUCIA RIBEIRO DE
ALMEIDA.

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
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Luiz Rafael Lemuchi de Lima
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 20/315L - Jucepar

ONLINE
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Nº dos Chassis:  32308182 Normal 12005592 Recortado 1B115091 Recortado 1B118834 Recortado 1J230535 Recortado 2R027022 Recortado 33038199 Recortado 34061762 Normal 34088407 Recortado 3B173348 Normal
3G147699 Normal 3T031368 Normal 4G406424 Normal 4R078661 Recortado 53033854 Normal 54123532 Normal 62000558 Normal 6B036195 Normal 6B037845 Normal 6B175308 Recortado 6R013370 Recortado
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C8706184 Normal c9012604 Normal C9015694 Normal CB022239 Normal CB243508 Normal CG303518 Normal CG339974 Recortado CJ453710 Normal CJ476072 Normal CL968274 Normal CP023305 Normal CP037679
Normal CP152451 Normal CR201734 Normal CT034226 Normal CU001753 Normal D2140190 Recortado D2404433 Normal D2571729 Recortado D3818646 Normal D4008162 Recortado D6052959 Normal DA525655
Normal DB356620 Recortado DB444435 Normal DJ037817 Normal DP225663 Normal DR045743 Normal DR172328 Normal DR723075 Recortado DZ203695 Recortado DZ221790 Normal E0088444 Normal E1280135
Normal E4069893 Normal E5933245 Normal E7465236 Normal E8096406 Avariado EA536165 Normal EB068916 Normal EB311195 Recortado EB668059 Normal EB698218 Normal EG501065 Normal EJ180411
Recortado EJ966539 Normal EL208109 Normal EL408460 Recortado EP203021 Normal EP221175 Normal EP510985 Normal ER059948 Normal F5515314 Recortado F7947481 Normal FB148349 Normal fb816517
Remarcado FC123791 Recortado FC401428 Normal FG132905 Normal FG171422 Normal FJ335854 Normal FP365977 Normal FP406659 Remarcado FR009762 Normal FT520378 Recortado FU248726 Normal G0051592
Normal G2284889 Normal G4071211 Normal G6134431 Normal GG019748 Normal GG228190 Normal GG518220 Normal GL184556 Normal GL864186 Recortado GP633091 Normal H0340115 Recortado H2071700
Normal HB054563 Normal HB111384 Normal HJ666147 Normal HT056191 Recortado hy161595 Normal J8131034 Normal JA053842 Normal JB204254 Recortado JB516321 Normal JL212672 Normal JP872209 Normal
JR114445 Normal JYH28149 Normal JYH48266 Normal K0419287 Recortado k0421272 Recortado K3365345 Remarcado K8290995 Normal KA010016 Normal KB076259 Recortado KB223129 Recortado KG191763
Recortado KG296314 Normal KG312320 Recortado KG436611 Recortado KK220713 Normal KL339170 Normal KP009645 Recortado KP036676 Recortado KP048995 Normal KP949330 Normal KR030237 Normal
KR050915 Normal KT085245 Recortado KY577777 Normal KY598276 Normal L8813539 Normal LFS00241 Normal LJ234147 Normal LJ843865 Normal LJ988289 Normal LP003352 Normal LP080873 Normal
LP154187 Normal LR004554 Normal LT048994 Recortado M4008612 Recortado M8085039 Normal MB401625 Normal ME538142 Normal ME629780 Recortado MG158319 Normal MJ393413 Normal MT029073 Normal
MY729922 Recortado MZ206596 Normal N9016188 Recortado NA800839 Normal NB234577 Normal NG111806 Normal NT006053 Recortado NT056908 Recortado NT172132 Recortado P0037356 Recortado P5068322
Recortado P5091185 Recortado PC337500 Recortado r5316484 Recortado SM996378 Recortado SRT01195 Recortado st101482 Recortado ST200715 Recortado T5859143 Recortado tj007271 Recortado TP054229 Recortado
TP557277 Recortado V5909804 Recortado VB164660 Recortado vc718659 Recortado VNA59381 Recortado VP562246 Recortado VT089722 Recortado VT251932 Recortado wa515257 Recortado WC750897 Recortado
WP511737 Recortado WT012808 Recortado X0001181 Recortado x0900836 Recortado YP111972 Recortado

