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Trabalhadores nascidos em março
podem sacar até R$ 1 mil no FGTS

Prefeitura renova isenção de taxa para bares e
restaurantes do Projeto Ruas SP por mais 6 meses
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Emissão de debêntures incentivadas
chega a R$ 2,5 bilhões, em março

Receita e PGFN lançam
edital para negociar

R$ 150 bilhões em impostos
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,96
Venda:       4,96

Turismo
Compra:   5,08
Venda:       5,18

Compra:   5,21
Venda:       5,22

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

14º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens. Pe-
ríodos de céu nu-
blado com chuva.
À noite o tempo
fica firme.

Previsão do Tempo

Esporte

Kartismo: Rotary Kart Club
continua crescendo e com

novos vencedores
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Largada da competitiva e diferenciada categoria Le Mans

Continuando com o seu cres-
cimento sustentável e já apon-
tando os principais nomes para
se firmarem como protagonistas
pela disputa do título de campe-
ões da temporada 2022, o Rota-
ry Kart Club (RKC) disputou no
último fim de semana a terceira
etapa de seu campeonato no Kar-
tódromo Ayrton Senna, em Inter-
lagos (SP/SP). Os vencedores
foram Alberto Otazú (Le Mans),
Rogério Cebola (Stock), Miguel
Sacramento (Old Stock), os três
com vitórias consecutivas, Mau-
ro Claudino (Light)e Gabriel
Casagrande (Rookie). Página 4

Paulo Paula e
Mirela Andrade vão
para Sul-Americano

de Maratona
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Paulo Paula

A Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) convocou os dois representantes do
Brasil – um no masculino e um no feminino
- para o Campeonato Sul-Americano de Ma-
ratona, que será disputado no dia 22 de maio,
em Assunção, Paraguai. Os convocados são
Paulo Roberto de Almeida Paula (SPFC-SP)
e Mirela Saturnino de Andrade (AAPD-PE).

O paulista Paulo Roberto está qualifica-
do para a maratona do Mundial do Oregon,
com a marca de 2:09:51, marca obtida em
Sevilha, Espanha, no dia 19 de fevereiro. Foi
seu recorde pessoal, alcançado aos 42 anos.
Ele participou de três Olimpíadas e de três
Campeonatos Mundiais. Em Londres-2012,
ficou em oitavo lugar. E no Mundial de Mos-
cou-2013, foi sétimo.

Já a pernambucana Mirela é uma experi-
ente maratonista.                             Página 4

Samuel Pupo e Jadson
André confirmam suas

vagas no CT com vitórias
no Margaret River Pro
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Samuel Pupo

Após dois dias esperando
por um novo swell, ele chegou
na terça-feira com ondas desa-
fiadoras de 10-15 pés em Main
Break, para a decisiva terceira
fase do Margaret River Pro em
Western Australia. Esta etapa
que fecha a primeira metade do
World Surf League Champi-
onship Tour e, em todas as 16
baterias, tinha alguém dispu-
tando as últimas vagas no gru-
po dos 22 primeiros do
ranking, que permanecem na
elite para o restante da tempo-
rada e garantidos no CT 2023.
Samuel Pupo e Jadson André
confirmaram seus nomes pas-
sando para as oitavas de final,
junto com mais quatro brasi-
leiros já classificados, Filipe
Toledo, Italo Ferreira, Miguel
Pupo e Caio Ibelli. O último
dia vai começar as 7h00 da
quarta-feira na Austrália,
20h00 da terça-feira no Brasil,
ao vivo pelo SporTV e pelo
WorldSurfLeague.com.

A terça-feira foi mais um
dia dramático, pelo novo cor-
te na elite no meio da tempo-

rada. A terceira fase começou
com 20 surfistas disputando
as nove últimas vagas e a “se-
leção brasileira” sofreu duas
baixas. Um dos novatos do
time que vinha se destacando,
João Chianca, foi o primeiro
a cair, no duelo com o cam-
peão olímpico, Italo Ferreira.
E Deivid Silva perdeu a chan-
ce de ingressar no G-22 na úl-
tima bateria, sem conseguir
achar ondas para surfar no mar
enorme do fim do dia. Antes,
o peruano Lucca Mesinas tam-
bém tinha se despedido da eli-
te, mas os três podem retor-
nar em 2023 pelo Challenger
Series, que começa com duas
etapas na Austrália, a partir
deste sábado na Gold Coast. 

Só restou uma vaga para
ser definida no G-22, a do
Owen Wright. O australiano
perdeu para Miguel Pupo e
terminou o dia em último na
lista, ameaçado por Matthew
McGillivray. Miguel acabou
confirmando o seu irmão,
Samuel Pupo, com a vitória
sobre Owen Wright. Página 4
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As emissões dos títulos pri-
vados isentos de Imposto de
Renda (IR) que financiam
projetos de infraestrutura, as
debêntures incentivadas, che-
garam a R$ 2,5 bilhões em
março, segundo dados da
100ª edição do Boletim de
Debêntures Incentivadas da
Secretaria de Política Econô-
mica (SPE) do Ministério da
Economia.

De acordo com a secreta-
ria, foram distribuídas oito de-
bêntures, vinculadas aos seto-
res de energia e transporte.

Atualmente, o saldo desses
títulos no mercado é de R$
179,941 bilhões. Lançadas em
2012, as debêntures incentiva-

das permitem que as empre-
sas peguem dinheiro empres-
tado de investidores para finan-
ciar projetos na área de
infraestrutura ou outros inves-
timentos. No caso de empre-
endimentos em infraestrutura,
só podem ser financiados pro-
jetos definidos como
prioritários conforme o Decre-
to 8.874, de 2016.

Os papéis têm como obje-
tivo usar o mercado financeiro
para ampliar as fontes priva-
das de recursos para grandes
projetos e reduzir a dependên-
cia de financiamentos do Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES).                Página 3
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Ipea analisa impacto de
propostas legislativas para

mercado de crédito

Presidente do Senado
diz que é preciso aprimorar

limites do indulto

Lançado chamamento
público para criação

 de boulevard na região
 da Avenida Paulista

Senado aprova
PEC da Economia

Solidária
O Senado aprovou em se-

gundo turno a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
da Economia Solidária. A PEC
inclui a economia solidária en-
tre os princípios da ordem eco-
nômica constitucional. A pro-
posta tem um viés de redistri-
buição de renda no processo de
produção e consumo. Os prin-
cípios da economia solidária
são autogestão, democracia,
solidariedade, cooperação, res-
peito à natureza, comércio jus-
to e consumo solidário.

A PEC já havia sido apro-
vada em primeiro turno no Se-
nado em dezembro do ano pas-
sado. Agora, segue para a Câ-
mara. A base da economia soli-
dária são os empreendimentos
coletivos (associação, coope-
rativa, grupo informal e socie-
dade mercantil). Atualmente, no
Brasil, existem cerca de 30 mil
empreendimentos solidários
em vários setores da economia
que geram renda para mais de 2
milhões de pessoas.

Em seu relatório, o sena-
dor Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE) disse que o movimen-
to da economia solidária teve
o objetivo de combater a mi-
séria e o desemprego gerados
pela crise econômica que atin-
giu o Brasil na década de 1980.

“Com o passar do tempo, o
movimento da economia soli-
dária se transformou em um
modelo de desenvolvimento
que promove não só a inclusão
social, mas constitui uma al-
ternativa ao individualismo
exacerbado”, disse Vieira em
seu relatório.

Segundo o senador, existem
no Brasil, atualmente, cerca de
30 mil empreendimentos soli-
dários, em vários setores da eco-
nomia, que geram renda para
mais de 2 milhões de pessoas.
“É preciso, pois, fomentar a eco-
nomia solidária por meio de
políticas públicas, o que será
facilitado pela sua inscrição en-
tre os princípios da ordem eco-
nômica que constam do Art. 170
da nossa Constituição”, concluiu
o relator. (Agencia Brasil)
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Foi publicado sábado (30),
no Diário Oficial do Estado, o
projeto de lei do Governo de
São Paulo com as Diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de
2023 encaminhado pela Secre-
taria da Casa Civil à Alesp (As-
sembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo). O docu-
mento engloba as metas e pri-
oridades da administração públi-
ca estadual, incluindo as contri-
buições dos cidadãos registra-
das no site Audiências do Orça-
mento de São Paulo.

A proposta apresenta regras
referentes à elaboração da LOA
(Lei Orçamentária Anual) e vai
aperfeiçoar as políticas públicas
desenvolvidas ao longo dos três
últimos anos, principalmente no

enfrentamento das vulnerabilida-
des sociais e na revitalização
econômica do Estado.

As diretrizes para 2023 da-
rão sequência às  reformas, ao
saneamento das contas públi-
cas, à redução da máquina es-
tatal, à eficiência no controle
de despesas e na alocação dos
recursos humanos e financei-
ros. Tudo para renovar a capa-
cidade de São Paulo para rea-
lizar investimentos sustentado
com recursos públicos e apor-
tes de concessões e parcerias
público-privadas.

Com isso, será possível
programar para o próximo
ano a realização de interven-
ções na infraestrutura, na mo-
dernização de equipamentos e

serviços públicos em áreas
essenciais, beneficiando toda
a população do Estado, com
prioridade para a geração de
postos de trabalho e melhoria
da qualidade de vida.

Neste aspecto estão incluí-
dos a ampliação e melhoria das
redes de transporte de alta e
média capacidade; a moderniza-
ção da logística e malha rodovi-
ária paulista; os investimentos
na segurança hídrica, no comba-
te a enchentes e na despoluição
ambiental; a construção de
moradias populares; a entrega
de espaços de lazer e equipa-
mentos educacionais; e o for-
talecimento do complexo de
equipamentos de atenção à
saúde da população.

Segundo o Governo de São
Paulo, a preparação das diretri-

zes orçamentárias deste ano
considerou um ambiente ainda
excepcional sob os desafios so-
cioeconômicos provocados pela
pandemia. Somado a isso, a ins-
tabilidade econômica internaci-
onal devido à guerra na Ucrânia
interfere no delicado quadro
macroeconômico nacional, tra-
zendo consequências ainda in-
certas para o país.

O PL também considerou as
estratégias de preparação do
PPA (Plano Plurianual do Esta-
do de São Paulo) relativo aos
anos de 2020 a 2023, de acordo
com a Lei nº 17.262/2020, além
de indicações de alteração da
legislação tributária, da política
de aplicação dos recursos pelas
agências financeiras oficiais de
fomento, da gestão da dívida pú-
blica e da captação de recursos

por órgãos estaduais.
A Audiência Pública Eletrô-

nica do Processo Orçamentário
do Estado de São Paulo de
2023, realizada entre 04 e 14 de
abril deste ano, gerou mais de
750 votos. Foram 320 cidadãos
paulistas ou residentes no Esta-
do que, por meio do sistema de
votação disponibilizado no site
Audiências do Orçamento, tive-
ram a oportunidade de sugerir
ações de investimentos que ga-
rantam o desenvolvimento soci-
al e econômico da região em
que vivem.

Todas as contribuições fo-
ram analisadas e validadas pelas
áreas responsáveis e incluídas
em relatórios e que estarão dis-
poníveis para consulta pública,
no início do mês de maio, nos
sites da Secretaria de Orçamen-

to e Gestão e Audiências do Or-
çamento de São Paulo.

O documento, dividido por
objetivos estratégicos do Pla-
no Plurianual, secretarias e re-
giões administrativa, embasou
o projeto de lei que segue ago-
ra para apreciação dos deputa-
dos estaduais.

As Audiências Públicas são
organizadas pela Secretaria de
Orçamento e Gestão e são
importantes instrumentos le-
gais previstos na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e na Lei
de Diretrizes Orçamentárias
para estimular a participação
dos cidadãos e garantir trans-
parência na elaboração do
PPA (Plano Plurianual), LDO
(Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias) e LOA (Lei Orçamen-
tária Anual).

Exporta SP oferece 150 vagas em
capacitação gratuita para exportação
A Secretaria de Desenvolvi-

mento Econômico e a InvestSP
(Agência Paulista de Promoção
de Investimentos e Competitivi-
dade), por meio do Programa
Paulista de Capacitação para
Exportações, o Exporta SP, está
com inscrições abertas para a
seleção de 150 startups, micro,
pequenas e médias empresas, de
todas as regiões do estado, in-
teressadas em receber treina-
mento para acessar o mercado
internacional. Os empresários
têm até 17 de junho para fazer o
cadastro pelo site da InvestSP:
https://www.investe.sp.gov.br/
exporte/exportasp/.

De cada cinco empresas que
participam do programa, que é
gratuito e realizado por meio de
plataformas online, pelo menos

uma começa a exportar antes
mesmo do término da capacita-
ção. E todas contam com supor-
te da InvestSP por dois anos após
o encerramento do curso, que
tem duração de quatro meses.
Um dos diferenciais do Exporta
SP é que empresários de todos
os setores de produção, de ser-
viços e do agronegócio podem
participar.

O programa foi criado pela
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São
Paulo e pela InvestSP para forta-
lecer os negócios de menor por-
te e a economia paulista como
um todo, uma vez que o acesso
ao mercado internacional não
representa apenas ganho de fatu-
ramento, mas também aumenta a
competitividade e acelera o de-

senvolvimento das empresas.
O treinamento aborda os te-

mas que mais desafiam os em-
presários no processo de inter-
nacionalização de seus produtos
e serviços. Questões como in-
teligência comercial, formação
de preços, adequação de produ-
tos e serviços, plano de negóci-
os, marketing e vendas são abor-
dadas por especialistas da Inves-
tSP e da Fundação Instituto de
Administração (FIA).

Uma das etapas mais elogia-
das pelos empresários fica por
conta das mentorias, os momen-
tos de atendimento individual
nos quais se discute, por exem-
plo, o planejamento para expor-
tação e as necessidades especí-
ficas de cada negócio. São qua-
tro mentorias no decorrer do

curso, que podem ser agendadas
para o dia e o horário mais con-
venientes para o empreendedor.

O programa já formou 355
empresas e outras 152 se for-
marão em junho. A maior parte
atua nos setores de alimentos e
bebidas, máquinas e equipamen-
tos, saúde e vestuário. A seleção
dos participantes é feita com
base em uma análise da equipe
técnica da InvestSP, que leva em
conta o nível de maturidade de
cada empresa para acessar o
mercado internacional.

Para mais informações, visite
o site da Agência e acesse a seção
sobre o Exporta SP. Ou entre em
contato com a equipe de promo-
ção de exportações da InvestSP:
spexport@investsp.org.br e (011)
3100-0309 e (011) 3100-0395.

Grávidas e puérperas podem se vacinar contra gripe
A partir da terça-feira,  (3),

grávidas e puérperas, trabalhado-
res da saúde e crianças acima de
seis meses e menores de cinco
anos, além de idosos maiores de
60 anos de idade, já podem tomar
as vacinas contra a gripe nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs),
Assistências Médicas Ambulato-
riais (AMAs)/UBSs Integradas,

megapostos e drive-thrus da cida-
de de São Paulo.

As unidades de saúde também
estão distribuindo vacinas contra o
sarampo e a poliomielite. A vacina
contra a poliomielite está dispo-
nível para crianças menores de cin-
co anos, sem histórico vacinal ou
com esquema vacinal incompleto.

De acordo com a prefeitura

de São Paulo, a vacinação con-
tra o sarampo está disponível
para crianças de seis meses e
menores de cinco anos, além
dos profissionais de saúde e nas-
cidos a partir de 1960.

Segundo a prefeitura, viajan-
tes, imigrantes e refugiados de
países endêmicos ou em surto
também podem receber a vaci-

na contra o sarampo.
Também continua a campa-

nha de vacinação contra covid-
19 para a população acima de
cinco anos de idade. As duas va-
cinas podem ser administradas
de forma simultânea na popula-
ção acima de 12 anos de idade,
sem necessidade de intervalo
entre as doses. (Agência Brasil)

Prefeitura renova isenção de taxa para bares e
restaurantes do Projeto Ruas SP por mais 6 meses

Para seguir contribuindo para
a retomada econômica do setor
de bares e restaurantes, a Pre-
feitura de São Paulo renovou,
por mais 180 dias, a isenção de
pagamento do Termo de Per-
missão Eletrônica (TPE) para
os estabelecimentos partici-
pantes do Projeto Ruas SP. O
benefício tem prazo até 21 de
outubro de 2022 e foi conce-
dido por meio do Decreto nº
61.252/2022. Confira a sua pu-
blicação no Diário Oficial.

O Ruas SP é uma iniciativa da
Secretaria Municipal de Urbanis-
mo e Licenciamento (SMUL)
que permite que bares e restau-
rantes ampliem seus espaços de
atendimento ao ar livre, usando a
faixa da rua destinada ao estacio-
namento de veículos e respeitan-
do todos os protocolos sanitári-
os. O TPE é a licença emitida pela
Prefeitura para os estabelecimen-
tos autorizados a participarem do

projeto. Publicado na última quin-
ta-feira (28), o novo decreto al-
terou a publicação anterior
(60.197/2021), que havia estabe-
lecido a isenção de taxa para o
uso do espaço público até abril
de 2022.

A renovação do prazo do TPE
é mais uma medida da Prefeitura
para ajudar na retomada econô-
mica da cidade, após o período
de restrições causado pela pan-
demia do novo coronavírus. É
interesse do Município garan-
tir o maior número de partici-
pantes ao Ruas SP, uma vez o
projeto oferece à população
espaços de convivência ao ar li-
vre, onde é menor o risco de
transmissão da Covid-19.

Apesar de a Prefeitura não
cobrar taxa pela adesão ao Ruas
SP, o custo para implantação do
mobiliário é dos estabelecimen-
tos. Para ajudar a viabilizá-lo, a
Prefeitura autorizou a inserção

de marcas e logotipos de patro-
cinadores em mesas, cadeiras e
guarda-sóis, respeitando as re-
gras da Lei Cidade Limpa (Lei nº
14.223/2006).

A fiscalização do uso dos es-
paços públicos é de responsabi-
lidade das Subprefeituras. No
entanto, cabe a cada proprietá-
rio garantir o cumprimento de
todas as exigências de seguran-
ça sanitária e social. O abando-
no, a desistência ou o descum-
primento das obrigações esta-
belecidas em decreto farão
com que o responsável tenha que
restaurar o logradouro público ao
seu estado original.

Até o momento, a cidade pos-
sui 212 bares e restaurantes apro-
vados no Projeto Ruas SP. Eles
receberam o aval da Prefeitura de
São Paulo, por meio da Secreta-
ria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento (SMUL), após
apresentarem projetos de insta-

lação do mobiliário para o aten-
dimento ao ar livre.

Os estabelecimentos estão
localizados em algumas das 260
vias autorizadas, até o momento,
a receber o Projeto Ruas SP por
atenderem às exigências estabe-
lecidas na legislação, como pos-
suir faixa de rua destinada ao es-
tacionamento de veículos para
instalação de mesas e cadeiras,
não ocupar faixas exclusivas de
ônibus, ciclovias ou ciclofaixas
e não estar localizado em via de
grande fluxo de veículos. A Pre-
feitura está definindo novos lo-
gradouros de forma progressiva,
observando as condições sanitá-
rias, técnicas e sociais existen-
tes na cidade.

Para saber mais sobre o pro-
jeto, conferir as etapas necessá-
rias para solicitar a adesão, con-
sultar as vias aprovadas, conferir
a legislação completa e muito
mais, acesse o site da SMUL.

Lançado chamamento público para criação
 de boulevard na região da Avenida Paulista

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da SP Urbanismo e da
Subprefeitura da Sé, publicou, no
Diário Oficial do último sábado
(30), Edital de Chamamento Pú-
blico para celebrar Acordo de
Cooperação para a implantação
e manutenção de um boulevard
na região da Avenida Paulista.
Interessados têm o prazo de 30
dias para apresentar suas pro-
postas. Confira a publicação do
Edital e seus anexos no Diário
Oficial.

O objetivo do Município é a
qualificação de uma área públi-
ca situada ao longo da Alameda

das Flores e no trecho da Rua
São Carlos do Pinhal entre a Ala-
meda Rio Claro (Alameda das
Flores) e Rua Itapeva. O boule-
vard deverá oferecer mobiliári-
os urbanos à população, pontos
de acesso gratuito à internet,
mercado de orgânicos e de ali-
mentação e atividades sociocul-
turais-educacionais.

A execução do projeto e sua
manutenção serão custeadas in-
tegralmente pela entidade da
sociedade civil selecionada. O
prazo máximo do acordo de co-
operação será de 360 meses.

As propostas deverão ser

apresentadas à SP Urbanismo
em até 30 dias corridos a partir
da data da publicação do edital.
A sessão pública de abertura dos
envelopes ocorrerá no dia 02 de
junho, às 10h, no Auditório da
SP Urbanismo.

Após análise da Prefeitura,
será escolhida a entidade que
oferecer a proposta de maior
investimento com relação ao
tempo do acordo de cooperação.
Finalizado o prazo para recursos,
a vencedora será convocada a
assinar Acordo de Cooperação
com o Município.

Dúvidas sobre o Edital deve-

rão ser encaminhadas ao e-mail
chamamentose@prefeitura.sp.gov.br

O Edital de Chamamento
Público tem como origem uma
manifestação de interesse soci-
al apresentada à Prefeitura por
uma associação privada em ou-
tubro de 2021. Em 3 dezembro,
o Município promoveu audiên-
cia pública para colher contribui-
ções da sociedade civil para ela-
boração do edital.

A implantação de um boulevard
na região da Avenida Paulista foi
aprovada pela Comissão de Prote-
ção à Paisagem Urbana (CPPU) em
1º de dezembro de 2021.

CÂMARA (São Paulo)
Durante a CPI dos aplicativos, o polêmico vereador Camilo

(PSB) fez comentário genérico sobre “ isso é coisa de preto”. O
preto e presidente Milton Leite (União) já se posicionou sobre
ser a favor de uma punição do colega

.
PREFEITURA (São Paulo)
Mesmo que o MDB do ex-presidente Temer tirar a senadora

Tebet do páreo e fechar apoio pela reeleição do Bolsonaro (PL),
nada indica que Ricardo Nunes abandonará o governador e can-
didato à reeleição Rodrigo (PSDB)

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Vem aí um pacotão do governo Rodrigo (PSDB) pra Segu-

rança Pública do maior Estado do Brasil. Se de um lado o gover-
nador pode crescer nas pesquisas à reeleição, os deputados da
bancada da Segurança também devem faturar

.
GOVERNO (São Paulo)
Pesquisa Paraná pra governador 2022 : com a possível sa-

ída do ex-governador França - bancada pelos donos do PSB -
o ex-prefeito paulistano Haddad (PT) teria cerca de 35%, Tar-
císio (Republicanos) teria cerca de 30% e Rodrigo (PSDB)
cerca de 10%.