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0059055- 
87.2011.8.26.0100 (usuc 1360) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Egydio de 
Oliveira Simões, Egídio de Oliveira Simões, Egydio Simões de Oliveira, Benedita Alves Ribeiro, Benedita Ribeiro Simões, 
Salvador Ligabue, Fortunata Simões Ligabue, José de Oliveira Simões, Aparecida Conceição Barroso Simões, João 
Ponciano Simões, Zuleica Simões, João de Jesus Lopes Filho, Anezia de Oliveira Lopes, Anezia Maria de Oliveira Lopes, 
Durval Crispim de Lira, Aparecida Santos, Marcelo Tomas, Elvira Augusta Pimentel, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Alessandra Augusta Apro Montagner, Jerson Montagner, Maria Helena Montagner e Rosemeire Maria da Silva ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Montegolfier Barbieri, nº 127, nesta 
Capital, com área de 196,83 m². Contribuinte nº 107.184.0014-2., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                    [03,04] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0257140- 
58.2007.8.26.0100 ( USUC- 1159 ) A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fidelcino 
Soares de Oliveira e s/m Ana Antonia Ribeiro de Oliveira, Walter Sracorsian, José Viana da Silva e s/m Francisca Antonia 
Teixeira da Silva, Jaime Marques dos Santos e s/m Silene da Silva Santos, Oscar Débia Alonso, Dinah de Moraes 
Machado, Walter de Souza Pinheiro e s/m Celia Aparecida Zanel Pinheiro, Milton Adinolfi, Luís Mário de Souza, Tania 
Medina de Souza Reis, Reginaldo Rosa da Silva, Debora de Almeida Silva, Elisangela Aparecida de Freitas, Espólios de 
Milton Vicente de Vasconcelos e Lindinalva Ferreira Vasconcelos, na pessoa do inventariante: Milton Vicente de 
Vasconcelos Filho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria da Conceiçao Ferreira e Maria das Graças Ferreira ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Salvo Veloso, 397/399, Pirituba, São Paulo - 
SP, com área de 247,78 m², contribuinte nº 126.267.0057-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                     [03,04] 

36ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1025356-39.2021.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, Juíza de 
Direito da 36ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a V. dos Santos Bento CNPJ 31.968.469/0001-42, que Money Plus Scmepp 
Ltda ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 424.204,13 (mar/2021), referente às CCBs: 314430, de 31/07/2019, e 
445396, de 25/09/2019. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo 
supra,pague o débito atualizado,com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, po-
dendo,nesses 15dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6vezes,com juros de 1% ao mês, sob 
pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para ga rantia 
da execução,nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o edital afixado e publicado na forma da lei.           [3,4] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1046481-68.2018.8.26.0100(U-627) 
A Dra.Juliana Forster Fulfaro,MM.Juiza de Direito da 1ªVara 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 Regina Elizabeth Piccirillo, Maurício Domingues e s/m. Emma 
Leopoldina Peccirilo Domingues, na pessoa da inventariante Regina Elizabeth Piccirillo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores, que Alice Reiko Yamaguchi e Luiz 
Tsunenari Koja ajuizou(aram) ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Marcelo Muller, 
nº1510,Vila Prudente,São Paulo-SP,com área de 249,49m² e contribuinte sob n°118.320.0041-8,alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.    [03,04] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1081838-46.2017.8.26. 
0100 (U-1163) A Dra. Juliana Forster Fulfaro,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,da Co-
marca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a Paulo César Ferreira Balbueno,réus ausentes, 
incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Anto-
nio Diogo Morgado,Marcia Regina Cremasco Morgado,Marli Cremasco de Azevedo,Shirley Veloni Cremasco e Valdir Amaro de 
Azevedo ajuizou(aram) ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Avenida Hortolândia,n° 
484,Vila Renato,Pirituba,São Paulo-SP,com área de 168,35m² e contribuinte sob n°126.210.0006-0,alegando posse mansa e pací-
fica no prazo legal. Estando em termos, expede se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   [03,04] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1085216-05.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ECON GLOBAL SA, CNPJ 35588247000155, ECONBANK, SAMIR GABRIEL DA SILVA, RG 28500821, CPF 32268369862, 
ADRIANO ANDERSON ROSA, RG 24.530.808-8, CPF 19504134890, ALEXANDRE EDUARDO MOREIRA DIAS, RG 
20.908.137-5, CPF 31635497809, DIEGO FERREIRA ROCHA DA COSTA, Brasileiro, Solteiro, Garçom, RG 45912549-7, CPF 
36635389822, e ECON ? AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EIRELI, CNPJ 31790510000133, que lhes foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Edmilson Aparecido Carneiro, requerendo seja julgada procedente a ação, 
com a rescisão contratual por culpa das rés, e devolução da quantia investida de R$ 51.000,00, declarando nulas de pleno direito 
as cláusulas contratuais 10.2.2 e 11.6, condenando-se os réus nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios. 
Encontrando-se os réus 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, apresentem resposta. Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo requerente, bem como os réus 
serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de janeiro de 2022.                                         [03,04] 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 dias. Processo nº 0063806-83.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KATIA MARIA PHAELANTE CAMARA LIMA, Brasileiro, RG 
1760390, CPF 192.567.014-72, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS 
HOSPITAL SÍRIO-LIBANES, alegando em síntese: o hospital da autora dispensou a paciente Sra. Margarida Maria Phaelante Guerra, regular e integral 
tratamento médico-hospitalar entre os anos de 2009 a 2010, conforme atestam prontuários contábeis emitidos sob os nºs 2847404, 2890908 e 2925622, 
restando em aberto o débito de R$ 34.291,75. Assim ajuizou a autora a presente ação, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 52.778,76 
(31.10.2012), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. 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 

os fatos articulados pela autora, bem como o ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 

 

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação do executado JOÃO ROBERTO SIMEIRA JÚNIOR, CPF nº 085.624.058-33; da credora hipotecária RAIZEN 
COMBUSTÍVEIS S/A, CNPJ Nº 00002204776; dos credores Banco Safra S/A, CNPJ nº 58.160.789/0001-28; FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
MULTISETORIAL VALECRED LP, CNPJ Nº 08.654.210/0001-05; DIEGO SOUZA MACEDO, CNPJ Nº 858.183.205-96; e demais interessados, expedido nos autos da Ação de 
Execução, requerida por VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A, CNPJ nº 16.716.767/0001-51. Processo nº 1007899-42.2019.8.26.0624. A Dra. Danielle Oliveira de 
Menezes Pinto Rafful Kanawaty, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tatuí, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado 
pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o comando do leiloeiro oficial Renato Morais Faro, JUCESP nº 431, no dia 10/05/2022, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e 
se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 13/05/2022, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo entregue a quem 
mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no 
dia 02/06/2022, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 60% da avaliação 
atualizada. Pelo presente edital, ficam intimados os executados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados e os demais interessados. CONDIÇÕES DE 
VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor 
www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam 
remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: 
O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site do TJSP 
(https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp). PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma 
parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo 
leilão, desde que o valor da proposta não seja menor que 60% do valor da avaliação, ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 
25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar 
de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta 
que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento 
declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, 
ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do 
leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão através de depósito bancário. DO AUTO 
DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante 
o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro 
sobre o valor da avaliação. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o praceamento seja cancelado após a publicação do edital, especialmente 
em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido a comissão de 3% sobre o valor transacionado para pagamento dos custos do leiloeiro, e caso já tenha 
havido lance para arrematação do bem, o valor devido será de 3% sobre o valor do último lance ofertado. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no 
escritório do leiloeiro, na Rua Princesa Isabel, 86, cj. 64/65, 6º andar, Brooklin - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloeis@terra.com.br. LOTE 1: 
Apartamento nº 110, no 1º andar e mezanino ou 4º e 5º pavimentos do EDIFÍCIO “FLAT CARLOS SAMPAIO”, na rua Carlos Sampaio, nº 157, no 17º subdistrito – Bela Vista, com 
área útil de 42,32m², a área comum de 53,79m², na qual está incluída a correspondente a uma vaga indeterminada na garagem coletiva, e a área total construída de 96,11m², com 
a participação da fração ideal de 0,79870% no terreno e demais partes e coisas de propriedade e uso comum do edifício. Imóvel pertencente à matrícula nº 55.546, do 4º Cartório 
de Registro de Imóveis de São Paulo, contribuinte nº 009.080.0364/0365 (maior área). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), conforme 
mandado de fls. do Sr. Oficial de Justiça, datada de novembro/21 e despacho homologatório da avaliação fls. 415. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA 
fevereiro/2022: R$383.463,00 (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais). Obs.1: Consta da Av. 05 da referida matrícula, hipoteca a favor de SHELL 
BRASIL LTDA., CNPJ Nº 33.453.598/0001-23; Obs.2: Consta da Av. 06 da referida matrícula, que SHELL BRASIL LTDA., passou a denominar-se SHELL BRASIL S/A, e, 
posteriormente, RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A, CNPJ Nº 00002204776 - JUCERJA; Obs.3: Consta da AV. 07 da referida matrícula, distribuição de Ação de Execução, processo nº 
1003995-29.2017.8.26.0286, promovida por Banco Safra S/A, CNPJ nº 58.160.789/0001-28, em face de JOÃO ROBERTO SIMEIRA JÚNIOR E OUTRA, em trâmite perante a 3ª 
Vara Cível do Foro da Comarca de Itu; Obs. 4: Consta da AV. 08 da referida matrícula, distribuição de Ação de Execução, processo nº 1004815-48.2017.8.26.0286, promovida por 
Banco Safra S/A, CNPJ nº 58.160.789/0001-28, em face de JOÃO ROBERTO SIMEIRA JÚNIOR E OUTRA, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itu; Obs. 
5: Consta da Av. 09 da referida matrícula, penhora nos autos da Execução Civil, processo nº 1003995292017, promovida por Banco Safra S/A, CNPJ nº 58.160.789/0001-28, em 
face de JOÃO ROBERTO SIMEIRA JÚNIOR E OUTRA, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itu; Obs. 6: Consta da Av. 10 da referida matrícula, penhora 
nos autos da Ação de Execução Civil, processo nº 10048154820178260286, promovida por Banco Safra S/A, CNPJ nº 58.160.789/0001-28, em face de JOÃO ROBERTO SIMEIRA 
JÚNIOR E OUTRA, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itu; Obs.7: Consta da Av. 11 da referida matrícula, penhora nos autos da Ação de Execução Civil, 
processo nº 10120764520198260011, promovida por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL VALECRED LP, CNPJ Nº 08.654.210/0001-
05, em face de JOÃO ROBERTO SIMEIRA JÚNIOR E OUTRA, em trâmite perante a 4ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros; Obs.8: Consta da Av. 12 da referida matrícula a 
penhora destes autos; Obs.9: Consta da Av. 13 da referida matrícula, penhora nos autos da Ação de Execução, processo nº 100790982620198260624, promovida por VALECRED 
SECURITIZADORA LTDA. S/A, CNPJ Nº 16.716.767/0001-51, em face de JOÃO ROBERTO SIMEIRA JÚNIOR E OUTRA, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Tatui; Obs. 10: Consta da Av. 14 da referida matrícula indisponibilidade dos bens e direitos de JOÃO ROBERTO SIMEIRA JÚNIOR, oriunda dos autos do processo nº 
10030905320198260286, promovido por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A BANRISUL, CNPJ nº 92.702.067/0001-96, em face de JOÃO ROBERTO SIMEIRA 
JÚNIOR E OUTROS, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itu; Obs. 11: Consta da Av. 15 da referida matrícula indisponibilidade dos bens e direitos de 
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A, CNPJ Nº 33.453.598/0001-23, oriunda dos autos do processo nº 00013751320165050551, promovido por DIEGO SOUZA MACEDO, CNPJ Nº 
858.183.205-96, em face de RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A, em trâmite perante a Vara de Jequie/BA – TRT da 5ª Região. TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais taxas ou impostos 
incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. 
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