.
CONGRESSO (Brasil)
Presidente do Senado, Pacheco (PSD de Kassab) parecia um

diplomata após encontro com o ministro Fux, presidente do Su-
premo, pra tratar do relacionamento nada equilibrado entre os
Poderes. Sendo mineiro, ele não disse nem sim, nem não

.
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
Até Zé Dirceu, único orgânico que chegou a dividir o mando

do PT com Lula e que mesmo condenado há cerca de 30 anos de
prisão nunca entregou o que os companheiros fizeram, tá aler-
tando que Bolsonaro (PL) pode ser reeleito em 2022 ...

.
(Brasil)
Ainda sobre o PT do Lulismo : as reações destemperadas do

ex-presidente Lula, cometendo atos falhos em quase todas as
suas declarações - inclusive sobre “Bolsonaro não crer em Deus”
- pode demonstrar que sua espiritualidade tá doente

.
JUSTIÇAS (USA)
Ainda sobre espiritualidade : o Supremo dos Estados Unidos

pode derrubar a lei (desde 1973) que permite as mulheres abor-
tarem - matarem - uma vida inocente desde 1973. A maioria de
juízes conservadores pode derrotar o presidente Biden

.
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  @cesarnetoreal



Receita e PGFN lançam edital
para negociar R$ 150 bi em impostos
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Lembre sempre de lavar as mãos

A Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) e a Re-
ceita Federal lançaram na terça-
feira (3), em Brasília, um edital
de transação tributária para ne-
gociar até R$ 150 bilhões em
créditos disputados pelo gover-
no e  contribuintes.

O montante representa a
soma de todos os créditos tri-
butários em disputa envolvendo
duas das maiores controvérsias
jurídicas em litígio na Receita
Federal, onde significa uma
grande parte (R$ 122 bilhões)
de todo o contencioso admi-
nistrativo em tramitação (R$
1,7 trilhão). Neste caso, as con-
trovérsias envolvem a conside-
ração de despesas com ágio em

participações societárias para
o cálculo da amortização de
impostos.

As adesões ficarão abertas
até 29 de julho. Este é o se-
gundo edital de transação tri-
butária lançado com o objeti-
vo de que tanto contribuintes
como o Poder Público abram
mão de vencer alguma contro-
vérsia jurídica. O primeiro edi-
tal do tipo foi publicado em
maio do ano passado.

“O que está sendo ofertado
é aquilo que realmente a gente
entende que esteja dentro das
teses defendidas pela Receita
Federal, pela Fazenda Nacional
e pelo contribuinte. Havia uma
necessidade de composição”,

disse o secretário-especial da
Receita Federal, Julio Cesar Vi-
eira Gomes.

Lei do Contribuinte Legal
A transação tributária é um

dos tipos de negociação regula-
mentados pela Lei do Contribu-
inte Legal, aprovada em 2020.
Ela é diferente do Programa de
Recuperação Fiscal (Refis), sen-
do mais profunda na análise de
cada caso, frisou o procurador-
geral da Fazenda Nacional, Ri-
cardo Soriano.

“Na transação tributária a
gente avalia a situação financei-
ra do contribuinte, e nós possi-
bilitamos um tratamento dife-
renciado para aquele que com-

provar precisar desse tratamen-
to privilegiado, ou seja, aqueles
que economicamente não teri-
am condições de saldar suas dí-
vidas”, explicou Soriano.

Na sua modalidade mais
bem-sucedida, que permite a
negociação de créditos tributá-
rios inscritos na dívida ativa da
União, foram negociados pela
Receita, a Fazenda Nacional e os
contribuintes mais de R$ 260
bilhões, em um milhão de con-
tratos, de 2020 a abril deste ano.

O edital atual de transação
tributária, envolvendo contro-
vérsias jurídicas disseminadas e
específicas, pode ser lido no
Diário Oficial da União da ter-
ça-feira (3).  (Agencia Brasil)

Ipea analisa impacto de propostas
legislativas para mercado de crédito
O saldo de crédito concedi-

do pelo sistema financeiro ao
setor privado quase dobrou nos
últimos 21 anos. O volume pas-
sou de 27,3% do Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país), em dezembro de 2000,
para 52,9% do PIB em dezem-
bro de 2021.

Os dados constam de nota
divulgada na terça-feira (3) pelo
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), que analisa os
impactos das propostas sobre o
mercado de crédito, em debate
no Congresso Nacional. O ins-
tituto  espera que essas medidas
resultem em aumento do crédi-
to e redução do seu custo.

O conjunto de medidas pro-
postas para atacar as distorções do
mercado de crédito têm buscado
aumentar a transparência, solidez
e segurança dos instrumentos fi-
nanceiros e criar mecanismos
para que os grupos e indivíduos,

atualmente restritos ao crédito
possam também utilizar esse mer-
cado em condições razoáveis”,
afirmou o diretor de Estudos e
Políticas Macroeconômicas do
Ipea (Dimac), Marco Cavalcanti,
que elaborou a nota em coautoria
com Francisco Luna, diretor ad-
junto da Dimac.

De acordo com o Ipea, a ex-
pansão do crédito no Brasil, além
de seguir tendência internacional,
foi impulsionada por mudanças na
legislação legal e institucional do
mercado de crédito brasileiro.
Apesar disso, mesmo com os
avanços, “as imperfeições e fric-
ções que persistem no mercado
de crédito dificultam o acesso de
importantes segmentos da socie-
dade e as medidas recentes bus-
cam minimizá-las”.

Segundo o Ipea, o diferenci-
al de juros entre as modalidades
é um dos mais importantes sin-
tomas dessas imperfeições. “A
média das taxas de juros com

recursos livres, que correspon-
dem aos contratos de financia-
mentos e empréstimos com ta-
xas de juros livremente pactua-
das, é de 35% ao ano, enquanto
a de recursos direcionados, que
são contratos regulamentados ou
vinculados a recursos orçamen-
tários, é de 9% ao ano.”

Em fevereiro de 2022, os
empréstimos consignados de
trabalhadores do setor público
tiveram taxas de 20,4% a.a. Já as
taxas de crédito consignado do
setor privado ficaram em 36,2%
ao ano. No empréstimo pessoal
não consignado as taxas chega-
vam a 83,4% ao ano.

O Ipea espera que os efeitos
das mudanças debatidas no Con-
gresso Nacional sejam positivas
e que resultem em aumento do
crédito e redução de custo, ou
seja, “diminuindo os problemas
de má alocação de recursos e
ampliando a produtividade geral
da economia, com impactos po-

sitivos ainda no nível de renda
per capita”.

Atualmente, há múltiplas
medidas legislativas propostas
tanto pelo Executivo como por
parlamentares, na busca de re-
solver  problemas característi-
cos do mercado de crédito, se-
gundo o Ipea.

Entre as propostas, desta-
cam-se o Projeto de Lei n°
4.188/2021, que trata do Novo
Marco de Garantias; a Medida
Provisória (MP) n° 1.085/2021,
relativa ao Sistema Eletrônico
dos Registros Públicos; a MP nº
1.104, sobre a assinatura eletrô-
nica para emitir a Cédula de Pro-
duto Rural e Fundo Garantidor
Solidário; a MP n° 1.107, sobre
o SIM Digital; e a MP n° 1.114,
que define o Fundo Garantidor
de Habitação Popular e partici-
pação da União em fundos ga-
rantidores de risco de crédito
para micro, pequenas e médias
empresas. (Agencia Brasil)

Vendas de veículos automotores têm queda
 de 6% em abril, segundo a Fenabrave

As vendas de veículos auto-
motores novos tiveram queda de
6,07% em abril em comparação
ao mesmo mês do ano passa-
do. Foram comercializados
270.560 veículos ,  ante
288.045 em abril de 2021.
Em comparação a março úl-
timo, o declínio foi menor,
de 1,11%. Já no acumulado
do ano (de janeiro a abril), as
vendas somam 996.900 uni-
dades, 7,18% a menos do que
o registrado no mesmo perí-
odo do ano passado. Os dados
divulgados  na terça-feira  (3)
são da Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Au-

tomotores (Fenabrave).
“Temos notado uma recupe-

ração gradativa nos emplaca-
mentos. Apesar de ainda estar-
mos em retração, no acumulado
do ano, notamos que, no fecha-
mento do primeiro bimestre de
2022, o volume estava cerca de
13% menor se comparado a
igual período de 2021. Agora, a
retração caiu para pouco mais de
7%, o que sinaliza um movimen-
to de retomada”, destacou o pre-
sidente da Fenabrave, Andreta Jr.

Setores
As vendas de automóveis e

comerciais leves tiveram queda

de 16,8% em abril, em compa-
ração ao mesmo mês do ano pas-
sado. Em relação a março, hou-
ve alta de 1,08%. No acumula-
do do ano (de janeiro a abril), o
declínio foi de 22,8% em com-
paração ao mesmo período do
ano passado.

A comercialização de cami-
nhões também caiu em abril: as
vendas foram 4,4% menores do
que o registrado no mesmo mês
de 2021. Em relação a março de
2022, a queda foi de 7,4%. No
acumulado do ano, a retração foi
de 1,57%.

Já as motocicletas tiveram
elevação nas vendas de 13,7%

em abril em comparação ao
mesmo mês de 2021. Em rela-
ção a março de 2022, houve que-
da de 2,13%. No acumulado do
ano (de janeiro a abril), a comer-
cialização de motocicletas teve
alta de 27,4%.

Tratores e máquinas agríco-
las, por não serem emplacados,
apresentam dados com um mês
de defasagem. Em março, as ven-
das foram 16,7% maiores do que
no mesmo mês de 2021. Em re-
lação a fevereiro, houve queda
de 7%. Já no acumulado do ano
(janeiro a março), foi registra-
da elevação de 29,9% nas ven-
das. (Agencia Brasil)

As emissões dos títulos
privados isentos de Imposto de
Renda (IR) que financiam pro-
jetos de infraestrutura, as de-
bêntures incentivadas, chega-
ram a R$ 2,5 bilhões em mar-
ço, segundo dados da 100ª edi-
ção do Boletim de Debêntures
Incentivadas da Secretaria de
Política Econômica (SPE) do
Ministério da Economia.

De acordo com a secreta-
ria, foram distribuídas oito
debêntures, vinculadas aos se-
tores de energia e transporte.

Atualmente, o saldo desses
títulos no mercado é de R$
179,941 bilhões. Lançadas em
2012, as debêntures incentiva-
das permitem que as empresas
peguem dinheiro emprestado
de investidores para financiar
projetos na área de infraestru-
tura ou outros investimentos.
No caso de empreendimentos
em infraestrutura, só podem
ser financiados projetos defi-
nidos como prioritários con-
forme o Decreto 8.874, de
2016.

Os papéis têm como obje-
tivo usar o mercado financei-
ro para ampliar as fontes pri-

Emissão de debêntures
incentivadas chega a

R$ 2,5 bilhões, em março
vadas de recursos para grandes
projetos e reduzir a dependên-
cia de financiamentos do Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES).

Em troca do dinheiro em-
prestado pelos investidores, as
empresas pagam a inflação
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
mais um prêmio, atualmente
definido em 6,9%, superior à
remuneração média do ano de
2021 (5,9%).

De 2012 a março de 2022,
o volume total distribuído em
debêntures incentivadas foi de
R$ 173,8 bilhões.

Potencial de emissão
De acordo com a SPE, há

potencial de emissão de debên-
tures no valor de R$ 218 bi-
lhões relacionados a projetos
de infraestrutura já aprovados.
Por setores, esses recursos
estão distribuídos em 74,3%
para energia, 16,9% na área de
transporte e logística, 8,4% em
saneamento e mobilidade urba-
na e 0,5% para telecomunica-
ções. (Agencia Brasil)

A produção da indústria bra-
sileira teve alta de 0,3% em mar-
ço deste ano, na comparação
com o mês anterior. É a segun-
da alta consecutiva do indicador,
que já havia crescido 0,7% em
fevereiro. Os dados são da Pes-
quisa Industrial Mensal (PIM),
divulgada na terça-feira (3) pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

No acumulado de 12 meses,
a indústria nacional teve cresci-
mento de 1,8%. Apesar disso,
houve quedas de 2,1% na com-
paração com março de 2021.
No acumulado do primeiro tri-
mestre, o setor recuou 4,5%.

Na passagem de fevereiro para
março, a indústria cresceu em 14
das 26 atividades pesquisadas,
com destaque para veículos auto-
motores, reboques e carrocerias
(6,9%), outros produtos químicos
(7,8%), bebidas (6,4%) e máqui-
nas e equipamentos (4,9%).

Já entre os 12 ramos com
queda na produção, os principais
recuos foram observados produ-
tos alimentícios (-1,7%), coque,
produtos derivados do petróleo
e biocombustíveis (-2,1%) e
produtos farmoquímicos e far-

Produção industrial tem alta
de 0,3% em março, diz IBGE

macêuticos (-8,4%).
Analisando-se as quatro gran-

des categorias econômicas da
indústria, três tiveram alta de
fevereiro para março: bens de
capital, isto é, as máquinas e
equipamentos usados no setor
produtivo (8%), bens de consu-
mo duráveis (2,5%) e bens in-
termediários, ou seja, os insu-
mos industrializados usados no
setor produtivo (0,6%).

Os bens de consumo semi e
não duráveis foram a única gran-
de categoria em queda no perí-
odo (-3,3%).

O pesquisador do IBGE An-
dré Macedo explicou que as al-
tas de fevereiro e março não fo-
ram suficientes para eliminar as
perdas de janeiro (-2%). Alguns
fatores dificultam a retomada da
indústria brasileira, como a ofer-
ta afetada pelo mercado interna-
cional e a demanda doméstica.

Além disso, as indústrias
também sentem um aumento do
custo de produção e uma escas-
sez de algumas matéria-prima.
Ele explica ainda que a inflação
diminui a renda disponível e os
juros altos encarecem o crédi-
to. (Agencia Brasil)

Polícia Civil de Minas identifica
ossada encontrada em Brumadinho

A Polícia Civil de Minas
Gerais identificou, no início da
tarde da terça-feira (3), a ossa-
da de Luiz Felipe Alves, uma
das vítimas da tragédia em Bru-
madinho (MG). “ Trata-se de um
engenheiro de produção, com 30
anos na data do rompimento da
barragem, cuja identificação
ocorreu por meio da arcada den-
tária”, detalhou a corporação em
postagem no Twitter.

Na segunda-feira (2), o Cor-
po de Bombeiros de Minas Ge-
rais localizou a ossada, com
aproximadamente 40 segmentos,
em uma área chamada Esperança
1, em Brumadinho. A descoberta
foi feita mais de três anos após o
rompimento da barragem da mina
do Córrego do Feijão, que dei-
xou 270 mortos. Cinco pessoas
seguem desaparecidas.

As atividades de buscas con-
tinuam e estratégias que permi-
tem peneirar o solo atingido
pelo rejeito vêm sendo usadas.

“Em meio à atuação do maqui-
nário, foi identificado um seg-
mento. Então, todos os esfor-
ços foram destinados a esse
local, encontrando uma ossada
com aproximadamente 40 seg-
mentos”, contou o tenente San-
dro Aloísio Matilde Júnior.

Além das mortes, a avalan-
che de rejeitos liberada no rom-
pimento da barragem causou
destruição de comunidades, de-
gradação ambiental e poluição
do Rio Paraopeba. Desde o epi-
sódio, as operações de busca do
Corpo de Bombeiros sofreram
apenas duas paralisações, ambas
devido às restrições impostas
nos momentos de agravamento
da pandemia de covid-19.

Ato
Os esforços são acompa-

nhados de perto pela Associa-
ção dos Familiares de Vítimas
e Atingidos do Rompimento da
Barragem da Mina Córrego do

Feijão (Avabrum), criada pelos
familiares dos mortos na tragé-
dia. A entidade contabiliza 272
mortes na tragédia porque in-
clui na conta os bebês de duas
vítimas que estavam grávidas.

Na última sexta-feira (29),
antecipando-se ao Dia do Tra-
balho, celebrado em 1º de
maio, a Avabrum realizou um
ato para lembrar a memória dos
trabalhadores que faleceram no
episódio. A maioria das vítimas
eram funcionários da minera-
dora Vale ou de empresas ter-
ceirizadas que ela contratava.
Durante o ato, realizado com
faixas e cartazes em frente ao
Fórum de Brumadinho, famili-
ares e amigos dos mortos co-
braram a manutenção do pro-
cesso criminal na Justiça mi-
neira e pediram celeridade no
julgamento.

Competência
Atualmente, há uma indefi-

nição sobre a competência do
tribunal estadual para apreciar
o caso. O Superior Tribunal de
Justiça (STF), ao analisar um
habeas corpus apresentado pela
defesa do ex-presidente da Vale,
Fábio Schvartsman, considerou
que o julgamento deveria ser
federalizado. O Ministério Pú-
blico de Minas Gerais (MPMG)
recorreu. Agora, caberá ao Su-
premo Tribunal Federal (STF)
dar a palavra final.

A denúncia do MPMG, que
resultou na ação criminal aber-
ta na Justiça mineira, apontou
um conluio entre a Vale e a
Tüv Süd, consultoria alemã
que assinou o laudo de esta-
bilidade da barragem. Elas fo-
ram acusadas de esconder do
poder público e da sociedade
a real situação da estrutura. O
MPMG responsabilizou 16
pessoas, sendo 11 funcionári-
os da Vale e cinco da Tüv Süd.
(Agencia Brasil)

Os trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
dos Aplicativos, na Câmara de
São Paulo, foram interrompidos
na terça-feira (3) depois que a
frase “É coisa de preto, não é?”
vazou de um dos microfones. A
reunião ocorria presencialmen-
te, mas parte dos vereadores par-
ticipava de forma remota. O áu-
dio vazado veio de um dos mi-
crofones dos vereadores que
participavam remotamente da
sessão. A voz é de um homem.

Em nota, o presidente da Câ-
mara, Milton Leite, afirmou la-
mentar o ocorrido e disse que o
caso será apurado. “É com uma
indignação imensa que lamento
mais uma denúncia de episódio
racista dentro da Câmara de Ve-
readores de São Paulo, local de-

Câmara Municipal de
SP interrompe CPI
após áudio vazado

mocrático, livre e que acolhe a
todos. Como negro e presiden-
te da Câmara, tenho lutado com
todas as forças contra o racis-
mo, crime que insiste em ser
cometido dentro de uma Casa de
Leis e fora dela também”.

A vereadora Luana Alves
(Psol) informou que entrará
com representação na correge-
doria da Casa para apurar o ocor-
rido. “Racismo na Câmara de
São Paulo. Em áudio aberto de
vereador em plenário virtual, a
frase ‘Não lava nem a calçada. É
coisa de preto, né?’ foi proferi-
da em meio à sessão da CPI dos
Aplicativos. Entrarei com repre-
sentação na corregedoria para
que seja investigado pela casa”,
disse, em comunicado nas redes
sociais. (Agencia Brasil)

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
DANIEL JOHN QUINN, portador da Cédula de Identidade Estrangeira RNE nº V4512899, inscrito no CPF/
ME sob o nº 739.610.941-87. DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 
4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração na MONEYCORP BANCO 
DE CÂMBIO S.A. devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.609.934/0001-37. ESCLARECE que 
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser 
apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada 
abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público 
acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas 
do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). 
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para 
Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização 
do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento 
de Organização do Sistema Financeiro - Gerência-Técnica em São Paulo - Avenida Paulista, nº 1804, 
5º andar - CEP 01310-922 - São Paulo/SP. São Paulo, 02 de maio de 2022.
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Rotary Kart Club continua cres-
cendo e com novos vencedores
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A Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt) convo-
cou os dois representantes
do Brasil – um no masculi-
no e um no feminino - para
o Campeonato Sul-America-
no de Maratona, que será
disputado no dia 22 de maio,
em Assunção, Paraguai. Os
convocados são Paulo Ro-
berto de Almeida Paula
(SPFC-SP) e Mirela Saturni-
no de Andrade (AAPD-PE).

O paulista Paulo Roberto
está qualificado para a marato-
na do Mundial do Oregon, com
a marca de 2:09:51, marca ob-
tida em Sevilha, Espanha, no
dia 19 de fevereiro. Foi seu
recorde pessoal, alcançado aos
42 anos. Ele participou de três

Paulo Paula e Mirela
Andrade vão para

Sul-Americano
de Maratona

Paulo está qualificado para o Mundial do Oregon, com a
marca de 2:09:51, alcançada em Sevilha, Espanha, em
fevereiro de 2022. Já Mirela foi campeã desta competição
disputada em Temuco, no Chile, em 2017, com 2:44:43

Mirela Andrade

Olimpíadas e de três Campeo-
natos Mundiais. Em Londres-
2012, ficou em oitavo lugar. E
no Mundial de Moscou-2013,
foi sétimo.

Já a pernambucana Mirela é
uma experiente maratonista.
Aos 31 anos, venceu em 2017
o Sul-Americano de Temuco,
no Chile, com 2:44:43, baten-
do o recorde do percurso. O
seu recorde pessoal é de
2:39:58, alcançado na Marato-
na do Rio, também em 2017.

A NewOn é patrocinadora
do atletismo brasileiro para a
saúde integral dos atletas e
apoio às competições. As Lo-
terias Caixa são a patrocina-
dora máster do atletismo bra-
sileiro.

Kartismo

Os vencedores foram Alberto Otazú (Le Mans), Rogério Cebola (Stock), Miguel Sacramento (Old Stock), Mauro Claudino
(Light) e Gabriel Casagrande (Rookie)

Pódio da categoria Old Stock

Continuando com o seu cres-
cimento sustentável e já apon-
tando os principais nomes para
se firmarem como protagonistas
pela disputa do título de campe-
ões da temporada 2022, o Rota-
ry Kart Club (RKC) disputou no
último fim de semana a terceira
etapa de seu campeonato no Kar-
tódromo Ayrton Senna, em Inter-
lagos (SP/SP). Os vencedores
foram Alberto Otazú (Le Mans),
Rogério Cebola (Stock), Miguel
Sacramento (Old Stock), os três
com vitórias consecutivas, Mau-
ro Claudino (Light)e Gabriel
Casagrande (Rookie).