 

RDA Importação, Exportação e Serviços S.A. 
CNPJ Nº 12.647.827/0001-70 - NIRE Nº 35.300.580.788

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 29.12.2021
Data, Hora, Local: 29.12.2021, às 10hs, na sede, Rua Florianópolis, n° 2021, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do 
capital. Mesa: Richard de Albanesi Professiori, Presidente; Bruno Francesco Di Sessa Marmo, Secretário. Delibera-
ções Aprovadas: (i) Instrumento Particular de 1º Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fi dejussória, em duas séries, para distri-
buição pública, com esforços restritos de distribuição, sob o regime de melhores esforços de colocação, da RDA Im-
portação Exportação e Serviços S/A, para alterar a (i) cláusulas 2.4 e 8.5.3 e 10.1, dada a desnecessidade de re-
gistro da Escritura em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, (ii) indicar que o registro do Contrato de Cessão 
Fiduciária e o Contrato de Alienação Fiduciária deverão ser devidamente registrados nos Cartórios de Registro de Títu-
los e Documentos competentes (São Paulo/SP) antes da data da integralização da 2ª Série das Debêntures, alterando 
assim, a cláusula 2.5.2 e 4.8.5 e 4.8.5.3; (iii) corrigir o prazo na cláusula 2.5.3. Encerramento: Nada mais. São Pau-
lo, 29.12.2021. Acionistas: Richard de Albanesi Professiori; Wagner Professiori; RDA Holding Participações, Investi-
mentos e Serviços S.A. JUCESP nº 34.012/22-9 em 27.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O.B.H.S.P.E.
Empreendimentos e Participações S.A.

(em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações realizada em 15/04/2021

Data, Hora e Local: Aos 15/04/2021, às 10:00 horas, na Rua Pamplona, 818, 9º andar, conjunto 92,
Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001. Quórum de Instala-
ção: verificou-se a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) 
e lista de presença (Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Sueli de Fátima Ferretti,
que convidou a mim, Cleber Faria Fernandes para secretariá-la. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a)
Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) aprova-
ção do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos 
membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem
do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a O.B.H.S.P.E. Empreendimentos e
Participações S.A., sociedade por ações com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-905; (b) fixar o
capital social da Companhia em R$ 500,00 (quinhentos reais) dividido em 500 (quinhentas) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta 
data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da 
Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 
1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas 
abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos 
pela Assembleia Geral Ordinária de 2022, os quais tomam posse na presente data, conforme termos 
de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli de Fátima
Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na na Rua Pamplona, 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-
001, portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob o nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora e Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado,
contabilista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na na 
Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-001, portador da cédula de
identidade RG nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.212.358-74, 
para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no ar-
tigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São 
Paulo, 15/04/2021. Sueli de Fátima Ferretti, Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; Cleber Faria
Fernandes, Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro -
OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. JUCESP NIRE 3530057465-6 em 12/08/2021.
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BNDES contrata fundo
de investimento para

sete setores-chave
O fundo de investimento Lightrock Growth Equity Fund II Brasil

FIP Multiestratégia (LGEF II) é o primeiro contratado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) depois
da Chamada Pública para a Seleção de Fundos de Investimento de
Impacto.

Selecionado na modalidade Fundos de Investimento em Partici-
pações (FIP) Impacto Livre, ele receberá aporte do BNDES de até R$
250 milhões por meio da subscrição de cotas do fundo, o que repre-
senta até 25% do seu patrimônio alvo: R$ 1 bilhão.

Segundo informações do banco, por meio de sua assessoria de
imprensa, a diferença será captada no mercado. “O objetivo é inves-
tir em empresas que ofereçam produtos e serviços inovadores e
gerem impactos socioambientais positivos”, explicou.

O fundo vai investir em companhias que já comprovaram seu
modelo de negócio, estão em fase de crescimento, são escaláveis e
precisam de capital para sustentar o crescimento e entregar o retor-
no financeiro e de impacto a que se propõem.

Serão priorizados sete setores-chave: saúde, educação, energia
renovável, agricultura e alimentação sustentável, mobilidade e trans-
porte eficiente, transformação do sistema financeiro e infraestrutura
digital. O período de investimento do fundo será de quatro anos,
com prazo total de oito anos.

O diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indi-
reto do BNDES, Bruno Laskowsky, ressaltou que é uma iniciativa
pioneira da instituição apoiar investimentos de impacto através de
um fundo de participações acionárias.

“O apoio da BNDESPAR a esse fundo está alinhado com duas
verticais da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de
Impacto (Enimpacto): ampliação de oferta de capital e aumento do
número de negócios de impacto”, explicou.

A responsável pelo LGEF II, Lightrock Gestora de Recursos Ltda,
utilizará metodologia de impacto própria, vistoriada por auditoria
independente, para mensuração periódica dos impactos de cada
negócio, não só previamente, mas durante o investimento pelo fun-
do, que levará em conta os aspectos ambiental, social e de
governança.

“A Lightrock busca investir em companhias que tragam solu-
ções aos grandes desafios estruturais enfrentados por nossas soci-
edades, tanto no aspecto social quanto ambiental. Temos cada vez
mais direcionado recursos para o mercado local e, nesse sentido,
estamos honrados em receber o BNDES como investidor em nosso
novo fundo”, afirmou Marcos Wilson Pereira, sócio e líder para a
América Latina da gestora.

Lançada em julho de 2021, a chamada inclui duas modalidades
de fundos, de acordo com o porte das empresas investidas: FIP
Impacto MPME e FIP Impacto Livre. Na modalidade FIP Impacto
MPME, as empresas deverão ter faturamento de até R$ 90 milhões.
Já na modalidade FIP Impacto Livre, não há limite máximo de
faturamento.

Na modalidade FIP Impacto MPME, cada fundo deve ter como
meta captar pelo menos R$ 200 milhões. Na modalidade FIP Impacto
Livre, o fundo deve ter como perspectiva capital comprometido mí-
nimo de R$ 400 milhões. No caso do LGEF II, o capital pode chegar
a R$ 1 bilhão. O percentual máximo de participação do BNDES no
capital comprometido de cada fundo selecionado pela chamada é de
até 25%. (Agencia Brasil)
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para 2022 sobe pela 16ª semana
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EMBRAPA 49 ANOS
O Senado Federal promoveu, sessão especial para comemo-

rar os 49 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa). A empresa é vinculada ao Ministério da Agricultura,
e tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias, conhe-
cimentos e informações técnico-científicas voltadas para a agri-
cultura e pecuária brasileira.

PLANO SAFRA 2021/2022
O Congresso Nacional aprovou o projeto, do Poder Executi-

vo, que destina R$ 868,49 milhões para o Plano Safra. Os recur-
sos irão atender programas do Ministério da Agricultura, como
o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), e operações de custeio agropecuário, de comerciali-
zação de produtos agropecuários e de investimento rural e agro-
industrial voltadas ao atendimento do Plano Safra 2021/2022. 

CORREDOR DE INOVAÇÃO
Ministério da Agricultura, formalizou apoio ao Corredor de

Inovação Agropecuária do Estado de São Paulo, uma iniciativa
que vai integrar instituições de pesquisa, de ciência e tecnolo-
gia, universidades e empreendedores do agro no interior de São
Paulo. O protocolo de intenções para a promoção do Corredor
de Inovação foi assinado durante a Agrishow.