A categoria Rookie apresen-
tou Caio Terra na pole position
entre os 22 pilotos, fez a volta
mais rápida (56s530), mas quem
venceu foi Gabriel Casagrande –
que havia largado em quinto -,
7s182 a frente de Duda Ceboli-
nha, a única menina na categoria.
Até agora foram três vencedores
diferentes nas três etapas. Tam-
bém formaram o pódio Raphael
Casagrande, Fernando Demétrio,
Guilherme Petrella e Thiago Bar-
bosa, que proporcionaram fortes
disputas até a bandeirada.

Na Light a pole position foi
de Rafael Torres, mas quem pri-

meiro recebeu a bandeirada foi
Mauro Claudino, apenas 0s335
a frente de Torres. Nesta catego-
ria também não há repetição de
vencedor. Em terceiro termi-
nou Pedro Henrique Silva, o
mais jovem piloto do campe-
onato, com apenas 15 anos de
idade, e que fez a volta mais
rápida (56s155). A seguir che-
garam Andrea Senigalia, o ex-
periente Ricardo da Veiga Cesar
e Arthur Martins.

As categorias Stock e Old
Stock correram juntas, nova-

mente reunindo 22 pilotos com
mais de 35 anos. A pole position
geral ficou com Leonardo Fer-
reira (Stock), também autor da
volta mais rápida (55s889), que
foi apenas sete milésimos de
segundo mais rápido do que Jor-
ge Filipe (Old Stock). No entan-
to, a vitória pela segunda vez con-
secutiva foi de Rogério Cebola
(Stock), que recebeu a bandeira-
da com 0s604de vantagem. Em
terceiro Renzo Lima (Stock),
seguido de Fábio Cunha (Stock),
e Miguel Sacramento, que man-

teve a invencibilidade na catego-
ria Old Stock. O segundo colo-
cado na categoria dos pilotos
com mais de 50 anos foi Jorge
Filipe, oitavo na Geral, seguido
de Marcelo Carvalhaes (13º).

Com apenas uma volta cro-
nometrada regulamentar na to-
mada de tempos para a formação
do grid de 20 pilotos, Caio Di-
tlef garantiu a pole position na
categoria Le Mans, seguido de
Alberto Otazú, que carregava 10
quilos a mais de lastro por ter
vencido a etapa anterior. Mesmo
assim, o campeão de 2020 pu-
lou na ponta logo na largada e li-
derou até fazer a ‘Joker Lap’.
Quando todos cumpriram a vol-
ta na chicane montada com
pneus onde se perdia muito
tempo, Otazú estava distante na
liderança, para vencer nova-
mente, com 5s488 de vantagem
sobre Ditlef, com Fábio PL em
terceiro depois de ter realizado
a passagem mais rápida
(56s057). Completaram o pódio
Fábio Cunha, Leonardo Ferreira
e Rogério Cebola.

A terceira etapa do RKC será
no dia 28 de maio, novamente no
Kartódromo de Interlagos. Visi-
te www.rkcracing.com.br
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Samuel Pupo e Jadson André
confirmam suas vagas no CT com

vitórias no Margaret River Pro

Italo Ferreira

(11) 99653-7522

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.
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Após dois dias esperando
por um novo swell, ele chegou
na terça-feira com ondas de-
safiadoras de 10-15 pés em
Main Break, para a decisiva
terceira fase do Margaret Ri-
ver Pro em Western Australia.
Esta etapa que fecha a primei-
ra metade do World Surf Lea-
gue Championship Tour e, em
todas as 16 baterias, tinha al-
guém disputando as últimas
vagas no grupo dos 22 primei-
ros do ranking, que permane-
cem na elite para o restante da
temporada e garantidos no CT
2023. Samuel Pupo e Jadson
André confirmaram seus no-
mes passando para as oitavas
de final, junto com mais qua-
tro brasileiros já classificados,
Filipe Toledo, Italo Ferreira,
Miguel Pupo e Caio Ibelli. O
último dia vai começar as
7h00 da quarta-feira na Austrá-
lia, 20h00 da terça-feira no
Brasil, ao vivo pelo SporTV e
pelo WorldSurfLeague.com.

A terça-feira foi mais um
dia dramático, pelo novo cor-
te na elite no meio da tempo-
rada. A terceira fase começou
com 20 surfistas disputando as
nove últimas vagas e a “sele-

ção brasileira” sofreu duas
baixas. Um dos novatos do
time que vinha se destacando,
João Chianca, foi o primeiro
a cair, no duelo com o cam-
peão olímpico, Italo Ferreira.
E Deivid Silva perdeu a chan-
ce de ingressar no G-22 na úl-
tima bateria, sem conseguir
achar ondas para surfar no mar
enorme do fim do dia. Antes,
o peruano Lucca Mesinas tam-
bém tinha se despedido da eli-
te, mas os três podem retor-
nar em 2023 pelo Challenger
Series, que começa com duas
etapas na Austrália, a partir
deste sábado na Gold Coast. 

Só restou uma vaga para ser
definida no G-22, a do Owen
Wright. O australiano perdeu
para Miguel Pupo e terminou
o dia em último na lista, ame-
açado por Matthew McGilli-
vray. Miguel acabou confir-
mando o seu irmão, Samuel
Pupo, com a vitória sobre
Owen Wright. Agora, Samuca
pode retribuir o sentimento de
alívio pela classificação para
o australiano, pois vai enfren-
tar o sul-africano nas oitavas
de final. Ele conquistou a pri-
meira vitória verde-amarela do

dia e foi nos últimos segundos,
numa onda grande que acertou
as manobras para virar o pla-
car para 11,73 a 10,84 pontos
do austral iano Connor
O´Leary.

“Eu só precisava de mais
uma onda e ela veio no último
minuto”, disse Samuel Pupo,
que vai completar a sua pri-
meira temporada na elite do
CT e já está confirmado para
2023. “Fazia um tempão que
eu não ganhava uma bateria as-
sim, de virada. E foi na hora
certa! Eu estava tentando não
pensar muito em ranking. Mas,
tinha bastante gente atrás que-
rendo pegar minha vaga, então
me concentrei em pegar as on-
das certas e surfar bem. Acho
que as ondas vão melhorar ama-
nhã (quarta-feira) e estou mui-
to feliz. Foi uma sensação óti-
ma chegar na praia e ver tantos
amigos me apoiando, meu ir-
mão (Miguel Pupo), o Filipe
(Toledo), o Deivid (Silva).
Agora, só espero que o João
(Chianca) passe também”.

João Chianca é seu melhor
amigo e os dois entraram jun-
tos na elite do CT este ano.
Chumbinho vinha sendo um
dos destaques da seleção bra-
sileira, principalmente nos
duelos com o bicampeão mun-
dial John John Florence. O
surfista de Saquarema foi
quem surfou o melhor tubo em
Pipeline esse ano, quando per-
deu para o havaiano. Em Bells
Beach, os dois voltaram a se
encontrar e João brilhou de
novo. Com os 17,73 pontos
que totalizou, poderia vencer
todas as outras baterias do Rip
Curl Pro. Menos a dele, por-
que John John fez o recorde do
ano no CT, 18,86 pontos, para
superar Chumbinho no melhor
confronto da temporada.

DUELO BRASILEIRO –

No entanto, com essas derro-
tas, João Chianca acabou fi-
cando abaixo da linha de corte
na elite, precisando de um bom
resultado no Margaret River
Pro. Ou seja, teria que passar
por mais uma pedreira, outro
campeão mundial e primeiro
medalhista de ouro do surfe nas
Olímpiadas, Italo Ferreira. João
surfa a primeira onda e ataca tão
forte, que sua prancha acaba par-
tindo e ele tem que sair do mar
para pegar outra. Italo começa
com mais cuidado e larga na
frente com nota 5,50, contra
4,67 do Chumbinho.

O campeão olímpico segue
com uma boa escolha de on-
das para somar notas 6,60 e
6,00 em duas seguidas. João
recebe 5,07 na sua segunda
onda e depois pega uma direi-
ta da série e manda um layba-
ck incrível no crítico da onda,
desgarrando a rabeta, inverten-
do a direção da prancha. Foi só
uma manobra, mas valeu 7,77
para passar a frente por 12,84
a 12,60 pontos, há 10 minutos
do fim. Italo passa a precisar
de 6,25 para vencer e falha na
primeira tentativa, caindo na
primeira manobra. 

A prioridade de escolher a
próxima fica para o João, mas
Italo pega outra direita, manda
um batidão no lip jogando água
pra cima, faz uma rasgada e vi-
bra após finalizar bem na jun-
ção. Ele ganha 6,93 e retoma
a ponta, abrindo 5,76 pontos de
vantagem sobre Chianca nos
minutos finais. Os dois acabam
tomando uma série enorme na
cabeça e a bateria termina com
vitória do Italo por 13,53 a
12,84 pontos. Chumbinho fica
de fora da segunda metade da
temporada e terá que recupe-
rar sua vaga para a elite de
2023 no Challenger Series,
como em 2021.

“O João (Chianca) vem
surfando muito e fiquei meio
triste por estar na bateria com
ele. Mas, faz parte do jogo
isso”, lamentou Italo Ferreira.
“Eu só estava fazendo o meu
trabalho, fiquei focado nas
minhas ondas, tentando fazer o
meu melhor. Estou querendo
manter uma mentalidade mais
positiva, pois não me senti
muito feliz nos últimos even-
tos. Quero buscar o equilíbrio,
continuar treinando, surfando,
sorrindo e fazendo o meu me-
lhor a cada onda”.

João Chianca comentou
sobre a frustração de não con-
seguir a classificação, pois en-
traria no G-22 se passasse
essa bateria. “É difícil. Acho
que não tive muita sorte esse
ano, sempre enfrentei os me-
lhores surfistas, o John John
(Florence), o Italo agora. Com
esses caras, uma nota boa nun-
ca é suficiente para ganhar de-
les. Mas, teve o lado bom, te-
nho recebido vários elogios
dos outros competidores e vivi
momentos incríveis esse ano.
Ainda tenho muita coisa para
aprender e não vou desistir.
Agora é focar no Challenger
Series e agradeço a todos
meus patrocinadores, minha
família, amigos, meu manager
e a galera aqui, o Filipe (Tole-
do),  o Miguel,  o Samuca
(Pupo), o suporte deles foi
muito importante para mim”.

Curiosamente, os quatro
primeiros cortados da elite na
terça-feira, perderam para sur-
fistas dos seus próprios paí-
ses, como no confronto brasi-
leiro entre Italo Ferreira e
João Chianca. A terça-feira já
começou com John John Flo-
rence acabando com as chan-
ces do também havaiano Imai-
kalani Devault seguir tentando
entrar no grupo dos top-22.
Depois, caíram dois surfistas
que ficaram entre os top-5 que
participaram da estreia do Rip
Curl WSL Finals em Trestles
no ano passado. Morgan Cibi-
lic foi eliminado no duelo aus-
traliano com Callum Robson e
Conner Coffin na bateria nor-
te-americana com Griffin Co-
lapinto.

Depois de João Chianca,
Italo Ferreira vai enfrentar ou-
tro brasileiro em Margaret Ri-
ver. Seu adversário nas oitavas
de final é Miguel Pupo e agora
vale vaga no seleto grupo dos
top-5, pois estão empatados em
sexto lugar no ranking. Miguel
começou bem contra Owen Wri-
ght, abrindo a bateria com nota
7,50. E derrotou o australiano,
que ficou pendurado na 21.a
posição do ranking. Depois,
Owen foi ultrapassado por Jad-
son André e caiu para último na
lista. Mas, a vitória do Miguel
confirmou seu irmão, Samuel
Pupo, para o restante do CT e
para a elite de 2023.
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   Outros    Participação Total do
 Capital  Resultados Distr. de Lucros  de não Patrinionio
 Social Reservas Abrangentes Dividendos Acumulados Total controladores Liquido
Saldo em 31/12/2020 991.463 31.954.347 - - - 32.945.810 965 32.946.775
Lucro/ Prejuízo Líquido - - - - (2.015.754) (2.015.754) (192.466) (2.208.220)
Outros Resultados Abrangentes: - - - - - - - -
Ajustes de exercicos anteriores - - (50.922) - - (50.922) - (50.922)
Outras movimentações - - - - - - - -
Transferencia p/ reservas (27.763,902) - 25.748.148 2.015,754 - - - -
 (50.922) 50.922 - - - - - -
Transações Capital com Sócios: - - - - - - - -
Distribuição de Dividendos - - (25.748.148) - (25.748.148) 191.670 - (25.556.478)
Saldos Finais em 31/12/2021 991.463 4.139.523 - - - 5.130.986 169 5.130.916

JHLFC Empreendimento e Participações S.A.
CNPJ: 13.800.663/0001-32

Demonstrações Financeiras Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

 Controladora Consolidado
Ativo 31/12/2021 31/12/2021
Caixa e equivalentes de caixa 268.903 857.472
Estoques 358.402 1.602.820
Adiantamentos 12.217 12.217
Impostos a Recuperar 18.011 37.594
Circulante 657.533 2.510.102
Realizável a longo prazo
Investimentos em Controladas 1.779.580 -
Imobilizado 2.757.441 2.757.441
Não Circulante 4.537.021 2.757.441
Total do Ativo 5.194.554 5.267.544

 Controladora Consolidado
Passivo 31/12/2021 31/12/2021
Fornecedores 12.240 12.240
Obrigações Fiscais 13.737 86.238
Obrigações Trabalhistas 37.592 37.592
Contas a pagar CP - 560
Circulante 63.569 136.629
Não Circulante - -
Total do Passivo 63.569 136.629
Patrimônio Líquido
Capital social 991.463 991.463
Reservas 4.139.523 4.139.284
Participação de não controladores - 169
Total do Patrimônio Líquido 5.130.986 5.130.916
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 5.194.554 5.267.544
Resultado antes do IRPJ e CSLL (2.015.754) (2.150.723)
Provisão Impostos - (57.497)
Resultado líquido do período (2.015.754) (2.208.220)
Atribuído a:
Participação dos controladores - (2.015.754)
Participação dos não controladores - (192.466)
 - (2.208.220)

Demonstração do Resultado
 Controladora Consolidado
Receita Líquida 31/12/2021 31/12/2021
Custo de Produção
Lucro Bruto
Despesas Gerais e Administrativas (1.448.698) (1.465.267)
Resultado antes do resultado fi nanceiro (1.448.698) (1.465.267)
Resultado fi nanceiro líquido (86.102) (204.503)
Resultado de Equivalência patrimonial
 das Controladas no período (480.955) -

Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Indireto 31/12/2021 31/12/2021
Opercaional
Lucro Líquido do Exercício (2.015.754) (2.208.220)
Equivalência patrimonial 480.955 480.955
Depreciação 381.301 381.301
Outros resultados abrangentes (50.922) (340.057)
Lucro Líquido Ajustado (1.204.420) (1.686.021)
Variação contas a receber 6.965 8.162.961
Variação nos estoques - -
Variação adiantamentos 507.802 507.972
Variação impostos a recuperar - (19.536)
Variação fornecedores (4.871) (4.871)
Variação em impostos e contribuições 1.867 (756.927)
Variação em salarios (845) (845)
Variação em contas a pagar (74.546)
(=) Caixa consumido/ gerado
 na atividade operacional (693.502) 6.128.186
Investimentos - -
Variação nos investimentos - -
Variação nos imobilizados (1.761.436) (1.761.436)
(=) Caixa consumido na
 atividade de investimentos (1.761.436) (1.761.436)
Financiamentos - -
Distribuição de Dividendos (5.651.000) (28.577.812)
(=) Caixa consumido na
 atividade de fi nanciamento (5.651.000) (28.577.812)
Variação de Caixa (8.105.938) (24.211.062)
Aumento /Diminuição
 das disponibilidades (8.105.938) (24.211.062)
Disponibilidades em 31/12/2020 8.374.840 25.068.534
Disponibilidades em 31/12/2021 268.903 857.472

Caio Augusto Ferreira Curado
Diretor

Isaque Antoniolli de Souza
Contador

CPF: 345.575.158-00 -  CRC: 1SP270623/O-2

Balanço Patrimonial

Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Líquido

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1003994-91.2021.8.26.0322 O Dr. MARCO AURELIO GONCALVES, Juiz
de Direito 3ª Vara Cível da Comarca de Lins/SP, etc... Faz saber a MAYARA CRISTINA DE ALENCAR DA SILVA (CPF/
MF sob o n° 447.943.968-48 e RG nº 55860612 – SSP) que AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 40.811,00, referente ao não do empréstimo.
Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o
débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada
a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Lins, 03/05/2022. 04 e 05/05

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)

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)

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 – Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de março de 2022
1. Data, Horário e Local: No dia 23/03/2022, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada 
na cidade de São Paulo, Estado de SP, na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, Pinheiros, CEP: 05425-
020 (“Reunião”). 2. Convocação e Presença: A Reunião foi devidamente instalada nos termos do 
artigo 23, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, confirmada a presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia: Bruno Pessoa Serapião, Felipe Andrade 
Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza (por voto delegado ao Sr. Bruno Pessoa Serapião), Márcia 
Maria Ferraresi, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Antonio Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus 
Vinicius Menoita Nogueira e Denys Monteiro. Participaram, ainda, como convidados, os Srs. Fabio 
Schettino, André Kinjo Kubota e Guilherme Touriño Brandi (“Convidados”). 3. Mesa: Presidente: 
Bruno Pessoa Serapião; e Secretário: Guilherme Touriño Brandi. 4. Ordem do Dia: Apreciar e/
ou deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021; e (ii) a autorização ao Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia para convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 5. Apresentação: Os 
membros da Diretoria da Companhia presentes na Reunião realizaram apresentações acerca dos 
tópicos da ordem do dia (“Material de Suporte”). Após as apresentações, os membros do Conselho 
de Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do material fornecido e das 
apresentações realizadas, não havendo mais questionamentos, tampouco objeções em relação ao 
que foi apresentado ou ao que foi esclarecido. Os Srs. Ricardo Antonio Weiss e Antonio Mary Ulrich, 
membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, esclareceram que referido Comitê 
de Auditoria apreciou e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações 
Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, nos termos de 
parecer emitido em 23/03/2022. 6. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da 
Companhia presentes à Reunião decidiram, nos termos do Material de Suporte, por unanimidade 
e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) Aprovar as contas da Diretoria e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas 
do respectivo parecer dos auditores independentes da Companhia e do relatório da administração, 
cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia, no Livro de Atas de Reuniões do Conselho 
de Administração, a serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral. Fica a Diretoria da 
Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para a divulgação de referidas 
Demonstrações Financeiras e dos demais documentos pertinentes previstos no Estatuto Social 
da Companhia, na legislação e na regulamentação aplicáveis, incluindo o parecer do Comitê de 
Auditoria não estatutário da Companhia, o relatório da administração e o parecer dos auditores 
independentes da Companhia, bem como fica a Diretoria autorizada a disponibilizar os documentos 
aplicáveis no endereço eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários e no endereço eletrônico da 
Companhia; e (ii) Autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar 
oportunamente a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a fim de deliberar sobre as contas da 
Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/2021, acompanhadas dos documentos mencionados no item (i) acima e demais matérias 
a serem objeto de deliberação. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as pro-
vidências necessárias para a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, incluindo 
a divulgação dos documentos que determinam o Estatuto Social da Companhia, a legislação e a 
regulamentação pertinentes, bem como fica a Diretoria autorizada a disponibilizar os documentos 
aplicáveis à referida Assembleia no endereço eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários e no 
endereço eletrônico da Companhia. Fica a Diretoria da Companhia, bem como seus respectivos 
representantes legais, conforme o caso, autorizados a praticar todos os atos e executar todos os 
instrumentos necessários para a concretização das deliberações ora aprovadas. 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente Reunião pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de 
Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação. 8. Assinaturas: Mesa: Presidente 
– Sr. Bruno Pessoa Serapião; Secretário – Sr. Guilherme Touriño Brandi. Membros do Conselho 
de Administração: Bruno Pessoa Serapião, Felipe Andrade Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza 
(por voto delegado ao Sr. Bruno Serapião), Márcia Maria Ferraresi, Roberto Lucio Cerdeira Filho, 
Antonio Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus Vinicius Menoita Nogueira e Denys Monteiro. 
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 23/03/2022. Gui-
lherme Touriño Brandi – Secretário da Reunião. JUCESP – Registrado sob o nº 206.908/22-2 em 
26/04/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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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. 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 1021551-15.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) Pgp Clube do Carro Lavagens Automotiva Ltda., CPF/CNPJ 22447454000148, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sakamoto Lubrificantes Peças e Serviços Ltda, com
o seguinte objeto: ação de cobrança de títulos. 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 03 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a dívida no valor de R$ 10.034,14, que deverá ser atualizada até a
data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado,
os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC), ou, no prazo de 15 dias, apresente(m)
embargos à execução. Alternativamente, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado,
poderá(ão) o(a)(s) executado(a)(s) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão
os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o
disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916,
§ 6º, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2022. 04 e 05/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016766-63.2021.8.26.0071 O Juiz de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, ARTHUR DE PAULA GONCALVES, na forma da lei, faz saber a
MARINALVA OLIVEIRA MILANI, Separada judicialmente, Aposentada, RG 14806918, CPF 17040852845, pai Abelardo
Mendonça de Oliveira, mãe Deusita Mendonça de Oliveira, com endereço à Rua Antonio do Espirito Santo, 4-59, Vila
Souto, CEP 17051-180, Bauru - SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A alegando que em 26/ 08/ 2020 as partes celebraram o contrato de
financiamento n° 200332599631, por meio do qual foi concedido um empréstimo a ser pago pela parte ré em sessenta
parcelas de R$ 997,52, a primeira com vencimento em 26/09/2020 , com a garantia de alienação fiduciária do veículo
marca LIFAN, modelo X60 1.8 16V 128CV 5P, ano de fabricação e modelo 2015, movido a gasolina, cor cinza, chassi
9UK64ED52G0096173 , placas FJQ9460 e RENAVAM 001107689586. A parte ré não efetuou o pagamento da parcela
007, vencida em 26/03/2021 e as demais que vieram a vencer. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido
foi determinada a citação por edital dela para os atos e termos do item 2 da decisão interlocutória de página 93, ou seja,
para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo deste edital, apresente contrarrazões à apelação
de páginas 81/90. Não oferecendo as contrarrazões, a parte ré será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será este edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais, dado e passado nesta
cidade de Bauru, aos 08 de abril de 2022. 04 e 05/05