LUCRO SOCIAL
A Embrapa acaba de publicar uma edição especial de 25 anos

de seu Balanço Social, que demonstra o resultado das contribui-
ções da Empresa à sociedade nesse período, incluindo dados de
2021. De acordo com essa publicação, a Empresa, que no ano
que vem completa 50 anos, gerou, praticamente, na segunda
metade de sua existência, um lucro social de R$ 1,2 trilhão.

CENTRO DE EXCELÊNCIA
O Sistema CNA/Senar e o Sistema Faesp/Senar lançaram, a pe-

dra fundamental do Centro de Excelência da Cana-de-Açúcar, em
Ribeirão Preto (SP). O protocolo de intenções para a construção
do Centro foi assinado pelo diretor-geral do Senar, Daniel Carrara,
pelo vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Es-
tado de São Paulo (Faesp), Tirso de Salles Meirelles, e pelo supe-
rintendente do Senar-SP, Mário Antônio de Moraes Biral.

SENADO
A Confederação da Agricultura e pecuária do Brasil (CNA) par-

ticipou, juntamente com deputados e senadores da Frente Parlamentar
da Agropecuária (FPA), de reunião com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD/MG), para discutir o apoio à votação de
projetos de interesse do setor. Os parlamentares reforçaram a im-
portância da aprovação dos projetos para que o agro continue con-
tribuindo com o crescimento da economia brasileira e produzindo
para garantir a oferta de alimentos às famílias com sustentabilidade.

PRODUÇÃO
A primeira estimativa da safra de cana-de-açúcar 2022/23,

divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
indica que o Brasil deve produzir 596,1 milhões de toneladas,
um aumento de 1,9% em relação à safra anterior. O anúncio foi
feito durante a II Reunião de Monitoramento do Abastecimento
de Etanol de 2022, realizada nas dependências do Centro de Tec-
nologia Canavieira, em Piracicaba/SP. De acordo com o estudo
da Companhia, a área de colheita da cana deverá cair 1,3%.

EQUIPE
O produtor interessado na produção de produtos de origem

animal (carne, leite, pescado, ovos e mel) com registro no Servi-
ço de Inspeção de São Paulo (SISP) tem a oportunidade de conhe-
cer e se informar com a equipe da Coordenadoria de Defesa Agro-
pecuária, no espaço da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
durante a Agrishow. Por ser um assunto de amplo interesse para
um setor que está ávido em produzir com qualidade e inocuidade.

REGULAMENTAÇÃO
O espaço Gastronomia da Agrishow foi palco de um oportu-

no e enriquecedor debate. A convite do subsecretário de Agri-
cultura, Orlando Melo Castro, cinco especialistas em seguran-
ça, inspeção e certificação de alimentos artesanais de origem
animal discutiram aspectos que podem ser aperfeiçoados sobre
as políticas de incremento da produção e regulamentação des-
ses produtos nos municípios, estados e em todo o Brasil.

ESTADOS UNIDOS
Na presença do cônsul-geral do país, David Hodge, uma de-

legação dos Estados Unidos esteve, na Agrishow, considerada
uma das maiores feiras do agro do mundo. A delegação, forma-
da, ainda, pelo diretor do Departamento de Agricultura dos EUA
(USDA), Nicolas Rubio, e por Andrea Leal, do SelectUSA. (Com
informações de assessorias)

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 64 anos, é paulis-

tano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior;
na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e Repú-
blica Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor agropecuário,
e agora tem esta coluna semanal de noticias da agropecuária em
geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, pu-
blicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br. -
 Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

O mercado financeiro voltou
a subir suas projeções para a in-
flação deste ano, de acordo com
o Relatório Focus divulgado na
segunda-feira (2) pelo Banco
Central. Pelas novas estimativas,
o Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) deve fechar
o ano em 7,89%. Essa foi a 16ª
alta consecutiva.

Há uma semana, a projeção
para o índice estava em 7,65%,
e há quatro semanas, em 6,97%.

O patamar atual encontra-se aci-
ma da meta oficial para a infla-
ção deste ano, que é de 3,5%
com tolerância de 1,5% para
mais ou para menos.

As projeções para 2023 su-
biram ligeiramente. Para o
mercado financeiro, no ano
que vem a inflação deve fechar
em 4,1% (4% há uma semana).
Para 2024, a estimativa perma-
neceu em 3,2%.

Em relação ao Produto Inter-

no Bruto (PIB) – soma de todos
os bens e serviços produzidos –
, a previsão segundo o Focus é
que a economia do país cresça
0,7% neste ano. Na semana pas-
sada, a expectativa era de 0,65%,
e há um mês, 0,52%.

Nesta semana, as estimativas
relativas à taxa de juros Selic
(13,25% ao ano ao fim de
2022) e o câmbio (dólar a R$
5,00 em dezembro) ficarão
estáveis. Para 2023, contudo,

a expectativa é que a Selic fi-
que em 9,25% ao ano, contra
9% da semana passada. A proje-
ção para o câmbio ao fim do ano
subiu de R$ 5,00 para R$ 5,04
para um dólar.

Esta é a segunda divulgação
semanal do Boletim Focus des-
de a interrupção da greve dos
servidores do Banco Central,
que fez o relatório deixar de ser
divulgado por três semanas.
(Agencia Brasil)

 Começa a 2ª etapa da Campanha de
Vacinação contra Influenza e Sarampo

O Ministério da Saúde ini-
ciou na segunda-feira (2) a  2 ª
etapa da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza e
Sarampo. Até o dia 3 de junho,
além de idosos e trabalhadores
da área de saúde, a imunização
será estendida a crianças com
idade entre 6 meses e menores
de 5 anos de idade (4 anos, 11
meses e 29 dias). Gestantes e
puérperas, povos indígenas, pro-
fessores e pessoas com comor-
bidades também devem se vaci-
nar. A expectativa é de que 90%
do público-alvo da campanha

que tem 76,5 milhões de brasi-
leiros seja imunizado nas cerca
de 38 mil unidades básicas de
saúde (UBS) do país.

“É importante tomar [a vaci-
na] em qualquer época. As vaci-
nas do Plano Nacional de Imu-
nização (PNI) estão disponíveis.
Gastamos mais de R$ 4 bilhões
com vacinas para o PNI, fora a
da covid-19. O presidente Bol-
sonaro investiu cerca de R$ 30
bilhões em vacinas contra covid-
19”, disse o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, em entrevis-
ta à Voz do Brasil no lançamen-

to da campanha.
De acordo com o ministério,

no caso das crianças de seis
meses a menores de 5 anos que
já receberam ao menos uma
dose da vacina Influenza ao lon-
go da vida em anos anteriores,
deve se considerar o esquema
vacinal com a apenas uma dose
em 2022. Já para as crianças que
serão vacinadas pela primeira vez,
a orientação é agendar a segunda
dose da vacina contra gripe para
30 dias após a primeira dose. No
caso das crianças que precisam
tomar a vacina contra o sarampo,

não há necessidade de cumprir in-
tervalo com a vacina da gripe. As
duas vacinas poderão ser admi-
nistradas no mesmo dia.

O objetivo da campanha, se-
gundo o Ministério da Saúde, é
prevenir o surgimento de com-
plicações decorrentes das doen-
ças, evitando novos óbitos e pos-
sível pressão sobre o sistema de
saúde. Ao todo, o Governo Fe-
deral enviou mais de 80 milhões
de doses do imunizante da gripe
aos estados e ao Distrito Fede-
ral para que a vacinação aconte-
ça. (Agencia Brasil)

TSE aprova plano para ampliar
transparência nas eleições

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) aprovou um plano de
ação para ampliar a transparên-
cia  do processo elei toral .
Após reunião realizada na se-
gunda-fe i ra  (25)  com os
membros  da  comissão de
transparência das eleições,
foram definidas dez medidas
que serão aplicadas nas elei-
ções de outubro.

Foram aprovados meca-
nismos como a ampliação do

acesso ao código-fonte dos
programas usados nas urnas
eletrônicas, aumento do nú-
mero de entidades fiscaliza-
doras que participam da ceri-
mônia de preparação das ur-
nas para votação, aperfeiçoa-
mento e ampliação dos testes
de auditoria dos equipamen-
tos, além do incentivo à confe-
rência adicional do boletim de
urna, modalidade que permite
imprimir o somatório de votos

da urna eletrônica em cada se-
ção eleitoral.

O plano foi realizado a par-
tir de 44 sugestões feitas pelos
integrantes da comissão, entre
as quais, seis foram feitas pelas
Forças Armadas, 11 da Polícia
Federal e dez da Universidade de
São Paulo (USP).

A Comissão de Transparên-
cia das Eleições (CTE) também
é composta por representantes
da Ordem dos Advogados do

Brasil (OAB), da Câmara dos
Deputados e do Senado, além de
organizações da sociedade civil.

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

São Paulo inicia operação
Baixas Temperaturas

A prefeitura de São Paulo
iniciou na cidade a operação
Baixas Temperaturas. A partir
de agora, pessoas em situação
de rua devem ser acolhidas em
albergues ou hotéis quando a
temperatura atingir 13ºC ou
menos. A portaria que institui
a operação foi publicada no úl-
timo sábado (30) e tem valida-

de até 30 de setembro.
“O objetivo do plano é ze-

lar pela segurança e bem-estar
da população em situação de
rua, promovendo o acolhimen-
to de crianças, adolescentes,
adultos, idosos e famílias nos
dias mais frios do ano”, desta-
ca o texto do comunicado di-
vulgado pela prefeitura.