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.
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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. 03 e 04/05

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)

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] 

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: De modo presencial, aos 2 (dois) dias do mês de maio de 2022, às 11:00 horas, na sede 
da Azevedo & Travassos S.A. (“Companhia”) localizada na Rua Vicente Antônio de Oliveira, nº 1.050, Vila Mirante, CEP 
02.955-080, Capital do Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Nos termos dos artigos 124, § 1º, 
II, e 289, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) os edi-
tais de convocação foram publicados no jornal “O Dia” nas edições dos dias 9, 10 e 11, 12 e 13 de abril de 2022, nas 
páginas 8, 5 e 8, respectivamente (“Edital de Convocação”). Os documentos relativos ao artigo 133, da Lei das Socie-
dades por Ações, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a saber: (i) o Relatório da Ad-
ministração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício fi ndo; (ii) a cópia das Demons-
trações Financeiras; e (iii) o Parecer dos Auditores Independentes, foram igualmente publicados no jornal “O Dia” na 
edição do dia 5 de abril de 2022, nas páginas 9, 10 e 11, respectivamente. Ainda, os documentos de que tratam a Ins-
trução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”), bem como todos os de-
mais documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas nesta assembleia, foram deixados à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia, bem como adequadamente disponibilizados na rede mundial de computadores da 
Companhia (https://ri.azevedotravassos.com.br) e da CVM (https://www.gov.br/cvm). 3. PRESENÇA: Constatada a 
presença dos acionistas titulares de 10.072.524 ações ordinárias, representativas de 55,50% do capital social com di-
reito a voto da Companhia, bem como dos acionistas titulares de 5.421.355 ações preferenciais, representativas de 
14,93% do capital social sem direito a voto da Companhia, conforme registros e assinaturas no Livro de Registro de 
Presença dos Acionistas. Por fi m, registradas as presenças dos representantes da BDO RCS Auditores Independentes 
S.S., Amanda Venâncio e Julian Clemente, de membros da administração e do Presidente do Conselho Fiscal da Com-
panhia. 4. MESA: Em conformidade com o artigo 22, caput, do Estatuto Social da Companhia, assumiu a Presidência 
dos trabalhos o Senhor Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, Presidente do Conselho de Administração, que convidou 
a mim, André Guilherme Gil Guimarães, para secretariá-lo. 5. INSTALAÇÃO: Verifi cado o quórum legal, o Senhor Pre-
sidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária. 6. ORDEM DO DIA: As matérias a seguir: (i) tomar as con-
tas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Pa-
recer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) delibe-
rar sobre a destinação do resultado do exercício social de 2021; (iii) fi xar o número dos membros do Conselho de Ad-
ministração e eleição destes membros; (iv) instalação do Conselho Fiscal, fi xação do número dos membros do Conse-
lho Fiscal e eleição destes membros; e (v) fi xar a remuneração dos administradores para o exercício social de 2022. 7. 
DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, deliberou-se por unanimidade: (a) pela lavratura da presente ata pela forma de 
sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações; (b) a sua publica-
ção com as omissões das assinaturas dos acionistas e demais presentes e do respectivo anexo à ata; (c) a dispensa da 
leitura das exposições de motivos de cada um dos itens a serem colocados em deliberação, pelo fato dos respectivos 
documentos já terem sido amplamente divulgados e colocados à disposição dos acionistas; e (d) a autorização para 
que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações descritas 
nos itens “i”, “ii”, “iii”, “iv”, e “v”, infragrafados. Dando-se prosseguimento aos trabalhos, dentro da “Ordem do 
Dia”, foram colocadas em discussão e votação, assim como tomadas as seguintes deliberações: (i) foi aprovada, sem 
ressalvas, por unanimidade, com as devidas abstenções dos legalmente impedidos de votar, tendo sido computados 
1.057.791 votos a favor, zero votos contrários e 9.014.733 abstenções, as contas dos administradores, o Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade, tendo sido computados 
10.072.524 votos a favor, zero votos contrários e zero abstenções, a destinação do lucro líquido referente ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$106.971 mil, para dedução dos prejuízos acumulados da 
Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações, sendo o impacto positivo do lucro líquido re-
gistrado na conta de prejuízos acumulados da Companhia; (iii) foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade, tendo 
sido computados 10.072.524 votos a favor, zero votos contrários e zero abstenções, a fi xação de 6 (seis) membros para 
composição do Conselho de Administração, conforme faculta o artigo 9º, caput, do Estatuto Social da Companhia. 
Dando continuidade, foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade, tendo sido computados 10.072.524 votos a favor, 
zero votos contrários e zero abstenções, a eleição como membros efetivos do Conselho de Administração da Compa-
nhia os Senhores: 1) Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 24.412.839-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 157.551.228-90, residente e domiciliado na Capital do 
Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.309, 1º andar, Jardim Paulista-
no, CEP: 01.452-002, Capital do Estado de São Paulo, reeleito, nos termos do § 1º, do artigo 9º, do Estatuto Social da 
Companhia, como Presidente do Conselho de Administração; 2) Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho, brasileiro, 
casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 34.261.453-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
404.099.398-54, residente e domiciliado em Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Avenida Bri-
gadeiro Faria Lima, nº 1.811, 9º andar, Conjunto 918, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-001, Capital do Estado de São 
Paulo; 3) Ricardo de Almeida Pimentel Mendes, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 8.893.661-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 850.528.508-59, residente e domiciliado na Capital do 
Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Rua Octávio Zampirollo, nº 270-A, Vila Nova Cachoeirinha, CEP: 
02.680-010, Capital do Estado de São Paulo; 4) Bernardo Negredo Mendonça de Araújo, brasileiro, solteiro, economis-
ta, portador da cédula de identidade RG nº 66.354.547-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.541.005-75, residen-
te e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
1.811, 9º andar, Conjunto 918, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-001, Capital do Estado de São Paulo; 5) Omar Tanus de 
Araújo Maluf, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.448.877-X, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 287.224.468-93, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Rua 
Boquim, nº 120, Vila Ida, CEP: 05.454-000, Capital do Estado de São Paulo; e 6) Thiago Abdelmajed Chiquita, brasilei-
ro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 97185786 SESP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
073.372.909-69, residente e domiciliado na Capital do Estado do Paraná, com endereço profi ssional na Rua Padre An-
chieta, nº 2.348, 23º andar, Mercês, CEP:80.730-000, Capital do Estado do Paraná, todos investidos em seus cargos 
mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, com mandatos unifi cados até a Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia que deliberar sobre a aprovação das contas dos administradores, o Relatório da Administração, as De-
monstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 
de dezembro de 2023 e que serão lavrados em livro próprio da Companhia, em até 30 (trinta) dias contados da data 
desta assembleia. Foi informado aos acionistas que os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, estão em 
condições de fi rmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no § 4º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por 
Ações e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 367”); (iv) foi aprova-
da, sem ressalvas, por unanimidade, tendo sido computados 10.072.524 votos a favor, zero votos contrários e zero abs-
tenções, a instalação do Conselho Fiscal, com a fi xação de 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes para 
composição do Conselho Fiscal, conforme faculta o artigo 26, do Estatuto Social da Companhia. Em decorrência, fo-
ram eleitos como membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia os Senhores: 1) Walter Ramos Filho, brasileiro, 
casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 6.248.822 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 937.758.148-
68, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Rua Carlos Villalva, nº 
156, ap. 23, Vila Guarani (Zona Sul), CEP: 04.307-000, Capital do Estado de São Paulo, como membro titular e Marcos 
Luiz Virginio da Cruz, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7.140.623-2 SSP/SP, inscri-
to no CPF/ME sob o nº 671.354.988-07, residente e domiciliado em Atibaia, Estado de São Paulo, com endereço pro-
fi ssional na Rua Juana Moreno Ceballos, nº 20, Condomínio Panorama Parque Residencial, CEP: 12.941-413, Atibaia, 
Estado de São Paulo, como respectivo membro suplente; 2) Luciano Neves Penteado Moraes, brasileiro, casado, advo-
gado, portador da cédula de identidade RG nº 11.190.044-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.179.188-44, re-
sidente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Avenida Bandeirantes, nº 766, 
Sala 2, Centro, CEP: 14.801-180, Araraquara, Estado de São Paulo, como membro titular e João Severino da Silva, bra-
sileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 24.446.813-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
151.293.638-33, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Rua Nanu-
que, nº 473, ap. 71, Vila Leopoldina, CEP: 05.302-031, Capital do Estado de São Paulo, como respectivo membro su-
plente; e 3) Guaracy Silvério de Sant’ Ana, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade 
RG nº 2.788.059-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 081.389.908-72, residente e domiciliado na Capital do Estado 
de São Paulo, com endereço profi ssional na Rua Morais de Barros, nº 518, Conjunto 1, Campo Belo, CEP: 04.614-001, 
Capital do Estado de São Paulo, como membro titular e Roberto Rodrigo Cereto, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 2.876.404-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.517.248-72, 
residente e domiciliado em Santos, Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Avenida dos Bancários, nº 110, 
Ponta da Praia, CEP: 11.030-300, Santos, Estado de São Paulo, como respectivo membro suplente, todos investidos em 
seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, com mandatos unifi cados até a Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia que deliberar sobre a aprovação das contas dos administradores, o Relatório da Administra-
ção, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social a ser encer-
rado em 31 de dezembro de 2022 e que serão lavrados em livro próprio da Companhia, em até 30 (trinta) dias conta-
dos da data desta assembleia. Foi informado aos acionistas que os membros do Conselho Fiscal, ora eleitos, estão em 
condições de fi rmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 162, da Lei das Sociedades por Ações. 
Diante da instalação do Conselho Fiscal e da eleição de seus membros, a remuneração individual dos membros do 
Conselho Fiscal restou aprovada pelo mínimo legal conforme previsto no § 3º, do artigo 162, da Lei das Sociedades por 
Ações, e em adição ao valor global máximo aprovado na deliberação do item (v) da Ordem do Dia; e (v) foi aprovada, 
sem ressalvas, por unanimidade, tendo sido computados 10.072.524 votos a favor, zero votos contrários e zero abs-
tenções, a fi xação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 no valor global 
máximo de R$13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais), não se computando nesse limite a remuneração dos 
membros do Conselho Fiscal pelo mínimo legal, aprovada na deliberação anterior. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se 
lavrasse a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, bem como autorizado o seu ar-
quivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, com sua publicação omitindo as assinaturas dos acionistas e/
ou representantes legais presentes. Assinaturas: Mesa: Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, Presidente e André Gui-
lherme Gil Guimarães, Secretário. Acionistas: Nêmesis Brasil Participações S.A. (p. Gabriel Antônio Soares Freire Júnior); 
Rocket Empreendimentos e Participações S.A. (p. Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho e Bernardo Negredo Men-
donça de Araújo); Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho; Bernardo Negredo Mendonça de Araújo; Marcos Masenel-
lo Restrepo; Graziele Moura de Oliveira; Omar Tanus de Araújo Maluf; Rodrigo Saran Pimentel Mendes; Thiago Abdel-
majed Chiquita; Pravda Investimentos Ltda. (pp. Marcelo Saran Pimentel Mendes); Renan Orenes Pizii (pp. Marcelo Sa-
ran Pimentel Mendes); Pedro Alcantara Ozores (pp. Marcelo Saran Pimentel Mendes); Ana Maria Aranha Barbosa (pp. 
Omar Tanus de Araújo Maluf); Cristiano Ricardo Barbosa Fanganiello (pp. Omar Tanus de Araújo Maluf); André Alarcon 
(pp. Omar Tanus de Araújo Maluf); Luis Felipe Guimarães (Thiago Abdelmajed Chiquita); Leandro Maynard Ferreira Net-
to (Thiago Abdelmajed Chiquita); Paulo Roberto Chiquita (pp. Thiago Abdelmajed Chiquita); Marcelo Saran Pimentel 
Mendes; Luan Cesar Balbino Dias (pp. Thiago Abdelmajed Chiquita); Cleima Coltri Bittelbrunn (pp. Thiago Abdelmajed 
Chiquita); Georgia Lise Pereira (Thiago Abdelmajed Chiquita); Gabriel Martins de Oliveira Belich (pp. Thiago Abdelma-
jed Chiquita); Nádia Abdelmajed Chiquita (pp. Thiago Abdelmajed Chiquita); Júlia de Sousa Pinto Poli (pp. Thiago Ab-
delmajed Chiquita); Pedro Leite Capeto (pp. Marcelo Saran Pimentel Mendes); Ricardo de Almeida Pimentel Mendes); 
e Luis Fernando Chiquita (pp. Thiago Abdelmajed Chiquita). O Mapa Sintético de Votação segue como Anexo 1 à pre-
sente ata. Confere com a ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 2 de maio de 2022. Gabriel Antônio Soa-
res Freire Júnior - Presidente, André Guilherme Gil Guimarães - Secretário.

16ª VARA CÍVEL DAA CAPITAL-SP - FORO CENTRAL 
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001607-73.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO BERNARDI BACCARAT, na forma da Lei, etc.. 
FAZ SABER a MARCOS ANTONIO DE PAULA , Casado, CPF 011.714.758-37, que nos autos da ação Monitória ora em 
fase de Cumprimento de Sentença requerida por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, foi deferida a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 3.417,36 (atualizada até dez/2021, conforme 
planilha às fls 10), devidamente atualizada, sob pena de incidência de multa de 10%, além de honorários advocatícios de 
10% sobre o total do débito (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 04 de março de 2022. 

Ineos Compósitos do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 72.930.332/0001-86 – NIRE 35.300.137.256

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 1º de abril de 2022
A Assembleia Geral Ordinária da Ineos Compósitos do Brasil S.A., instalada com a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação, presidida e 
secretariada pelo Sr. Gabriel Silva Loschiavo dos Santos, realizou-se às 10:00 horas do dia 01/04/2022, 
na sede social, na Rua Arthur César, nº 200, Ronda, na cidade de Araçariguama, Estado de São Paulo. 
Na conformidade da Ordem do Dia e estando presentes à Assembleia os Diretores da companhia, 
as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) Aprovar, sem reservas, as 
contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2021, documentos esses publicados no Jornal O Dia SP, na página 5 da edição de 09/03/2022, 
considerando-se sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no artigo 133 da Lei das Sociedades 
por Ações, conforme permitido pelo parágrafo 4º do mesmo artigo; (b) considerando a distribuição de 
dividendos intermediários da companhia aprovada em sede de assembleia geral extraordinária reali-
zada em 08/12/2021, cuja ata se encontra arquivada na JUCESP sob o nº 599.162/21-1, em sessão 
de 16/12/2021, por meio da qual, do total do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2021, no 
montante de R$ 24.972.978,00, foi realizada a distribuição de R$ 22.488.484,00 a título de dividendos, 
Aprovar a destinação do remanescente do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2021, após 
a dedução de imposto de renda de exercícios fiscais anteriores, no montante de R$ 2.283.273,00, 
para a conta de reserva legal da companhia; e (c) Autorizar a Diretoria da companhia, observadas as 
disposições legais e o disposto no Estatuto Social da companhia, a praticar todos os atos necessários 
à efetivação e implementação das deliberações aprovadas acima. Os termos desta ata foram aprovados 
pelas acionistas presentes, que a subscrevem. Araçariguama, 01/04/2022. (aa) p.p. Ineos Composites 
Europe Holding S.À.R.L. – Gabriel Silva Loschiavo dos Santos; p.p. Ineos Composites International 
Holdings LLC – Gabriel Silva Loschiavo dos Santos. Confere com o original lavrado em livro próprio: 
Gabriel Silva Loschiavo dos Santos – Presidente da Mesa e Secretário da Mesa. JUCESP. Certifico 
o registro sob o nº 182.193/22-6 em 08/04/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Ineos Compósitos do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 72.930.332/0001-86 – NIRE 35.300.137.256

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de abril de 2022
A Reunião do Conselho de Administração da Ineos Compósitos do Brasil S.A., instalada com a 
presença da totalidade de seus membros, independentemente de convocação, presidida pela Sra. 
Maria Alice Nogueira de Sá Pikielny Schmuziger e secretariada pelo Sr. Fabio de Jesus Sanches, 
realizou-se às 13:00 horas do dia 01/04/2022, na sede social, na Rua Arthur César, nº 200, Ronda, 
Araçariguama-SP. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por 
unanimidade de votos: (a) Reeleger para a Diretoria da companhia (i) o Sr. Fabio de Jesus Sanches, 
RG nº 22.802.963-6 SSP/SP e CPF/ME nº 245.747.698-40, para ocupar o cargo de Diretor Presidente 
da companhia; (ii) o Sr. Marcelo Hamilton Schwartz de Magalhães, RG nº 21.387.906-2 SSP/SP e 
CPF/ME nº 114.968.128-40, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da companhia; e (iii) a Sra. 
Alessandra Minali, RG nº 20.159.246-0 SSP/SP e CPF/ME nº 148.353.368-95, para ocupar o cargo 
de Diretora Industrial de Fábrica da companhia, todos para mandatos unificados de 3 anos, que se 
estenderão até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizará imediatamente após a 
Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social que se encerrar em 31/12/2025. 
Fica consignado que os diretores ora eleitos firmaram, para os fins do artigo 147, § 1º, da Lei das S.A. 
(Lei nº 6.404/1976), declarações de desimpedimento, as quais encontram-se arquivadas na sede da 
companhia. Os membros da Diretoria são empossados por meio de assinatura nos Termos de Posse, 
arquivados no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia; e (b) Consignar que, 
em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da companhia permanece assim composta: Diretor 
Presidente – Sr. Fabio de Jesus Sanches; Diretor Financeiro – Sr. Marcelo Hamilton Schwartz de 
Magalhães, e Diretora Industrial de Fábrica – Sra. Alessandra Minali, todos acima qualificados e com 
mandatos unificados de 3 anos, que se estenderão até a primeira reunião do Conselho de Administra-
ção que se realizará imediatamente após a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do 
exercício social que se encerrar em 31/12/2025. Os termos desta ata foram aprovados pelos membros 
do Conselho de Administração presentes, que a subscrevem. Araçariguama, 01/04/2022. (aa) p.p. Pablo 
Martín Peña – Maria Alice Nogueira de Sá Pikielny Schmuziger, p.p. Andrew James Beer – Maria Alice 
Nogueira de Sá Pikielny Schmuziger, Fabio de Jesus Sanches. Assinaturas: Maria Alice Nogueira 
de Sá Pikielny Schmuziger – Presidente da Mesa; Fabio de Jesus Sanches – Secretário da Mesa. 
JUCESP. Registro sob o nº 182.746/22-7 em 08/04/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

VÉRIOS GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ nº  23.351.397/0001-61
NIRE nº 35.300.032.527

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social
Reserva

de capital
Lucros (prejuízos) 

acumulados
Total do

Patrimônio líquido
Saldo em 31/12/2019 5.500 3.463 (7.858) 1.105
Aumento de capital 1.000 – – 1.000
Constituição de reserva de capital
– ágio na emissão de ações – 41 – 41
Prejuízo do exercício – – (1.516) (1.516)
Saldo em 31/12/2020 6.500 3.504 (9.374) 630
Mutações no período 1.000 41 (1.516) (475)
Saldo em 31/12/2020 6.500 3.504 (9.374) 630
Resultado do exercício – – 252 252
Saldo em 31/12/2021 6.500 3.504 (9.122) 882
Mutações no período – – 252 252

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa 4 683 374
Contas a receber – 234
Impostos e contribuições a compensar 5 137 17
Outros créditos 37 12
Total do ativo circulante 857 637
Imobilizado 6 35 54
Intangível 6 83 116
Total do ativo não circulante 118 170
Total do Ativo 975 807

Passivo Nota 31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores 36 1
Sociais e estatutárias 9 77
Fiscais 48 99

Total do Passivo Circulante 93 177

Patrimônio líquido
Capital social 6.500 6.500
Reservas de capital 3.504 3.504
Lucros (prejuízos) acumulados (9.122) (9.374)
Total do Patrimônio líquido 8 882 630
Total do Passivo e Patrimônio líquido 975 807

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 31/12/2021 31/12/2020
Receitas operacionais líquidas 9 1.557 2.342
Custo dos serviços prestados (304) (784)
Resultado de prestação de serviços 1.254 1.558
Outras receitas/despesas operacionais (954) (4.257)
Despesas de pessoal 10 (742) (528))
Despesas administrativas (233) (2.373)
Despesas Comerciais (115)
Outras despesas/receitas operacionais – (66)
Receitas (despesas) financeiras líquidas 21 8
Resultado antes de tributos e participações 300 (1.516)
Tributos (48) –
Imposto de renda e contribuição social (48) –
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 252 (1.516)

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 252 (1.516)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício 252 (1.516)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado líquido do exercício 252 (1.516)
Ajustes ao resultado líquido:
Depreciação 6 14 18
Baixa de imobilizado de uso 6 5 5
Amortização de ativos intangíveis 6 33 36
Resultado ajustado 305 (1.457)
(Aumento)/redução líquido de ativos operacionais:
Outros créditos (26) 31
Impostos e contribuições a compensar (120) –
Contas a receber 234 (234)
Aumento/(redução) líquido de passivos operacionais:
Fornecedores 35 (55)
Salários e encargos sociais (68) (56)
Fiscais (51) 81
Fluxo de caixa gerado/(aplicado) nas atividades operacionais 309 (1.690)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Adições de imobilizado de uso – (5)
Fluxo de caixa gerado/(aplicado)
nas atividades de investimento – (5)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Aumento de capital 8 – 1.000
Ágio na subscrição de ações 8 – 41
Fluxo de caixa gerado/(aplicado)
nas atividades de financiamento – 1.041
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 4 309 (654)
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 4 374 1.028
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 4 683 374
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 4 309 (654)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social: O capital social da Companhia foi aumentado em 1.000.000 Ações Ordinárias, em 23/12/2020 
conforme AGE, ao preço de emissão de aproximadamente R$ 0,01 totalizando o valor adicional de até R$ 
1.000.000 sendo integralizado a formação do capital social da Companhia. O capital social é de R$ 6.500, dividido 
em 37.349.614 ações, todas nominativas e sem valor nominal. (*) Diretor responsável pela contabilidade

PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE FORMA RESUMIDA

Com a evolução tecnológica e consequente migração dos conteúdos impressos para a forma digital, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, emitiu o Parecer de Orientação nº 39, de 20 de dezembro de 2021, que define os requisitos de publicação a serem observados nas Demonstrações Financeiras Resumidas, de acordo com as alterações 
no artigo nº 289, I e II, da lei nº 6.404/76, introduzidas pela lei nº 13.818/2019, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2022. Com isto, a Companhia optou por divulgar a versão impressa de suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de forma resumida, com as seguintes 
observações: a) As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na 
forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável; b) As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:

https://www.jornalodiasp.com.br/leiloes-publicidade-legal/ https://nubank.com.br/relatorios-financeiros https://www.gov.br/cvm/pt-br https://www.b3.com.br/pt_br

DIRETOR PRESIDENTE
Fernando Carvalho Botelho de Miranda

DIRETORES
Eric Falchi Bedin Alessandro da Costa Prado (*) Felipe Linetzki Sotto-Maior

CONTADOR
Shashikant Sharma - CRC 1SP  310.993/O-4

DIRETORIA

O referido relatório do auditor independente sobre estas demonstrações financeiras foi emitido em 27 de abril de 2022, sem modificações.

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] 



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

        Ajuste de
         avaliação

                                           Capital social                                                      Reservas de lucros       patrimonial
Reserva Reservas

Capital social Reserva de Reservas de especial de Custo Total
Capital social SCP's incentivos lucros Lei nº reavaliação atribuído patrimônio

(nota 21.a) (nota 21.a)   fiscais (nota 21.b) 8.200  (nota 21.c) (nota 21.c) Companhia  SCP's  líquido AFAC Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  71.718  1.159  1.582  10  67.317  10.208  3.075  132.115  -  287.184  31.014  318.198
Realização do custo atribuído controladas e coligadas  -  -  -  -  -  -  -  (5.663)  5.663  -  -  -
Realização dos tributos diferidos sobre custo atribuído
controladas e coligadas  -  -  -  -  -  -  -  1.925  (1.925)  -  -  -
Realização depreciação s/vida últil controladas e coligadas  -  -  -  -  -  -  -  -  (1.561)  (1.561)  -  (1.561)
Realização da reserva de reavaliação controladas e coligadas  -  -  -  -  -  -  (278)  -  278  -  -  -
Realização dos tributos diferidos sobre reservas de
reavaliação controladas e coligadas  -  -  -  -  -  -  95  -  (95)  -  -  -
Realização do custo atribuído  -  -  -  -  -  -  -  (13.113)  13.113  -  -  -
Realização dos tributos diferidos sobre custo atribuído  -  -  -  -  -  -  -  4.458  (4.458)  -  -  -
Realização da reserva de reavaliação  -  -  -  -  -  -  (35)  -  35  -  -  -
Realização dos tributos diferidos sobre reservas de reavaliação  -  -  -  -  -  -  12  -  (12)  -  -  -
Realização da reserva correção monetária  -  -  -  -  -  -  (27)  -  27  -  -  -
Realização tributos diferidos sobre correção monetária  -  -  -  -  -  -  9  -  (9)  -  -  -
Realização da reserva ativo biológico  -  -  -  -  -  (154)  -  -  154  -  -  -
Realização tributos diferidos sobre reserva ativo biológico  -  -  -  -  -  52  -  -  (52)  -  -  -
Resultado do exercício  -  -  -  -  -  -  -  -  23.213  23.213  (4.376)  18.837
Destinações propostas pela administração - Ad-referendum da A.G.O:
. Dividendos distriuídos  -  -  -  -  (4.000)  -  -  -  -  (4.000)  -  (4.000)
. Reserva legal (artigo 193, Lei n º 6.404/76)  -  -  1.161  -  -  -  -  -  (1.161)  -  -  -
. Reserva de lucros a realizar (artigo 197, Lei n º 6.404/76)  -  -  -  -  31.697  -  -  -  (31.697)  -  -  -
. Reserva de ativos biológicos (artigo 197, Lei n º 6.404/76)  -  -  -  -  -  1.513  -  -  (1.513)  -  -  -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  71.718  1.159  2.743  10  95.014  11.619  2.851  119.722  -  304.836  26.639  331.474
Por mudança de participação em controladas  9.630  -  -  -  -  -  -  -  5.948  15.578  (26.639)  (11.061)
Custo atribuído reflexo recebido do aumento part. em controlada  -  -  -  -  -  -  -  16.943  (16.943)  -  -  -
Tributos diferidos sobre custo atribuído reflexo recebido
do aumento participação em controlada  -  -  -  -  -  -  -  (5.761)  5.761  -  -  -
Realização da reserva de reavaliação controladas e coligadas  -  -  -  -  -  -  662  -  (662)  -  -  -
Realização dos tributos diferidos sobre reservas de
reavaliação controladas e coligadas  -  -  -  -  -  -  (225)  -  225  -  -  -
Realização do custo atribuído  -  -  -  -  -  -  -  (1.167)  1.167  -  -  -
Realização dos tributos diferidos sobre custo atribuído  -  -  -  -  -  -  -  397  (397)  -  -  -
Realização da reserva correção monetária  -  -  -  -  -  -  (23)  -  23  -  -  -
Realização tributos diferidos sobre correção monetária  -  -  -  -  -  -  7  -  (7)  -  -  -
Realização da reserva ativo biológico  -  -  -  -  -  (37)  -  -  37  -  -  -
Realização tributos diferidos sobre reserva ativo biológico  -  -  -  -  -  13  -  -  (13)  -  -  -
Resultado do exercício  -  -  -  -  -  -  -  -  160.382  160.382  -  160.382
Destinações propostas pela administração - Ad-referendum da A.G.O:
. Dividendos distriuídos  -  -  -  -  (20.000)  -  -  -  -  (20.000)  -  (20.000)
. Juros s/capital próprio  -  -  -  -  -  -  -  -  (6.423)  (6.423)  -  (6.423)
. Reserva legal (artigo 193, Lei n º 6.404/76)  -  -  8.019  -  -  -  -  -  (8.019)  -  -  -
. Reserva de lucros a realizar (artigo 197, Lei n º 6.404/76)  -  -  -  -  130.743  -  -  -  (130.743)  -  -  -
. Reserva de ativos biológicos (artigo 197, Lei n º 6.404/76)  -  -  -  -  -  10.336  -  -  (10.336)  -  -  -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  81.348  1.159  10.762  10  205.757  21.931  3.272  130.134  -  454.373  -  454.373

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  31 DE DEZEMBRO DE  2021 E 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

IMARIBO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ n°. 76.486.463/0001-77

www.imaribo.com

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V. Sas., o Relatório da Administração e as correspondentes De-
monstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Mensagem da Administração
As vendas líquidas do exercício 2021 apresentaram crescimento de 40,96% quando compara-
das com igual período do ano passado. As atividades da Companhia estiveram direcionadas,
preponderantemente, ao fornecimento de madeira beneficiada para os mercados externo e in-
terno, representando, respectivamente, 73,85% e 26,15% (75,98% e 24,02% em 2020) das
vendas. A perspectiva da Administração para 2022 será a busca da manutenção da participa-
ção das vendas no mercado externo, com medidas que objetivem minimizar os efeitos da crise que
a economia mundial deve experimentar em função da pandemia do Coronavirus, e mais recente-
mente os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que podem desestabilizar a ordem mundial.
Os custos e despesas operacionais tiveram um aumento de 16,09% quando comparado com o
mesmo período de 2020. Porem os preços em moeda estrangeira tiveram um crescimento de 3,8%.
O lucro líquido da Companhia no exercício de 2021 foi de 160,3MM um aumento expressivo
de 590,92% quando comparado com o exercício de 2020, quando o valor foi de 23,2MM,
principalmente em função da equivalência patrimonial vinda de sua controlada Nórdica Ve-
ículos S.A.
O EBITDA da companhia no exercício de 2021 foi de R$ 41,5MM, apresentando um aumento
de 168,69% quando comparado ao mesmo período de 2020, quando o valor foi de 15,4MM.
Empresas Controladas / Consolidado
Celulose, papel e embalagens
No segmento de celulose, papel e embalagem as vendas brutas no exercício de 2021 atingiram
R$ 572,5MM, ante R$ 443,3MM do mesmo período de 2020, o que equivale a um aumento de
29,14%.  A Receita Operacional Líquida apresentou aumento de 30,16% em comparação ao
mesmo período de 2020, em função do crescimento das vendas de sacos industriais, principal-
mente cimentos, puxado pela forte demanda do mercado interno, e também de papéis sack kraft

extensivel e liner no mercado interno e externo em função do crescimento do e-commerce/
delivery, principalmente devido à pandemia do COVID19.
Os custos e despesas operacionais somaram R$495,6MM, um aumento de 30,85% quando
comparado com o mesmo período de 2020, principalmente em função dos aumentos nos preços
dos insumos, despesas com fretes e os gastos com a parada de março/2021, com o objetivo de
melhorar a eficiência, produtividade e melhores margens/rentabilidade nos meses futuros.
A controlada Iguaçu apresentou Resultado Operacional (antes do resultado financeiro),
positivo de R$ 82,8MM e apesar dos efeitos da parada anual ocorrido em março, aumentos
importantes de preços nos nossos principais insumos e os impactos das despesas financeiras
líquidas apresentamos Lucro no exercício de R$ 17,6MM. As exportações no exercício foram
equivalentes a praticamente o dobro da dívida indexada em moeda estrangeira, neutralizando
em parte este efeito da variação cambial. A dificuldade de capital de giro se manteve ao longo
de 2021, limitando maior utilização da capacidade instalada, portanto não permitiu uma maior
diluição dos custos fixos.
O EBITDA no exercício de 2021 foi de R$ 57,8MM, apresentando um aumento de 16,12%
quando comparado ao mesmo período de 2020, quando o valor foi de 49,8MM.
Revenda de caminhões e ônibus - Volvo
No segmento de caminhões e ônibus, contexto regional, nosso volume de vendas de cami-
nhões na linha HDV (pesados) que compreende os veículos linha F e VM HDV, tivemos uma
elevação nas vendas em 58,8%. Já na linha VM MHDV (semipesados) o crescimento foi de
53,1%.
 Nas vendas de ônibus em nossa região, tivemos uma redução nas vendas, ainda marcado pelos
efeitos da pandemia, com a paralisação do transporte rodoviário como um todo, e estagnação
da frota urbana. Espera-se que em 2022 o segmento apresente recuperação, com a retomada das
viagens e do restabelecimento do transporte urbano.
No tocante ao pós-venda, o crescimento foi de 30,2% para vendas de peças, e 13,9% para
serviços, resultado este, fruto do aumento da frota circulante ocorrida nos últimos anos, so-

mado ao ótimo desempenho do agronegócios e de alguns setores da indústria de alimentos,
somado à adoção de novas formas de relacionamento com os clientes, fortalecimento de canais
digitais, resultando e melhorias no agendamento de serviços e atendimento.
Foram intensificadas políticas internas de redução de custos e despesas, como resultado, as
despesas gerais e administrativas que em 2020 perfaziam 7,9% da receita operacional líquida,
passaram em 2021 a representar 6,8%, com a elevação do faturamento na ordem de 72,7%.
Mesmo com o impacto da pandemia, o lucro líquido teve uma melhoria de performance, passan-
do de 7,40% em 2020 para 9,50% em 2021.

Investimentos
Os investimentos do grupo Imaribo previstos para 2022 estarão direcionados à manutenção
e expansão da capacidade produtiva dos negócios de madeira beneficiada e revenda de cami-
nhões e ônibus VOLVO, bem como à redução de custos, sempre buscando a melhoria contínua
de seus negócios para permanecer ofertando produtos com qualidade e confiabilidade
requeridas pelos seus clientes. Quanto ao negócio de celulose, papel e embalagens, seguire-
mos com o projeto de desinvestimento.
Declaração da Diretoria
Em atendimento as disposições legais pertinentes, a Diretoria declara que revisou, discutiu e
concorda com as opiniões expressas no Relatório dos Auditores Independentes, emitido em 15
de março de 2022, além das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2021, os quais foram aprovados em Reunião de Diretoria de 15 de março de 2022.
Agradecimento
A Companhia quer registrar seus agradecimentos aos clientes, fornecedores, representantes,
instituições financeiras, órgãos governamentais, acionistas e demais partes interessadas pelo
apoio recebido, bem como a equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação dispensados.

Curitiba, 15 de março de 2022.
A ADMINISTRAÇÃO

Nota explicativa                                Controladora                       Consolidado
 2.021  2.020  2.021  2.020

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 5  4.509  135  7.120  2.377
Aplicações financeiras 6  -  -  106.216  33.675
Clientes 7  15.396  11.885  130.823  72.649
Estoques 8  11.381  4.468  89.968  53.917
Adiantamentos a fornecedores  2.747  1.523  8.407  8.127
Tributos a recuperar 9  18.708  16.794  34.469  23.038
Dividendos a receber 19  22.063  -  -  -
Escrow venda de ativos  -  3.573  -  -
Outros créditos  85  73  3.025  2.581

Total do ativo circulante  74.889  38.451  380.028  196.364

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Tributos a recuperar 9  305  194  6.558  6.915
Depósitos judiciais  8  43  913  1.389
Despesas antecipadas  -  -  177  205
Precatórios a receber 10  -  -  30.026  -
Outros créditos  -  -  -  359

 313  237  37.674  8.868

Investimentos 11  568.938  264.395  11  11
Ativo biológico 12  45.256  20.452  321.278  269.759
Imobilizado 13  34.712  35.878  699.614  704.196
Direito de uso 13.1  -  -  1.015  1.601
Intangível 14  15  15  834  1.046

 648.921  320.740  1.022.752  976.613

Total do ativo não circulante  649.234  320.977  1.060.426  985.481

TOTAL DO ATIVO 724.123  359.428  1.440.454  1.181.845

Nota explicativa                                Controladora                       Consolidado
 2.021  2.020  2.021  2.020

PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 15  -  81  110.348  88.826
Fornecedores e contas a pagar 16  7.697  4.904  120.322  70.300
Obrigações trabalhistas e sociais 17  2.155  1.811  95.018  61.110
Obrigações tributárias 18  4.736  5.062  170.774  106.779
Adiantamentos de clientes 1.283  794  12.721  21.398
Dividendos e JCP a pagar 6.358  857  6.358  857
Passivo de arrendamento 13.1  -  -  1.101  1.123
Outras obrigações 22  24  73  5.261  377
Total do passivo circulante  22.253  13.582  521.903  350.770
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Fornecedores e contas a pagar 16  1.760  6.450  7.611  16.141
Empréstimos e financiamentos 15  -  -  43.050  49.392
Obrigações tributárias 18  2.560  5.281  106.496  151.724
Obrigações trabalhistas e sociais 17  603  -  20.601  29.603
Passivo de arrendamento 13.1  -  -  -  666
Partes relacionadas 19  215.791  7.353  2.000  -
Tributos diferidos 20  20.205  15.042  219.372  204.303
Provisão para litígios 21  2.983  3.444  17.072  28.498
Dividendos a pagar 3.595  3.426  20.158  19.215
Outras obrigações 22  -  14  27.818  59
Total do passivo não circulante  247.497  41.010  464.178  499.601
TOTAL DO PASSIVO  269.750  54.592  986.081  850.371
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 23  81.348  71.718  81.348  71.718
Reserva de capital 1.159  1.159  1.159  1.159
Reservas de reavaliação 23  3.272  2.851  3.272  2.851
Reservas de incentivos fiscais 10  10  10  10
Reserva legal 23  10.762  2.743  10.762  2.743
Reserva de ativo biológico 23  21.931  11.619  21.931  11.619
Reservas de lucros a realizar 23  205.757  95.014  205.757  95.014
Ajuste de avaliação patrimonial 23  130.134  119.722  130.134  119.722
Patrimonio líquido atribuído aos controladores  454.373  304.836  454.373  304.836
Participação de não controladores no patrimônio líquido  -  -  -  26.638
Total do patrimônio líq. e recursos para aumento de capital  454.373  304.836  454.373  331.474
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  724.123  359.428  1.440.454  1.181.845

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES  DOS  FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 - MÉTODO INDIRETO

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Nota explicativa                                           Controladora                  Consolidado
2.021 2.020 2.021 2.020

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 24  127.984  90.793  1.742.290  1.122.560
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 25  (70.819)  (59.536) (1.398.957)  (929.509)
LUCRO BRUTO  57.165  31.257  343.333  193.051
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas administrativas 25  (8.393)  (6.709)  (108.514)  (82.139)
Despesas comerciais 25  (12.922)  (13.116)  (59.295)  (47.551)
Valor justo dos ativos biológicos 12  15.660  2.292  72.652  39.962
Resultado da equivalência patrimonial 11  123.590  24.122  -  -
Outras receitas(despesas) operacionais líquidas 26  4.812  (12.604)  47.401  7.605

 122.747  (6.015)  (47.756)  (82.123)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO E TRIBUTOS  179.912  25.242  295.577  110.928
Resultado financeiro 27  (6.108)  (3.738)  (63.173)  (69.964)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  173.804  21.504  232.404  40.964
Imposto de renda e contribuição social 20  (8.259)  (1.907)  (56.979)  (23.844)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 20  (5.163)  3.616  (15.043)  1.717
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 160.382  23.213  160.382  18.837
Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores 160.382  23.213  160.382  23.213
Lucro / (Prejuízo) líquido atribuído aos acionistas não controladores  -  -  -  (4.376)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 160.382  23.213  160.382  18.837
Resultado líquido por ação básico  em R$ 0,550  0,080

                                         Controladora                      Consolidado
 2.021  2.020  2.021  2.020

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  160.382  23.213  160.382  18.837
     Outros resultados abrangentes  -  -  -  -
TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO  160.382  23.213  160.382  18.837

                                                                              Controladora                  Consolidado
 2.021  2.020  2.021  2.020

Das operações  34.735  13.746  194.394  110.417
Resultado do exercício  160.382  23.213  160.382  18.837
Imposto de renda e contribuição social diferidos  5.163  (3.616)  15.043  (1.717)
Depreciações, amortizações e exaustões  1.318  3.870  51.948  51.634
Provisões para lítígios  (461)  (1.226)  (11.426)  (3.293)
Encargos financeiros  6.856  3.887  51.049  65.776
Equivalência patrimonial  (123.590)  (24.122)     -     -
Valor justo de ativos biológicos  (15.660)  (2.292)  (72.652)  (39.962)
Ajuste a valor presente  57  6  108  1.011
Provisão para crédito de liquidação duvidosa  (316)  300  (6.674)  3.571
Baixas do imobilizado / intangível - Custo Atribuído
e Reavaliações  986  13.726  6.616  14.560
Variação nos saldos de ativos e passivos  (3.916)  (6.184)  (40.613)  (10.041)
Redução / (aumento)das contas a receber  (3.195)  (5.952)  (51.500)  1.450
Redução / (aumento) dos estoques  (6.913)  3.153  (36.051)  7.260
Redução / (aumento) de outros ativos  4.775  3.874  (40.375)  10.893
Aumento / (redução) de fornecedores  (1.954)  (69)  41.383  (5.765)
Aumento / (redução) de obrigações trabalhistas e sociais  947  (72)  24.906  11.349
Aumento / (redução) de obrigações tributárias  (3.671)  (1.704)  (8.698)  (11.082)
Aumento / (redução) de outros passivos  6.095  (5.414)  29.722  (24.146)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  30.819  7.562  153.781  100.376
Atividades de investimentos
Adições ao imobilizado/intangível  (1.096)  (306)  (33.517)  (12.701)
Aplicações financeiras     -     -  (72.541)  (16.731)
Aquisição de Investimentos  (221.867)     -     -     -
Gastos com ativos biológicos  (9.186)  (1.519)  (10.180)  (2.398)
Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimentos  (232.149)  (1.825)  (116.238)  (31.830)
Atividades de financiamento
Aumento / (redução) dos empréstimos  (121)  (244)  (8.377)  (62.776)
Dividendos pagos  3.577  (4.000)  (26.423)  (4.000)
Mútuos e saldos com partes relacionadas  202.248  (1.466)  2.000     -
Caixa líquido aplicado pelas atividades de financiamento  205.704  (5.710)  (32.800)  (66.776)
Variação de caixa:  4.374  27  4.743  1.770
Caixa no início do exercício  135  108  2.377  607
Caixa no final do exercício  4.509  135  7.120  2.377

DIRETORIA

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Paulo Roberto Pizani - Diretor Superintendente

Raimar Sternadt  - Diretor Administrativo/Financeiro

Vera Maria Luhm Pisani

Heloisa Maria Pisani de Oliveira franco

Julio Cesar Pisani

Luiz Fernando Pizzani

Luiz Felipe Nardi

As demonstrações contábeis completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório

do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis completas estão disponíveis eletronicamente no

site do Jornal O Dia, em https://www.jornalodiasp.com.br/leiloes-publicidade-legal/. O referido relatório do

auditor independente sobre essas demonstrações contábeis foi emitido em 15 de março de 2022, sem

modificações.

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] 

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

DR-PR promove capacitação sobre
tecnologias na produção de mandioca
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Jornal O DIA SP

O Paraná é o segundo maior
produtor nacional de mandioca
e lidera a comercialização da raiz,
principalmente na produção de
fécula. Dentro desse panorama,
um grupo de 35 técnicos conhe-
ceu mais sobre os dados recen-
tes da cultura, as diferentes prá-
ticas de manejo da mandioca e
as pragas que atacam a lavoura
durante uma capacitação no
Polo de Pesquisa do IDR-Para-
ná em Paranavaí (Noroeste). O
curso é uma iniciativa do insti-
tuto em parceria com a Cocamar

Cooperativa Agroindustrial de
Maringá.

Nos últimos anos a cultura
passou por importantes mudan-
ças com um avanço tecnológico
na produção agrícola e também
no setor industrial. Porém, vem
perdendo espaço no Estado para
outras mais rentáveis para o pro-
dutor, como a soja e o milho.

De acordo com levantamen-
to do Deral (Departamento de
Economia Rural), da Secretaria
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, a previsão é que

na safra 2021/2022 sejam planta-
dos 125 mil hectares com mandi-
oca e a produção chegue a 2,8
milhões de toneladas. Esses nú-
meros mostram uma redução de
10% na área ocupada e de 14%
no volume da produção, na com-
paração com a safra anterior.

Durante a capacitação os pro-
fissionais da Cocamar participa-
ram de painéis sobre a cultura de
mandioca, tema abordado por
Mario Takahashi, do IDR-Paraná.
O pesquisador apresentou as va-
riedades mais indicadas para a in-

dústria, manejo do material de
propagação, adubação e o mane-
jo das principais doenças.

Neumárcio da Costa, profes-
sor da Unioeste, falou sobre a
melhor forma de manejar o mato
nas lavouras e do uso de produ-
tos registrados no Paraná. O ma-
nejo das principais pragas foi
abordado pelo pesquisador Ru-
diney Ringenberg, da Embrapa.
Técnicos que trabalham nas uni-
dades da Cocamar no Mato
Grosso do Sul e Paraná partici-
param do curso.

A produção paranaense de
mandioca está concentrada nos
núcleos regionais de Paranaguá,
Umuarama, Campo Mourão,
Maringá e Toledo. Para se ter
ideia da importância da cultura
para a economia estadual, o Es-
tado possui 42 fecularias, das 72
que existem no país. Na safra
2020/2021, 70% da produção fo-
ram destinados às fábricas de
fécula, farinha e polvilho azedo.

As áreas mais tecnificadas
do cultivo da raiz se localizam
nas regiões Noroeste, Oeste e

Centro-Oeste do Estado. Entre
as melhorias já implantadas pe-
los produtores estão o uso de
manivas selecionadas, melhor
preparo e adubação do solo.

Apesar de o processo de
plantio e mecanização dos culti-
vos ter avançado, os produto-
res de mandioca do Paraná ain-
da enfrentam dificuldade no
momento da colheita, que é feita
manualmente. A escassez de
mão de obra é um problema en-
frentado a cada safra. (Agencia
Brasil)



IGUAÇU celulose, papel s.a.
CNPJ n.  81.304.727/0001-64
www.iguacucelulose.com.br

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO 2021

A IGUAÇU celulose, papel s.a. apresenta seus resultados referente ao ano de 2021.
As demonstrações contábeis são preparadas de acordo com os pronunciamentos,
interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados
por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As informações operacionais e financeiras apresentadas com base em números são em
reais. Os dados não financeiros, tais como volumes e quantidades, não foram objetos de
revisão pelos nossos auditores independentes.
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
As vendas líquidas do período findo em 31 de dezembro de 2021 apresentaram crescimento
de 30,16% quando comparadas com igual período do ano anterior. No total das vendas
líquidas do exercício de 2021 o mercado interno representou 60,62% e o mercado externo
39,38%. A nossa estratégia tem sido manter a nossa participação no mercado interno, tanto
no papel kraft como nas embalagens (foco nos sacos para cimento). Portanto a medida que
estes mercados se mantiverem com demanda positiva iremos acompanhar. Os mercados
de comércio eletrônico e deliveries não param de crescer, e a IGUAÇU também acompanha
o movimento desses segmentos.
Importante ressaltar que no mês de março/2021 tivemos a Parada Anual para Manutenção
Programada, onde foi investido aproximadamente R$ 20.000, e mais R$ 12.000 em
substituição de equipamentos. Isto fez com que ficássemos mais de 25 dias sem produzir
celulose, nossa principal matéria prima para nossa cadeia de produção.
Com os investimentos e necessidade de capital de giro, a dívida financeira da companhia
aumentou, quando comparada com o exercício de 2020 a qual representou no exercício
encerrado em 31/12/2021 o montante de R$158.572 ante R$144.065 em 31/12/2020.
Apesar dos efeitos da parada anual onde ficamos mais de 25 dias sem produzir celulose,
aumentos importantes de preços nos nossos principais insumos e os impactos das despesas
financeiras líquidas, a Companhia apresentou Lucro de R$ 17.627 comparado a um prejuízo
de R$ 28.100 no exercício de 2020. A geração de caixa no exercício encerrado em 31/12/
2021 foi de R$ 57.844 e no exercício de 2020 foi de R$ 49.814 um aumento de 16,12%.
Operação de vendas de ativos
A Companhia, em 08 de dezembro de 2021, firmou contrato de venda de suas unidades
fabris de São José dos Pinhais - PR; Piraí do Sul - PR e Campos Novos - SC, pelo valor
de R$945.700.000,00 (novecentos e quarenta e cinco milhões e setecentos mil reais)
portanto essas operações serão descontinuadas a partir da conclusão dos trâmites
burocráticos da negociação.
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Receita Bruta / Receita Líquida
O desempenho de vendas brutas da IGUAÇU no exercício de 2021 atingiu R$ 572,5MM,
ante R$ 443,3MM do mesmo período de 2020, o que equivale a um aumento de 29,14%.  A
Receita Operacional Líquida apresentou incremento de 30,16% em comparação ao mesmo
período de 2020, em função do crescimento das vendas de sacos industriais, principalmente
cimentos, puxado pela forte demanda do mercado interno, e também de papéis sack kraft
extensivel e liner no mercado interno e externo em função do crescimento do e-commerce/
delivery, principalmente devido à pandemia do COVID19.

Os indicadores abaixo representam a situação da companhia em um cenário de aumento
de produção e vendas, apesar da limitação de capital de giro e os efeitos da pandemia do
Coronavirus, todavia a companhia objetiva seguir a retomada de seu crescimento, com
foco no mercado externo, assim que o mercado interno se estabilize.

Em relação às moedas relevantes para a determinação dos preços dos produtos da Companhia
e do custo financeiro, verificou-se desvalorização do Real em relação ao Dólar norte-
americano na ordem de 7,39% no período de janeiro a dezembro de 2021, conforme abaixo.

Fonte: Banco Central do Brasil

Vale destacar que aproximadamente 47,8% do passivo financeiro da companhia está indexado
em moeda estrangeira, que totaliza o equivalente aproximadamente a USD 13,5MM. Por
outro lado as exportações dos últimos 12 meses e as projetadas para o próximo ano,
respectivamente, deverão ser mais do que o dobro da dívida em moeda estrangeira,
neutralizando completamente a variação cambial passiva.
A participação do mercado externo, no mix de receita líquida, foi de 39,38% (representando
exportações equivalentes a USD 35,5MM no exercício de 2021) em comparação com o
mesmo período de 2020, quando representou 40,07%.

Custos dos produtos Vendidos e Despesas

Os custos e despesas operacionais somaram R$495,6MM, um aumento de 30,85% quando
comparado com o mesmo período de 2020, principalmente em função dos aumentos dos
preços dos insumos, despesas com fretes e os gastos com a parada de março/2021, com o
objetivo de melhorar a eficiência, produtividade e melhores margens/rentabilidade nos meses
futuros.
Resultado Financeiro
O resultado financeiro no exercício de 2021 foi negativo em R$ 56,3MM, apresentando uma
redução de R$ 11,8MM (17,4%) quando comparado com o resultado financeiro negativo no
mesmo período de 2020 de R$ 68,1MM.
Resultado Líquido do Exercício
A Companhia apresentou Resultado Operacional (antes do resultado financeiro), positivo de

R$ 82,8MM e apesar dos efeitos da parada anual ocorrido em março, aumentos importantes
de preços nos nossos principais insumos e os impactos das despesas financeiras líquidas
apresentamos Lucro no exercício de R$ 17,6MM.

EBITDA
O EBITDA da companhia no exercício de 2021 foi de R$ 57,8MM, apresentando um aumento
16,12% quando comparado ao mesmo período de 2020, quando o valor foi de 49,8MM.
Endividamento

O endividamento financeiro da companhia no encerramento do exercício de 2021 foi de
R$158,6MM e foi composto por 27,15% de vencimentos no longo prazo e 72,85% no curto prazo.
A dívida em moeda nacional representou 52,16% do total da dívida da companhia e em
moeda estrangeira representou 47,84%. A dívida em moeda estrangeira decorre principalmente
do saldo dos investimentos com importações de máquinas para produção de sacos, realizados
em 2013/2014, e operação de adiantamento sobre contrato de câmbio para capital de giro.
A exposição em moeda estrangeira está lastreada pelas vendas para o mercado externo. As
exportações dos últimos 12 meses e as projetadas para o próximo ano, respectivamente,
deverão ser mais que o dobro da dívida em moeda estrangeira, neutralizando a respectiva
variação cambial passiva.

Investimentos

Os investimentos realizados ao longo de 2021 foram destinados basicamente aos gastos com
a parada anual, manutenção e substituição dos equipamentos industriais e da base florestal.
Gestão de Recursos Humanos
A IGUAÇU encerrou o exercício de 2021 com 1.284 colaboradores diretos, representando
um aumento de 11,00% no quadro de pessoas em comparação ao exercício de 2020 devido
ao incremento relativo à reativação de linhas para a produção de sacos industriais multifoliados.
Aliados a nossos colaboradores efetivos nossos 172 terceiros, foram responsáveis pelas
conquistas alcançadas no exercício.
Governança Corporativa
A IGUAÇU tem demonstrado suas boas práticas de governança corporativa. Desde 2012, a
empresa passou a ser auditada, nos seus negócios, por empresas reconhecidas no mercado.
Relacionamento com Auditores Independentes
Em atendimento as disposições legais pertinentes, a Companhia informa que não tem por
prática a contratação de serviços que não estejam relacionados à auditoria externa junto a
seus auditores independentes. Se eventualmente serviços forem contratados, serão respeitados
os princípios de independência do auditor independente.
Agradecimento
A IGUAÇU registra aqui seus agradecimentos aos seus clientes, fornecedores, representantes,
instituições financeiras, órgãos governamentais, auditores externos, acionistas e todos aqueles
que contribuíram para o desenvolvimento das atividades da empresa, bem como a equipe de
colaboradores pelo empenho e dedicação dispensados.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Nota Explicativa 31/12/2021 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 4  2.143  1.512
Clientes 5  78.278  50.276
Estoques 6  35.485  26.462
Adiantamentos a fornecedores  5.227  6.394
Tributos a recuperar 7  13.826  5.367
Despesas antecipadas  778  458
Outros créditos 2.035  1.945
Total do ativo circulante  137.772  92.414

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Outras contas a receber coligadas 8  154.513  -
Tributos a recuperar 7  6.253  6.722
Partes relacionadas 8  -  7.353
Depositos judiciais 19  203  585
Despesas antecipadas  177  205
Precatórios a Receber 9  29.667  -

 190.813  14.865

Investimento 10  -  162.223
Ativo biológico 11  276.022  249.307
Imobilizado 12  432.640  422.260
Intangível 13  781  950

 709.443  834.740

Total do ativo não circulante 900.256  849.605

TOTAL DO ATIVO 1.038.028  942.019

Nota Explicativa 31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 14  115.522  94.673
Fornecedores e contas a pagar 15  69.198  56.645
Obrigações trabalhistas e sociais 16  86.334  55.732
Obrigações tributárias 17  147.695  91.118
Adiantamentos de clientes 8.557  17.049
Outras obrigações 20  2.066  286
Total do passivo circulante  429.372  315.503
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 14  43.050  49.392
Fornecedores e contas a pagar 15  7.611  16.141
Obrigações trabalhistas e sociais 16  19.999  29.603
Obrigações tributárias 17  103.936  146.442
Partes relacionadas pessoas fisicas 8  2.000  -
Tributos diferidos 18.b  186.211  177.324
Dividendos a pagar  16.563  15.788
Provisão para litígios 19  12.776  20.715
Outras obrigações 20  27.818  46
Total do passivo não circulante 419.964  455.451
TOTAL DO PASSIVO  849.336  770.954
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 21.a  61.838  61.838
Capital social SCP 21.a  1.008  1.008
Reservas de incentivos fiscais 1  1
Reservas de reavaliação 21.c  3.146  3.209
Reserva especial Lei n° 8.200 586  586
Reservas de lucros 21.b  166.340  148.431
Ajuste de avaliação patrimonial 21.c  92.724  96.213
Prejuízos acumulados - SCP (2.476)  (2.476)
Prejuízos acumulados (134.475)  (137.745)
Total do patrimônio líquido 188.692  171.065
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  1.038.028  942.019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS  FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Nota Explicativa 31/12/2021 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 24  503.269  386.663
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 25  (427.401)  (322.594)
LUCRO BRUTO 75.868  64.069
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas administrativas 25  (26.544)  (25.451)
Despesas comerciais 25  (41.742)  (30.775)
Valor justo dos ativos biológicos 11  56.992  37.670
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 26  18.230  (4.771)

6.936  (23.327)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO E TRIBUTOS  82.804  40.742
Receitas financeiras 27  20.081  27.737
Despesas financeiras 27  (76.371)  (95.882)

(56.290)  (68.145)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 26.514  (27.403)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 18.a  (8.887)  (697)
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 17.627  (28.100)
Resultado líquido por ação básico em R$  0,074  (0,118)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020

LUCRO / PREJUÍZO DO PERÍODO  17.627  (28.100)
 Outros resultados abrangentes  -  -
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO  17.627  (28.100)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES  DOS  FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (MÉTODO INDIRETO)

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Das operações  75.521 48.575

Resultado do período  17.627  (28.100)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  8.887  697
Depreciações, amortizações e exaustões  47.958  44.979
Valor justo do ativo biológico  (56.992)  (37.670)
Provisões para lítígios  (7.939)  172
Provisão para devedores duvidosos  6.400  (3.105)
Encargos financeiros (empréstimos, partes relacionadas, refis)  52.470  46.413
Variação cambial não realizada (empréstimos, financiamento e outros)  6.882  24.843
Baixas ao imobilizado/intangível  228  346

Variação nos saldos de ativos e passivos  (201.386)  (18.018)
Aumento de clientes  (34.265)  (2.322)
Aumento dos estoques  (9.023)  (4.374)
Aumento / Redução de outros ativos  (191.408)  1.791
Redução / Aumento de fornecedores e contas a pagar  4.022  (1.404)
Aumento de obrigações trabalhistas e sociais  20.997  12.544
Redução de obrigações tributárias  (12.770)  (5.940)
Aumento / Redução de outros passivos  21.061  (18.313)

Caixa líquido originado pelas atividades operacionais  (125.865)  30.557
Atividades de investimentos

Adições ao imobilizado/intangível  (27.126)  (11.363)
Investimentos em coligadas  162.223  -
Dispêndios com ativos biológicos  (995)  (879)
Mútuos e saldos com partes relacionadas  11.908  30.875

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  146.010  18.633
Atividades de financiamento

Operações com empréstimos  (21.514)  (40.535)
Mútuos e saldos com partes relacionadas  2.000  (7.497)

Caixa líquido originado aplicado nas atividades de financiamento  (19.514)  (48.032)
Variação de caixa:  631  1.158
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  1.512  354
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  2.143  1.512

Ajuste de
avaliação Lucros/Prejuízos

Capital social Reservas de lucros  patrimonial  acumulados
Reserva Reservas

Capital social Reserva de Reservas de especial de Custo Total
Capital social SCP's incentivos lucros Lei nº reavaliação atribuído patrimônio

(nota 21.a) (nota 21.a)   fiscais (nota 21.b) 8.200  (nota 21.c) (nota 21.c) Companhia  SCP's  líquido AFAC Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  61.838  1.008  1  140.689  722  3.426  100.253  (106.296)  (2.476)  199.165  7.252  206.417
Realização do custo atribuído  -  -  -  -  -  -  (6.120)  6.120  -  -  -  -

Realização dos tributos diferidos sobre custo atribuído  -  -  -  -  -  -  2.080  (2.080)  -  -  -  -

Realização da reserva de ativo biológico  -  -  -  (25.940)  -  -  -  25.940  -  -  -  -

Realização dos tributos diferidos sobre ativo biológico  -  -  -  8.820  -  -  -  (8.820)  -  -  -  -

Realização da reserva de reavaliação  -  -  -  -  -  (329)  -  329  -  -  -  -

Tributos diferidos sobre reservas de reavaliação  -  -  -  -  -  112  -  (112)  -  -  -  -

Realização da reserva de correção monetária  -  -  -  -  (205)  -  -  205  -  -  -  -

Tributos diferidos sobre reservas de correção monetária  -  -  -  -  69  -  -  (69)  -  -  -  -

Transferência mutuo ativo não circulante  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (7.252)  (7.252)

Transferência reserva ativo biológico  -  -  -  24.862  -  -  -  (24.862)  -  -  -  -

Resultado do exercicio  -  -  -  -  -  -  -  (28.100)  -  (28.100)  -  (28.100)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  61.838  1.008  1  148.431  586  3.209  96.213  (137.745)  (2.476)  171.065  -  171.065
Realização do custo atribuído  -  -  -  -  -  -  (5.287)  5.287  -  -  -  -

Realização dos tributos diferidos sobre custo atribuído  -  -  -  -  -  -  1.798  (1.798)  -  -  -  -

Realização da reserva de ativo biológico  -  -  -  (29.858)  -  -  -  29.858  -  -  -  -

Realização dos tributos diferidos sobre ativo biológico  -  -  -  10.152  -  -  -  (10.152)  -  -  -  -

Realização da reserva de reavaliação  -  -  -  -  -  (95)  -  95  -  -  -  -

Tributos diferidos sobre reservas de reavaliação  -  -  -  -  -  32  -  (32)  -  -  -  -

Transferência reserva ativo biológico  -  -  -  37.615  -  -  -  (37.615)  -  -  -  -

Resultado do exercicio  -  -  -  -  -  -  -  17.627  -  17.627  -  17.627

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  61.838  1.008  1  166.340  586  3.146  92.724  (134.475)  (2.476)  188.692  -  188.692

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS PERÍODOS FINDOS EM  31 DE DEZEMBRO DE  2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DIRETORIA

José Felipe Cavalcanti - Diretor Superintendente

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Paulo Roberto Pizani - Presidente do Conselho

Julio Cesar Pisani - Conselheiro

Vera Maria Luhm Pisani - Conselheira

Raimar Sternadt - ConselheiroMarcos Aurélio Tomaz de Brito
Diretor Administrativo - Contador CRC - PR Nº 193725/O-0 T - SP Heloisa Maria Pisani de Oliveira Franco - Conselheira

José Eduardo Nardi - Diretor Industrial

As demonstrações contábeis completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de

2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis completas

estão disponíveis eletronicamente no site do Jornal O Dia, em https://www.jornalodiasp.com.br/

leiloes-publicidade-legal/. O referido relatório do auditor independente sobre essas

demonstrações contábeis foi emitido em 21 de fevereiro de 2022, sem modificações.

1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional
VIII - Tatuapé-SP. EDITAL PARA CONHECIMENTO
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS
DEINTERDIÇÃO DE MARIA AP ARECIDA
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 APARECIDA
MAZIERO, 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 - 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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0013407-95.2013.8.26.0009. A Dra. Claudia Ribeiro,
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional da Vila
Prudente - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Monique
Duarte Montiel (CPF: 089.665.519-98), que lhe foi
proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de
Posse por parte de SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL, em relação ao Contrato
de Arrendamento Mercantil nº 70008095898 cujo objeto
foi UM Automóvel, Marca Ford, Modelo Focus SED 2.0
16VAUT, cor verde, ano de fabricação 2003, placa
JQH1798, chassi 8AFCZZFFC4J326024; o bem foi
reintegrado ao autor. Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela ré, como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 02/05/2022. 04 e 05/05

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

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

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] 

AZEVEDO & 
TRAVASSOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado 
CNPJ/ME nº 61.351.532/0001-68 - NIRE 35.300.052.463

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 

EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 09 HORAS
CERTIDÃO: Certifico o Registro na JUCESP sob o nº 
132.006/22-4 em 09/03/2022. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.
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Com investimento de R$ 376,4 mi
em obras, Sanepar amplia atendimento

PÁGINA 8 Nacional
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2022

A Sanepar oficializou na ter-
ça-feira (3) investimentos de R$
376,4 milhões em obras de sanea-
mento e abastecimento de água
em 12 cidades. Os recursos são
fruto de um financiamento com a
Caixa Econômica Federal (R$ 354,4
milhões) e recursos próprios (R$
22 milhões). O documento foi as-
sinado pelo governador Carlos
Massa Ratinho Junior, o vice-pre-
sidente da Caixa, Celso Leonardo
Barbosa, e o presidente da Sane-
par, Claudio Stabile, no Palácio

Iguaçu.
O montante viabiliza a ampli-

ação dos sistemas de água de
Curitiba, Cafelândia, Ivaí e Co-
lombo, e de esgotamento sanitá-
rio de Castro, Palmas, Centená-
rio do Sul, Cornélio Procópio,
Campo Mourão, Santo Antônio
da Platina, Pato Branco e Porto
União (SC), que também tem con-
trato com a empresa paranaense.
A previsão é que 3,7 milhões de
pessoas sejam impactadas pelas
obras. São R$ 113,1 milhões no

sistema de abastecimento de água
e R$ 263,3 milhões no esgotamen-
to sanitário.

Com isso, destacou Ratinho
Junior, o Paraná fica mais próxi-
mo da universalização nos índi-
ces de saneamento. Atualmente,
100% da população urbana é aten-
dida com água tratada, e a cober-
tura da coleta e tratamento de
esgoto chega a 84% dos municí-
pios. “Este recurso vai permitir
mais investimentos em sanea-
mento básico no Paraná. Para os

próximos quatro anos, a Sanepar
prevê destinar R$ 9 bilhões nes-
sa área”, disse.

“A melhoria nos sistemas de
saneamento leva mais saúde e
qualidade de vida à população.
Hoje o Estado tem 84% de esgo-
tamento sanitário e já universali-
zou o acesso à água tratada”, afir-
mou o governador. “Agora, em
nova parceria com os municípi-
os, vamos chegar a essa univer-
salização do saneamento, levan-
do para todas as casas e todos

os bairros”.
“Além de ampliar o atendi-

mento com água tratada, com o
crescimento dinâmico da popu-
lação de alguns municípios, tam-
bém avançamos na universaliza-
ção do esgotamento sanitário.
Todas as grandes cidades do Pa-
raná já tem um índice de atendi-
mento superior a 95%, e agora
nossa meta é ampliar a participa-
ção nos municípios menores”,
ressaltou Stabile.

O vice-presidente da Caixa

ressaltou a parceria forte com o
Paraná em diversas áreas, como
infraestrutura, habitação e agro-
negócio, e agora nas obras de
saneamento. “A Caixa Econômi-
ca se voltou muito fortemente
para a infraestrutura durante esta
gestão. Nossa capilaridade per-
mite investimentos como este no
Paraná, que atende 12 municípi-
os. O convênio com a Sanepar é
uma demonstração de que a gen-
te quer fazer muito mais pelo sa-
neamento do Estado e do País”,
disse Barbosa.

Além de obras que ainda se-
rão executadas nos municípios,
os recursos financiados também
foram destinados para o paga-
mento da obra de transposição
do Rio Capivari, que foi anteci-
pada pela Sanepar para reduzir os
impactos da crise hídrica em Cu-
ritiba e Região Metropolitana. A
construção, que somou R$ 55
milhões em investimentos, foi re-
alizada em tempo recorde, em cer-
ca de seis meses.
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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)

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

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, 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS 
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 584ª E 585ª 

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 584ª e 585ª 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 19 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, da concessão de Waiver à Devedora no sentido de não declarar antecipadamente vencida a totalidade das 
Debêntures, e consequentemente o resgate antecipado dos CRI, (conforme definidos no Termo de Securitização) devido à ocorrência da 
Hipótese de Vencimento Antecipado Total prevista no item (f)(v) da Cláusula 4.2 da Escritura de Emissão de Debêntures (conforme 
definido no Termo de Securitização) em relação ao exercício social findo 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.oliveiratrust.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 af.assembleias@oliveiratrust.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 af.assembleias@oliveiratrust.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  
af.assembleias@oliveiratrust.com.br ou pelo telefone (21) 3514-0000 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, 04 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
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LG Agronegócios e Participações S.A.
CNPJ nº 13.035.525/0001-04 / NIRE 35.300.388.208

Edital de Primeira Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada em 20/05/2022. LG Agronegócios e Participações S.A., sociedade por ações,
com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 14º andar, parte, Jardim Paulistano, CEP:
01.452-000, na cidade e Estado de São Paulo, CNPJ/ME nº 13.035.525/0001-04 (“Companhia”),
vem, pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”), convocar os senhores aci-
onistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral Extraordiná-
ria”), que se realizará, em primeira convocação, às 16h00 do dia 20/05/2022 na sede da Compa-
nhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) dissolução, liquidação

e extinção da Companhia, em decorrência de sua inatividade; (ii) nomeação do guarda-livros e
liquidante da Companhia; (iii) aprovação do balanço patrimonial de encerramento; (iv) apuração e
partilha dos haveres sociais; e (v) declaração de extinção da sociedade. Instruções Gerais: En-

contram-se, à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos pertinentes às
matérias aqui previstas. Consoante o artigo 126 da LSA e o Estatuto Social da Companhia, apenas
as pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na
forma da legislação aplicável e do Estatuto Social da Companhia, poderão comparecer e participar
da AGE. São Paulo, 15/04/2022. Carlos Eduardo Martins e Silva - Diretor.

Elux S.S. Expresso Luxo São Paulo Santos Ltda - CNPJ/MF nº 61.586.160/0001-59

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores Expressos em Reais)

    Notas               2021                2020
Ativo circulante   8.521.857,26   7.548.917,06
Caixa e equivalentes de caixa 4  6.937.505,29   7.064.704,77
Contas a receber   1.159.203,48   267.772,12
Estoques  6  139.757,36   128.650,22
Outros créditos 5  285.391,13   87.789,95
Ativo não circulante   6.981.832,37   8.393.513,96
Realizável a longo prazo  2.781.888,97   2.268.865,05
Partes relacionadas 7  1.713.400,00   1.713.400,00
Depósitos judiciais   615.740,26   550.305,15
Impostos diferidos   447.588,81   -
Outros créditos -  5.159,90   5.159,90
Investimentos 8  646.463,56   377.263,36
Imobilizado 9  3.533.959,95   5.732.185,55
Intangível 10  19.519,89   15.200,00
      4.199.943,40   6.124.648,91
Total do ativo   15.503.689,63   15.942.431,02

    Notas               2021                2020
Passivo circulante   3.424.381,04   2.627.307,58
Empréstimos e financiamentos 11  1.578.652,75   1.939.455,55
Fornecedores    1.003.648,76   282.753,62
Obrigações trab. e tributárias 12  616.866,07   332.852,29
Adiantamento de clientes   146.071,17   50.167,08
Contas a pagar   79.142,29   22.079,04
Passivo não circulante   2.272.220,18   4.164.267,22
Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos 11  1.649.621,19   3.601.091,93
Fornecedores  -  7.200,00
Provisões para contingências 13  622.598,99   555.975,29
Patrimônio líquido  9.807.088,41   9.150.856,22
Capital social 15  11.000.000,00   11.000.000,00
Reserva de capital   181.806,57   181.806,57
Prejuízos acumulados   (1.374.718,16)  (2.030.950,35)
Total do passivo e patr. líquido   15.503.689,63   15.942.431,02

Demonstrações do resultado
    Notas               2021                2020
Receita operacional líquida 16  9.788.073,33   7.539.414,01
Custos operacionais 17  (6.708.383,20)  (6.641.123,53)
Lucro bruto   3.079.690,13   898.290,48
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e 
administrativas 18  (3.067.440,30)  (2.674.630,33)
Outras receitas (despesas)
 operacionais   359.104,83   41.740,64
     (2.708.335,47)  (2.632.889,69)
Despesas financeiras   (447.404,77)  (507.123,27)
Receitas financeiras   284.693,49   237.120,77
Resultado financeiro   (162.711,28)  (270.002,50)
Resultado antes das
 provisões tributárias   208.643,38   (2.004.601,71)
IR. e contribuição social   447.588,81   (30.348,43)
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício  656.232,19   (2.034.950,14)
Nº cotas -  11.000.000   11.000.000
Lucro por cotas - R$   0,06   (0,18)

Demonstrações do resultado abrangente
                  2021                 2020
Resultado líquido do exercício  656.232,19   (2.034.950,14)
Outros resultados abrangentes -  -
Total do resultado abrangente
 do exercício  656.232,19   (2.034.950,14)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
    Capital Reserva Lucros (prejuízos) Resultado 
                 social      de capital             acumulados     do exercício                 Total
 Saldos em 31 de dezembro de 2019   11.000.000,00   181.806,57   248.999,79  -  11.430.806,36
Distribuição de lucros - -  (245.000,00) -  (245.000,00)
Resultado do exercício  - - -  (2.034.950,14)  (2.034.950,14)
Destinação do prejuízo do exercício  - -  (2.034.950,14)  2.034.950,14   -
Saldos em 31 de dezembro de 2020   11.000.000,00   181.806,57   (2.030.950,35) -  9.150.856,22
Distribuição de lucros - - - -  -
Resultado do exercício  - - -  656.232,19   656.232,19
Destinação do lucro do exercício  - -  656.232,19   (656.232,19)  -
Saldos em 31 de dezembro de 2021   11.000.000,00   181.806,57   (1.374.718,16)  -   9.807.088,41 

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
                  2021                2020
Atividades operacionais
(Prejuízo)/lucro líquido do
 exercício antes do IRPJ e da CSLL 208.643,38 (2.004.601,71)
Itens que não afetam
 o fluxo de caixa 1.712.965,60 2.318.381,09
Depreciação e amortização 1.915.542,10 2.008.251,75
Resultado de equiv. patrimonial (269.200,20) 23.870,96
Provisões para contingências fiscais 66.623,70 286.258,38
Decréscimo (acréscimo) ativos (1.165.574,79) 334.421,50
Contas a receber (891.431,36) 280.579,22
Estoques (11.107,14) (2.188,89)
Depósitos judiciais (65.435,11) (131.407,50)
Outros créditos (197.601,18) 187.438,67
(Decréscimo) acréscimo passivos 1.150.676,26 (1.269.232,14)
Fornecedores 713.695,14 (291.290,47)
Obrigações trabalhistas e tributárias 284.013,78 (792.760,50)
Adiantamento de clientes 95.904,09 (99.340,46)
Outros passivos 57.063,25 (55.492,28)
IR. e contribuição social pagos - (30.348,43)
Disponibilidades líquidas aplicados
 nas atividades operacionais 1.906.710,45 (621.031,26)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aumento)/redução de imobilizado 292.283,50 (138.263,24)
(Aumento) do intangivel (13.919,89) -
Caixa líquido aplicados nas
 atividades de investimento 278.363,61 (138.263,24)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação/(amortização), líquidas (2.312.273,54) (2.015.390,29)
Distribuição de lucros – (245.000,00)
Caixa líquido aplicados nas
 atividades de financiamento (2.312.273,54) (2.260.390,29)
(Decréscimo) líquido de caixa
 e equivalente de caixa (127.199,48) (3.019.684,79)
Variação de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalente de caixa
 no início do exercício 7.064.704,77 10.084.389,56
Caixa e equivalente de caixa
 no fim do exercício 6.937.505,29 7.064.704,77
(Decréscimo) líquido de caixa
 e equivalente de caixa (127.199,48) (3.019.684,79)

Demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados
                  2021                2020
 Saldo de exercício anterior  (2.030.950,35)  248.999,79
Distribuição de lucros -  (245.000,00)
Resultado do exercício  656.232,19   (2.034.950,14)
Saldo final de Lucro (Prejuízo)  (1.374.718,16)  (2.030.950,35)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto operacional: A empresa Elux S.S. Expresso Luxo São 
Paulo Santos Ltda tem por objetivo principal o transporte inter-
municipal de passageiros. 2. Apresentação das demonstrações 
contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, intro-
duzidas pela Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08 que 
se converteu na Lei nº 11.941/09 e pela edição de novas normas 
contábeis por parte do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 
3. Principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas 
contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das demonstra-
ções financeiras são as seguintes: a) Apuração do resultado: Foi 
utilizado o regime de competência de exercícios para apropriação 
de receitas, custos e despesas. b) Ativo circulante e não circu-
lante: São apresentados valores de custo e ou realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos auferidos. c) Investimento em 
controlada: O investimento em controlada é avaliado pelo método 
da equivalência patrimonial. d) Imobilizado: Está demonstrado ao 
custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas calcula-
das pelo método linear. e) Passivo circulante e não-circulante: 
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. f) 
Estoques: Todos os itens em estoque estão avaliados pelo custo 
médio de aquisição, que não superam os valores de mercado, con-
forme demonstrado na nota explicativa nº 6.

4. Caixa e equivalentes de caixa:                 2021               2020
Caixa 12.506,31 28.694,28
Bancos conta movimento 245.557,81 122.795,69
Aplicações financeira de
 liquidez imediata 6.679.441,17 6.913.214,80
Total 6.937.505,29 7.064.704,77
5. Outros créditos:                 2021               2020
Adiantamento a terceiros 1.009,46 3.222,60
Adiantamento a funcionários 28.037,40 4.671,96
Impostos a recuperar 230.934,26 79.895,39
Outros 25.410.01 -
Total 285.391,13 87.789,95
6. Estoques:                 2021               2020
Peças e acessórios 77.920,63 61.882,61
Combustíveis 20.287,34 36.906,65
Lubrificantes 11.243,32 5.107,35
Pneus e câmaras 23.314,07 17.004,57
Ferramentas 2.051,06 2.064,46
Outros materiais de almoxarifado 4.940,94 5.684,58
Total 139.757,36 128.650,22
7. Transações com partes relacionadas:
                   2021               2020
Don Administração e
 Participações Ltda. 1.713.400,00 1.713.400,00
8. Investimentos:                 2021               2020
Renovabus Comercio de Veículos Ltda. 646.463,56 377.263,36

Balanços patrimoniais

9. Imobilizado:                         2021      2020
    % - Taxa anual Custo de Depreciação Imobilizado Imobilizado
    de depreciação        aquisição         acumulada           líquido           líquido
Instalações  269.013,47 (36.652,62) 232.360,85 238.500,21
Veículos de passageiros 25% 14.133.094,13 (11.697.896,18) 2.435.197,95 4.442.687,25
Máquinas e equipamentos 10% 220.236,00 (122.521,03) 97.714,97 110.589,79
Equipamentos de informática 20% 255.688,36 (173.685,06) 82.003,30 117.070,22
Móveis e utensílios 10% 1.133.069,43 (502.636,04) 630.433,39 740.317,73
Benf. Imov. Terc.  89.437,50 (33.188,01) 56.249,49 83.020,35
Total  16.100.538,89 (12.566.578,94) 3.533.959,95 5.732.185,55
10. Intangível                        2021      2020
    % - Taxa anual Custo de Amortização  Intangível  Intangível 
    de depreciação        aquisição         acumulada           líquido           líquido
Softwares 20% 61.919,89 42.400,00 19.519,89 15.200,00
Total  61.919,89 42.400,00 19.519,89 15.200,00

11. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos referem-se 
a contratos de financiamentos de chassi e carroceria para ônibus 
rodoviários, contraídos junto ao Banco Mercedes Benz. Os valores 
são financiados em moeda corrente na modalidade FINAME com 
parcelas mensais, cujos vencimento seguem abaixo.
Anos                     R$
2022   1.578.652,75
2023   1.649.621,19
Total   3.228.273,95
12. Obrigações trabalhistas e tributarias:
                   2021               2020
Tributos federais  64.197,23 61.938,86
Tributos estaduais 172.625,32 64.960,11
Salários  94.501,01 12.541,35
INSS a recolher  65.693,19 36.338,61
FGTS a recolher 20.967,18 -
Provisões de férias e 13 salário 189.924,33 149.110,61
Outras 8.957,81 7.962,75
Total 616.866,07 332.852,29
13. Provisão para contingências fiscais:
                   2021               2020
Contingencia - PIS 91.216,18 79.923,97

Contingencia - COFINS 425.973,09 373.856,35
Contingencia-CPRB 105.409,72 102.194,97
Total 622.598,99 555.975,29
14. Provisão para imposto de renda e contribuição social: A 
Empresa é tributada pelo lucro real e os tributos foram calculados 
com a aplicação das alíquotas previstas na legislação fiscal (15% 
mais 10% de adicional para o Imposto de Renda e 9% para a Con-
tribuição Social) sobre o lucro real apurado no exercício, passíveis 
de revisões pelas autoridades fiscais, dentro do prazo decadencial. 
15. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2021 o capital 
social da empresa é de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), 
divido em 11.000.000 (onze milhões) de quotas, de valor unitário 
nominal de R$ 1,00 (um real). b) Destinação do resultado: O lucro 
do exercício encerrado em 31/12/2021 no valor de R$ 656.232,19 
(seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e 
dezenove centavos), será transferido para conta de prejuízos acu-
mulados para amortização do referido saldo.
16. Receita operacional liquida:                2021               2020
Receita bruta de transporte
 de passageiros 13.436.202,94 9.932.287,34
Devoluções de passagens rodoviárias  (706.605,65)  (391.126,48)
PIS, COFINS, ICMS, CPRB e ISSQN  (2.099.947,68)  (1.381.749,84)

Taxas sobres serviços prestados  (841.576,18)  (619.996,61)
    9.788.073,43 7.539.414,41
17. Custo operacional:                 2021               2020
Remunerações e encargos 1.743.938,45 2.169.907,12
Combustíveis e lubrificantes 1.665.678,57 999.252,81
Manutenção de veículos 169.268,58 148.912,73
Locação de bens imóveis 639.500,00 798.228,06
Depreciação e amortização 1.716.158,27 1.834.994,89
Serviços contratados 20.995,34 168.533,02
Pedágio 507.284,87 361.426,06
Outros 245.559,12 159.868,84
Total 6.708.383,20 6.641.123,53
18. Despesas gerais e administrativas: 
                   2021               2020
Remunerações e encargos 1.729.686,29 1.301.003,86
Despesas com vendas de
 passagens e agências 576.452,06 425.560,66
Serviços terceiros 223.557,60 390.099,25
Locação de bens 130.855,89 121.833,90
Depreciação e amortização 199.383,83 173.256,86
Utilidades e serviços públicos 60.985,08 52.169,34
Outros 146.519,55 210.706,46
Total 3.067.440,30 2.674.630,33Guilherme Constantino Bongiovanni - Administrador Edilene Parmanhani - Contadora - CRC 1ES 007138/O-5 T-SP

Data, hora. local: 06/12/2021, às 10hs, na sede, Avenida Queiroz Filho, 1560, Torre Rou-
xinol, Sala 107 B, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos subscritores do capital social. 
Mesa: Presidente: Pedro Cavalheiro Sobral, Secretário: Thiago Felix de Lima. Delibera-
ções aprovadas: 1. A constituição de uma sociedade por ações, a ser denominada “So-
bral Infoprodutos Internacionais S.A.”, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Quei-
roz Filho, 1560, Torre Rouxinol, Sala 107 B, Vila Hamburguesa, a qual iniciará suas ativida-
des logo após o cumprimento de todas as formalidades legais para este tipo societário; 2. 
O Estatuto Social que irá reger a Companhia; 3. O capital social será de R$1.000,00, divi-
dido em 700 ações ordinárias Classe A e 300 ações ordinárias Classe B, nominativas, e sem 
valor nominal, cujas preferenciais de cada classe de ação estão dispostas no Estatuto So-
cial. 4. As ações fi carão distribuídas entre os subscritores, conforme Boletim de Subscri-
ção: (a) Sobral Participações Ltda com 700 ações ordinárias, Classe A, nominativas e 
sem valor nominal, subscritas e integralizadas, no valor de R$ 1,00 cada, no total de 
R$700,00, subscrito e integralizado em moeda corrente; (b) João Alberto Roveré Mar-
tins com 300 ações ordinárias Classe B, nominativas e sem valor, subscritas e integraliza-
das, no valor de R$ 1,00 cada, no total de R$300,00, subscrito e integralizado em moeda 
corrente. 5. Eleição da Diretoria: Diretor Presidente: Thiago Felix de Lima, brasileiro, 
solteiro, RG nº 46.834.261-8 SSP-SP e CPF nº 342.845.498-71; Diretor sem designação es-
pecífi ca: Pedro Cavalheiro Sobral, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 3.115.727.244 
SSP-RS e CPF nº 036.461.750-01, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP. Os Di-
retores eleitos tomarão posse de seus cargos mediante a aposição de suas assinaturas em 
termo de posse, tendo o mandato a duração de 2 anos, os quais declarem ainda que não 
estão impedidos de exercer atividades mercantis. 6. Autorizar a Diretoria a realizar, prati-
car e fi rmar todos os atos necessários à formalização, efetivação e administração das de-
liberações desta Assembleia. Encerramento: Nada mais. Mesa: Pedro Cavalheiro Sobral 
- Presidente; Thiago Felix de Lima - Secretário. Acionistas: Sobral Participações Ltda 
Representada por: Pedro Cavalheiro Sobral; João Alberto Roveré Martins. Advogado: 
Fernanda Maria Leite Oliveira - RG: 30913362-2 - CPF: 05438687617 - OAB/SP 261333. 
JUCESP NIRE 3530058650-6 em 11.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social: Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração: Ar-
tigo 1°. A Sobral Infoprodutos Internacionais S.A. (“Companhia”) é uma socieda-
de anônima de capital fechado, regendo-se por este Estatuto Social e pelas disposições le-
gais aplicáveis, em especial pela Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores (“Lei 6.404/76”). 
Artigo 2°. A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, na Avenida Queiroz Filho, 1560, 
Torre Rouxinol, Sala 107 B, Vila Hamburguesa, CEP: 05.319-000, e poderá instalar, alterar 
e encerrar fi liais, depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante 
deliberação da Assembleia Geral. Artigo 3°. A Companhia tem por objeto social: a Pro-
dução e comercialização, exportação de materiais didáticos, tais como e não restritos a 
apostilas e livros em suas versões impressas, digitais, áudio, vídeo, ou qualquer outro meio 
admitido (CNAE 5811-5/00). Artigo 4°. A Companhia terá duração por tempo indetermi-
nado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º. O Capital Social é de R$1.000,00, 
o qual se encontre totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, di-
vidido em 700 ações ordinárias Classe A e 300 ações ordinárias Classe B nominativas e 
sem valor nominal. § Único. As ações ordinárias são divididas em Classe A e Classe B, sen-
do que as ações ordinárias Classe A darão o direito ao Acionista a indicar ao menos (i) 2 
Diretores à Companhia; e (ii) 2 membros do Conselho de Administração, quando instala-
do. Capítulo III - Acordo de Acionista: Artigo 6º. O Acordo de Acionista, devidamen-
te registrados na sede da Companhia, que discipline a compra e venda de ações, o direi-
to de preferência na sua compra e venda ou o exercício do direito de voto e do poder de 
controle, entre outros, serão sempre observados pela Companhia, nos termos do Artigo 
118 da Lei n° 6.404/76. § Único. Os Administradores da Companhia zelarão pela obser-
vância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral não poderá computar voto pro-
ferido pelos acionistas em contrariedade com os termos de tais acordos. Capítulo IV - 
Administração da Companhia: Artigo 7º. A Companhia será administrada por uma 
Diretoria composta, no mínimo, por 2 Diretores e, no máximo, 3 Diretores, acionistas ou 
não, mas todos residentes no Brasil, a serem nomeados e destituídos pela Assembleia Ge-
ral, eleitos para mandato unifi cado de 24 meses, observado o disposto no §1º do Artigo 
5º deste Estatuto Social, sendo permitida a sua reeleição. §1°. Os Diretores serão investi-
dos com plenos poderes para administrar a Companhia, realizar atos em seu nome, utili-
zar o nome da Companhia nos limites estabelecidos na Lei n° 6.404/76, devendo ser ob-
servadas as disposições contidas neste Estatuto. §2º. A Companhia é considerada valida-
mente representada, em quaisquer atos que criem obrigações ou desonerem terceiros de 
obrigações para com a Companhia: (a) por 2 Diretores, agindo em conjunto; (b) Pelo Dire-
tor Presidente agindo isoladamente; (c) por qualquer Diretor e um procurador, observados 
os poderes que lhes tenham sido outorgados nos respectivos Instrumentos de mandato, 
sempre por 2 Diretores; ou (d) por 2 procuradores agindo em conjunto, observados os po-
deres que lhes tenham sido outorgados nos respectivos instrumentos de mandato, sem-
pre por 2 Diretores. §3º. As procurações outorgadas pela Companhia, deverão ser pode-
res especiais e prazo determinado, exceto pelas “ad judicia”, e deverão ser fi rmadas por 
dois Diretores em conjunto, sendo um deles, necessariamente o Diretor Presidente. §4°. 

São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação à 
Companhia, os atos de qualquer Diretor ou procurador que a envolvam em obrigações re-
lativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais. §5°. Terminado o prazo 
de gestão para o qual foram eleitos, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos 
até designação e posse dos respectivos substitutos. Artigo 8°. A remuneração dos mem-
bros da Diretoria, incluindo benefícios de qualquer natureza, será defi nida, anualmente, 
pela Assembleia Geral. Artigo 9º. Em caso de vaga ou impedimento defi nitivo verifi cado 
em qualquer dos cargos da Diretoria, os Diretores remanescentes continuarão adminis-
trando a Companhia na forma prevista neste Estatuto Social até a designação e posse 
do(s) Diretor(es) substituto(s), que, ocorrerá por melo de deliberação da Assembleia Ge-
ral, a ser realizada no prazo de 15 dias a contar da data de vacância do cargo ou apura-
ção do impedimento defi nitivo. O Diretor substituto deverá cumprir o restante do manda-
to do Diretor substituído. Artigo 10º. O prazo de gestão dos Diretores terá início median-
te a assinatura do respectivo Termo de Posse, e deverá expirar mediante a investidura de 
seus sucessores. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos 
Termos de Posse nos livros da Companhia, neles declarando as informações exigidas pela 
Lei n° 6.404/76. Capítulo V - Assembleia Geral: Artigo 11º. A Assembleia Geral re-
unir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercí-
cio social, para deliberar sobre as matérias constantes do Artigo 132 da Lei n° 6.404/76 e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 12. A Assem-
bleia Geral deverá ser convocada pela Diretoria da Companhia, ou, na sua ausência, por 
qualquer acionista ou conjunto de acionistas detentores de mais de 10% do capital social 
da Companhia. Sem prejuízo das formalidades de convocação exigidas na Lei das S.A., 
com publicação com, pelo menos, 8 dias de antecedência contados da publicação do pri-
meiro anúncio de convocação; não se realizando a Assembleia, será publicado novo anún-
cio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 dias da realização da Assem-
bleia. A Companhia deverá informar aos Acionistas acerca da convocação de toda e qual-
quer Assembleia Geral, por meio de notifi cação por escrito via telegrama, a ser entregue 
ao Acionista anteriormente à primeira convocação de cada Assembleia Geral. Tal notifi ca-
ção deverá conter a descrição da ordem do dia da Assembleia Geral e a cópia do instru-
mento de convocação da Assembleia Geral. §1º. A convocação da Assembleia Geral será 
dispensada se todos os Acionistas, devidamente representados, estiverem presentes a tal 
assembleia. §2º. As Assembleias Gerais serão presididas e secretariadas por acionista es-
colhido por maioria de votos dos acionistas presentes. Ao presidente da Assembleia Gerei 
caberá a indicação do secretário. Artigo 13. Ressalvados os casos previstos na Lei n° 
6.404/76, neste Estatuto Social ou no Acordo de Acionistas devidamente arquivado na 
sede da Companhia, as decisões em Assembleia Geral deverão ser aprovadas mediante o 
voto afi rmativo dos acionistas representando 51% do capital social votante presente na 
Assembleia Geral. §1°. A Companhia não deverá tomar nenhuma ação que, nos termos 
deste Estatuto Social ou do Acordo de acionistas arquivado na sede social da Companhia, 
esteja condicionada à aprovação dos acionistas, sem antes obter a mencionada aprova-
ção. §2°. O exercício do direito de voto em qualquer Assembleia Geral em violação ao dis-
posto neste artigo deverá ser nulo e inválido com relação à Companhia, aos acionistas e 
a quaisquer terceiros. §3º. As seguintes matérias, com relação à Companhia, somente se-
rão consideradas aprovadas pelo voto afi rmativo de Acionistas representando 100% do 
capital social: (I) mudança do objeto social da Companhia que altere o ramo de negócios 
da Companhia; (II) emissão de quaisquer títulos ou valores mobiliários, inclusive ações, 
debêntures ou bónus de subscrição; (III) obtenção de registro de companhia aberta para 
a Companhia. VI - Conselho Fiscal: Artigo 14. A Companhia possuirá um Conselho Fis-
cal não permanente, o qual somente será instalado quando requisitado pelos acionistas, 
nos termos da Lei n° 6.404/76. §1°. O Conselho Fiscal da Companhia será composto de, 
no máximo 3 membros efetivos e de Igual número de suplentes, que serão eleitos na As-
sembleia Geral que deliberar a sua instalação, sendo os conselheiros escolhidos entre acio-
nistas ou não, com a observância das prescrições legais. §2°. As funções, competência, de-
veres, responsabilidades, bem como de remuneração dos membros do Conselho Fiscal de-
verão obedecer às disposições legais. Capítulo VII - Exercício Social e Distribuição 
de Dividendos: Artigo 15º. O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se 
em 1° de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 16º. Ao fi nal de 
cada exercício social, a Diretoria elaborará, com base na escrituração mercantil da Com-
panhia, as demonstrações fi nanceiras previstas na Lei n° 6.404/76. Capítulo VIII - Dis-
solução e Liquidação da Companhia: Artigo 17º A Companhia entrará em dissolu-
ção e liquidação nos casos e pelo modo previsto na Lei n° 6.404/76, ou, de acordo com o 
que determinara Assembleia Geral que estabelecerá a forma de liquidação, elegerá o li-
quidante e, podendo instalar ou não o Conselho Fiscal para o período da liquidação, ele-
gendo seus membros e fi xando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo IX - Dispo-
sições Gerais: Artigo 18º. Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos 
pelas disposições da Lei n° 6.404/76, e legislação vigente aplicável. Artigo 19º. Fica elei-
to o Foro da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
decorrentes do presente Estatuto Social, com exclusão de qualquer outro, por mais privi-
legiado que possa ser. Pedro Cavalheiro Sobral - Presidente da Assembleia

Sobral Infoprodutos Internacionais S.A. - (Em fase de constituição)
Extrato da Assembleia Geral de Constituição

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 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 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

Servy Participações S.A. - CNPJ nº 11.004.910/0001-69 - NIRE 35.300.370.431
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13.12.2021

1. Data, Hora e Local: Realizada em 13.12.2021, 15hs, na sede da Servy Participações S.A. (“Companhia”), locali-
zada em São Paulo/SP, na Avenida Nove de Julho, 3229, conjunto 906 a 909, Edifício SP Business, Bairro Jardim Pau-
lista, CEP 01407-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei 
6.404/76 (“Lei das S.A.”), em decorrência da presença das acionistas representando a totalidade do capital social, con-
forme atestam as assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Leal Villa e secretariados pela Sra. Sandra Molinero. 4. Ordem do Dia: De-
claração de dividendos in natura e em moeda corrente nacional. 5. Deliberações: Os acionistas presentes, por unani-
midade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram: 5.1. Foi aprovada a lavratura desta ata na forma 
de sumário dos fatos ocorridos, e publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultam os §§1º 
e 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76; 5.2. Com base no balanço especial de 30.11.2021, ora lido e aprovado, os acionis-
tas resolveram aprovar uma distribuição de dividendos no valor total de R$ 26.488.473,00 in natura. 5.3. Os dividen-
dos in natura são representados pelo crédito no importe de R$ 26.488.473,00 detido pela Companhia junto à empresa 
Compañia de Inversiones Ambientales S.A., com endereço na Rua José Faustino Sánchez Carrión, 790, ofi cina 305, Ur-
banización San Felipe, Magdalena del Mar, Lima, Peru, em processo de obtenção de registro junto aos órgãos compe-
tentes naquele País. 5.4. Os administradores deverão tomar as medidas necessárias à pronta liquidação dos dividendos 
ora declarados, observado o limite máximo de 60 dias de que trata o Artigo 28 do Estatuto Social. 6. Encerramento: 
Nada mais a se tratar, foi encerrada esta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada 
por todos. Mesa: Presidente: Carlos Leal Villa; Secretária: Sandra Molinero. Acionistas Presentes: Servy Investments 
Ltda (representada por Carlos Leal Villa) e Carlos Leal Villa. Confere com original lavrado em livro próprio. São Paulo, 
13.12.2021. Mesa: Carlos Leal Villa - Presidente, Sandra Molinero - Secretária. Acionistas: Servy Investments Ltd - 
Carlos Leal Villa, Carlos Leal Villa. JUCESP 32.478/22-7 em 19.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Arcadis Logos S.A.
CNPJ nº 07.939.296/0001-50 - NIRE 35.300.393.996

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 09/03/2022.
No dia 09/03/2022, às 9h, na sede social. Convocação: dispensada, presença de todos os acionistas. 
Mesa: Karin Marangoni Ferrara Formigoni – Presidente. Carla Casagrande Ribeiro - Secretária. 
Deliberações: (i) alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia de forma alterar o endereço 
sede da Companhia, DO atual endereço na Cidade e Estado de SP, na rua Líbero Badaró, 377, 6º 
andar, cj. 605, CEP 01009-000, PARA o endereço na Cidade e Estado de SP, na Av. das Nações 
Unidas, 12.995, 14º andar, conjunto 141, Brooklin Paulista, CEP 04578-911, sendo que o artigo 2º 
passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade 
de SP, Estado de SP, na Av. das Nações Unidas, 12.995, cj. 141, Brooklin Paulista, CEP 04578-911, 
podendo, mediante deliberação da Diretoria criar, manter ou extinguir filiais, sucursais, agências, 
escritórios, representações e dependências similares em qualquer parte do território nacional ou no 
exterior.” (ii) Alteração de endereço da Filial SP-Nações Unidas para excluir o cj. 141 do seu endereço, 
de forma que passa DA Av. das Nações Unidas, 12.995, cjs. 141 e 142, Brooklin Paulista, na cidade 
e estado de SP, CEP 04578-911, PARA: Av. das Nações Unidas, 12.995, 14º andar, conjunto 142, 
Brooklin Paulista, na Cidade e Estado de SP, CEP 04578-911. Encerramento: Nada mais. SP, 
09/03/2022. Karin Marangoni Ferrara Formigoni - Presidente, Carla Casagrande Ribeiro - Secretária. 
JUCESP - 217.131/22-0 em 29/4/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Arcadis Logos S.A.
CNPJ nº 07.939.296/0001-50 - NIRE 35.300.393.996

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 14/04/2022.
No dia 14/04/2022, às 10h, na sede social. Convocação: dispensada, presença de todos os acionistas. 
Mesa: Karin Marangoni Ferrara Formigoni - Presidente. Carla Casagrande Ribeiro - Secretária. 
Deliberações: (i) Aprovação do balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados 
e demonstração do resultado do exercício, exercício fiscal findo em 31/12/2021, os acionistas 
consideraram corretas as demonstrações financeiras e aprovaram por unanimidade. (ii) Os acionistas 
deliberaram a destinação de 5% do lucro líquido apurado no exercício fiscal de 2021 à conta de reserva 
legal da Companhia e a não distribuição do dividendo mínimo anual correspondente a 25% do lucro 
líquido apurado, mantendo-se a totalidade do resultado de 2021 na conta de Reserva de Lucros, 
exceto pela reserva legal. (iii) Ratificar a reeleição dos demais atuais membros da Diretoria, os 
mandatos se estenderão até a data da realização da AGO que aprovar as contas do exercício social 
a encerrar-se em 31/12/2023, a saber: Composição da diretoria: Diretora Geral e Diretora de Negócios, 
Karin Marangoni Ferrara Formigoni; Diretora Jurídica e de Compliance, Carla Casagrande Ribeiro; 
Diretor Comercial Geral e Diretor Comercial de Negócios, José Carlos de Souza e Castro Valsecchi; 
Diretor Financeiro, Ralph Barnard Alves da Mata; Diretora Executiva sem designação específica: 
Sandra Elisa Favretto; e Diretor de Operações: Rodrigo Braga Santini, todos os diretores acima 
com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 12.995, cj. 141, CEP 04578-911, na cidade e 
Estado de SP. (iv) Foi estabelecido valor global anual dos honorários da Diretoria em R$ 6.000.000,00. 
Encerramento: Nada mais. SP, 14/04/2022. Karin Marangoni Ferrara Formigoni - Presidente, Carla 
Casagrande Ribeiro - Secretária. JUCESP - 217.132/22-4 em 29/04/2022. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1034140-05.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Applar Tecnologia Ltda., na
pessoa de Rafael Wagner Lauand de Paula que
Condomínio Edifício Módena lhe ajuizou uma OBRIGAÇÃO
DE FAZER, objetivando que seja deferido todas cominações
pedidas na inicial. Estando a ré em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para os atos e termos da
ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os
20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a
ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de
abril de 2022. 04 e 05/05



Presidente do Senado diz que é
preciso aprimorar limites do indulto

Nacional
Jornal O DIA SP
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O presidente do Senado e do
Congresso Nacional, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), disse na
terça-feira (3), após encontro
com o presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Luiz Fux,
que é preciso fazer uma refle-
xão sobre os limites do indulto.
“Agora, para o futuro, temos que
pensar em um aprimoramento
em que possa estabelecer limi-
tes para a outorga de graça, de
anistia, para evitar um sentimen-
to de impunidade que possa es-
timular condutas que possam
ser delituosas. É uma reflexão
que deve ser feita pelo colegia-
do do Senado”, disse Pacheco.

No dia 21 de abril, o presi-
dente Jair Bolsonaro assinou um
decreto que concedeu indulto ao
deputado federal Daniel Silvei-

ra (PTB-RJ). O deputado foi
condenado pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) a oito anos e
nove meses de prisão pelos cri-
mes de tentativa de impedir o
livre exercício dos Poderes e
coação no curso do processo.

Em nota emitida na mesma
data do decreto presidencial,
Pacheco disse que o Legislati-
vo poderá “avaliar e propor apri-
moramento constitucional e le-
gal para tais institutos penais
graça e indulto, até para que não
se promova a impunidade”. Ele
ressaltou, no entanto, que qual-
quer discussão e alteração des-
sa normativa não alteraria a si-
tuação de Silveira já que a con-
cessão de indulto é prerrogativa
do presidente e “esse o coman-
do constitucional que deve ser

observado e cumprido” .
Segundo o presidente do Se-

nado, limites evitariam o perdão
no caso de crimes atentatórios
à democracia, às instituições e
aos Poderes. A preocupação,
conforme Pacheco, seria conter
um “sentimento de impunida-
de”.  Pacheco disse que já tra-
mitam no Congresso projetos de
lei (PL) e ao menos uma Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) sobre o tema. O as-
sunto foi falado na reunião
com Fux, que teve como tema
principal a manutenção do di-
álogo entre os Poderes Le-
gisla tivo e Judiciário.

Reunião no STF
Segundo Pacheco, na reu-

nião realizada no Supremo foi

citada a situação de Daniel Sil-
veira e a prerrogativa do STJ de
julgar, a do presidente da Repú-
blica de conceder o indulto; a do
Congresso de decidir sobre a
cassação de mandato de parla-
mentares condenados na justiça;
além da prerrogativa da Justiça
Eleitoral de decidir sobre a ine-
legibilidade dos parlamentares
condenados.

O presidente do Congresso
falou sobre a relação com o Exe-
cutivo. “A minha relação com os
ministros de Estado é a melhor
possível. Esse diálogo por parte
do Congresso em relação ao
Executivo e ao presidente da
República sempre esteve muito
ativo. Tenho absoluto respeito
pelos Poderes e por quem os
chefia.” (Agencia Brasil)

Trabalhadores nascidos em março
podem sacar até R$ 1 mil no FGTS

Os trabalhadores nascidos
em março poderão sacar até R$
1 mil das contas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) a partir da quarta-feira
(4). A Caixa Econômica Federal
depositará o dinheiro na conta
poupança digital, usada para o
pagamento de benefícios soci-
ais e previdenciários.

Os valores só podem ser
movimentados por meio do apli-
cativo Caixa Tem, que permite
o pagamento de contas domés-
ticas e a realização de compras
virtuais em estabelecimentos
não conveniados. O Caixa Tem
também permite o saque em cai-
xas eletrônicos e a transferên-
cia para a conta de terceiros.

Em todo o calendário de pa-
gamento, serão liberados cerca
de R$ 30 bilhões para aproxima-
damente 42 milhões de trabalha-

dores com direito ao saque.
Pelo calendário divulgado em
março, a liberação dos recursos
segue cronograma baseado no
mês de nascimento. O dinheiro
será liberado em etapas até 15
de junho, quando recebem os
nascidos em dezembro.

Todo o processo para pedir
o saque será informatizado. O
trabalhador não precisará ir à
agência da Caixa, bastando en-
trar no aplicativo oficial do
FGTS, disponível para smartpho-
nes e tablets, e inserir os dados
pedidos.

Porém, o trabalhador preci-
sará ficar atento. A maioria re-
ceberá o dinheiro automatica-
mente, na conta poupança so-
cial digital da Caixa. No en-
tanto, em caso de dados in-
completos que não permitam a
abertura da conta digital, o tra-

balhador terá de pedir a libera-
ção dos recursos.

O aplicativo também está
dando a opção para o trabalha-
dor pedir o crédito em qualquer
conta corrente ou poupança de
qualquer banco. A possibilidade,
no entanto, só vale para quem
aceitar fornecer documento ofi-
cial com foto para cadastrar a bi-
ometria.

Retirada
Outro ponto a que o trabalha-

dor precisa ficar atento é a reti-
rada do dinheiro. Os recursos
estarão disponíveis até 15 de
dezembro e voltarão para a con-
ta vinculada do FGTS depois
dessa data, caso o dinheiro não
seja gasto, retirado ou transfe-
rido para conta corrente.

O dinheiro não movimenta-
do será restituído ao FGTS,

com correção pelo rendimen-
to do Fundo de Garantia cor-
respondente ao período em
que ficou parado na conta pou-
pança digital.

Consulta
Para saber se receberá auto-

maticamente o dinheiro ou se
precisará pedir o saque, o traba-
lhador deve fazer uma consulta.
O processo pode ser feito tanto
no site fgts.caixa.gov.br quanto
pelo aplicativo FGTS.

O site informa apenas a data
da liberação e se o crédito será
feito de forma automática. O
aplicativo tem mais funcionali-
dades, como a consulta aos va-
lores, a atualização dos dados da
conta poupança digital e o pedi-
do para desfazer o crédito e man-
ter o dinheiro na conta do FGTS.
(Agencia Brasil)

Em São Paulo, CPI
da Prevent Senior
entrega relatório

final ao MPT

O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), fez na terça-feira (3)
uma análise do cenário do de-
semprego no país. Durante a
Comissão Geral, no plenário da
Casa, para debater o diagnósti-
co, as desigualdades e as pers-
pectivas do mundo do trabalho
no Brasil, o deputado destacou
que apesar de em 2020 e 2021
o país ter registrado recordes
de desempregados, na casa de
15%, os números mais atuais
revelam processo de recupera-
ção em curso. “A taxa de deso-
cupação caiu para 11% no tri-
mestre encerrado em janeiro
deste ano, menor resultado
para o período desde 2016,
sendo que ainda temos 12 mi-
lhões de brasileiros à espera de
um salário”, disse.

Lira lembrou que o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) de mar-
ço foi o maior para o mês em
20 anos, o que reduziu ainda
mais o poder de compra do
brasileiro. O indicador é con-
siderado o termômetro oficial
da inflação no Brasil. “A cada
dez trabalhadores, quatro são

Arthur Lira diz que
números atuais

mostram recuperação
do desemprego

informais e não há sinais de que
esse índice possa apresentar
redução em curto prazo”, ava-
liou. Segundo ele, os mais pre-
judicados são aqueles “já viti-
mados pela exclusão social”.

Compromisso
Ao destacar o cenário eco-

nômico atual, Lira reafirmou
o compromisso dos deputados
com a continuidade da melho-
ria dos índices de desempre-
go e o fortalecimento de “po-
líticas econômicas responsá-
veis”. Nesse sentido, avaliou
que o trabalho remoto, adota-
do por muitos setores produ-
tivos durante a fase mais dura
da pandemia de covid-19, pre-
judicou os que não tinham
meios, equipamentos e tecno-
logias para trabalhar de casa. “É
crucial que os embates políti-
cos olhem para esses elemen-
tos da realidade trabalhista. O
poder público deve proporci-
onar crescimento da economia
e geração de empregos for-
mais, que dependem da melho-
ria do ambiente de negócios e
atração de investidores”, de-
fendeu. (Agencia Brasil)

O Ministério Público do Tra-
balho em São Paulo (MTP-SP)
recebeu na terça-feira (3) o re-
latório final da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da
Prevent Senior, que foi instau-
rada na Câmara Municipal da
capital paulista. O documen-
to, aprovado pela comissão no
início de março, já havia sido
entregue ao Ministério Públi-
co Estadual.

O relatório pede o indici-
amento de 20 pessoas por cri-
mes que, segundo a investiga-
ção, foram cometidos em hos-
pitais da operadora de saúde
durante a pandemia de covid-
19. Os pedidos de responsa-
bilização criminal atingem
médicos e dirigentes da Pre-
vent Senior.

De acordo com o docu-
mento, os proprietários da
empresa, Fernando e Eduardo
Parrillo, praticaram omissão
de socorro ao não oferecer
atendimento adequado a paci-
entes atendidos nos hospitais
do grupo.  Eduardo,  assim
como médicos da operadora,
também é acusado, no relató-
rio, de ter distribuído medica-
mentos ineficazes contra a
covid-19. A CPI avaliou que o
procedimento expôs a saúde
dos pacientes a risco, além de
configurar crime contra huma-
nidade.

Em nota, a Prevent Senior
disse que tem “convicção de
que investigações técnicas,
sem contornos políticos, pos-
sam restabelecer a verdade

dos fatos, como já ocorreu no
relatório final enviado ao Mi-
nistério Público pela Polícia
Civil do Estado de São Paulo”.

O inquérito da Polícia Ci-
vil apontou que a operadora
não cometeu crimes. Após o
recebimento do relatório do in-
quérito policial, o Ministério
Público de São Paulo disse que a
força-tarefa que apura as denún-
cias contra a operadora de saúde
ainda aguarda laudo pericial so-
bre 50 prontuários médicos an-
tes de concluir as investigações
e que o relatório da Polícia Civil
será analisado junto com o con-
junto de provas.

Histórico
A CPI da Prevent Senior foi

criada em setembro de 2021 a
partir das denúncias de médi-
cos que trabalharam na ope-
radora. Segundo os médicos,
medicamentos sem compro-
vação científica foram utili-
zados no tratamento de paci-
entes com covid-19. Além
disso, foram feitas denúnci-
as de que havia adulteração
de prontuários e encaminha-
mento de pacientes para cui-
dados paliativos para evitar
gastos em unidades de interna-
ção intensivo.

A comissão da Câmara Mu-
nicipal tomou 53 depoimentos
e fez 19 reuniões, incluindo a de
instalação. Foram feitos envia-
dos ainda 201 ofícios solicitan-
do informações, sendo que 163
foram efetivamente respondi-
dos. (