Ela possui 117 locais de
acolhimento com pernoite
para pessoas em situação de
rua. No total, são oferecidas
mais de 15 mil vagas. Somen-
te em hotéis, a administração
municipal ofertará 3.202 va-
gas. Do total, 1.743 já estão
disponíveis e 1.459 estão sen-
do contratadas.

A abordagem das pessoas
em situação de rua será feita
pelas equipes do Serviço Es-
pecializado de Abordagem So-
cial (Seas) durante o dia. No
período da noite, as aborda-
gens serão realizadas pela Co-
ordenação de Pronto Atendi-
mento Social (Cpas). (Agencia
Brasil)

Ranking internacional destaca sustentabilidade
das universidades estaduais do Paraná

As universidades estaduais
de Maringá (UEM), Londrina
(UEL), Ponta Grossa (UEPG) e
do Oeste do Paraná (Unioeste)
estão entre as principais institui-
ções de ensino superior do mun-
do em relação ao desenvolvi-
mento sustentável. A informação
consta no Impact Rankings 2022
da Times Higher Education
(THE), revista vinculada ao jor-
nal britânico The Times.

O ranking avalia universida-
des de diferentes continentes
em relação aos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Agenda 2030 da Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU). A classificação se ba-
seia em dados enviados pelas
próprias instituições, confor-
me indicadores estabelecidos

para cada ODS. Nesta quarta
edição, 1.406 universidades de
106 países participaram do le-
vantamento.

Entre as 48 brasileiras ava-
liadas, o ranking posiciona a
UEM como a quinta nacional
e primeira da Região Sul, se-
guida pela UEL, considerada a
18ª do País. No mundo, as duas
instituições estão classificadas
nas posições 301-400 e 401-
600, respectivamente. A Uni-
oeste e a UEPG aparecem em
29º e 35º lugar entre as insti-
tuições brasileiras. Em nível
global, ambas ocupam a classi-
ficação 801-1000.

O desempenho das estaduais
paranaenses refletem os resul-
tados obtidos nos seguintes
ODS: 2 – Fome Zero e Agricul-

tura Sustentável; 3 – Saúde e
Bem-Estar; 4 – Educação; 5 –
Igualdade de Gênero; 7 – Ener-
gia Limpa; 8 – Trabalho e Cres-
cimento Econômico; 10 – Re-
dução das Desigualdades; 16 –
Justiça; e 17 – Parcerias.

Segundo o superintendente
de Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior do Paraná, Aldo
Nelson Bona, as universidades
estaduais incentivam o engaja-
mento da comunidade acadêmi-
ca em torno de boas práticas,
acompanhando a agenda do Go-
verno do Estado nessa área.

“As universidades estaduais
paranaenses assumiram o desa-
fio de contemplar os objetivos
do desenvolvimento sustentável
nas diferentes ações de ensino,
extensão e pesquisa, qualifican-

do-as no cenário internacional,
de forma que a dedicação da co-
munidade acadêmica tem contri-
buído para destacar o Paraná
como um estado comprometido
com a sustentabilidade e o meio
ambiente”, afirma.

O superintendente enfatiza
que a produção científica, prin-
cipalmente nas universidades
públicas, deve buscar amparo
nos ODS. “Direta ou indireta-
mente todas as áreas do conhe-
cimento têm responsabilidade
social, ambiental, econômica e
cultural”.

Além das estaduais, o ranking
também destaca a Universida-
de Federal do Paraná (UFPR)
e a Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUCPR).
(AENPR)

Site do TSE fica instável por
conta de alto número de acessos

O site do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) passou por insta-
bilidade momentânea na segunda-
feira (2). A lentidão ocorreu às
vésperas do encerramento do pra-
zo para regularização, transferên-
cia e emissão do título de eleitor.

De acordo com o TSE, o pro-
blema foi causado pelo alto nú-
mero de acessos. Técnicos do
tribunal trabalham para restabe-
lecer os sistemas.

Quem quiser votar nas elei-
ções 2022 tem até a próxima

quarta-feira (4) para emitir ou
regularizar o título de eleitor.
Esse é o prazo legal para que a
Justiça Eleitoral conclua o ca-
dastro de todo o eleitorado apto
a votar em outubro.

Todos os procedimentos re-

lativos ao título de eleitor, in-
cluindo a emissão do documen-
to pela primeira vez, podem ser
realizados inteiramente online,
sem a necessidade de sair de casa,
por meio do Atendimento Onli-
ne ao eleitor. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos


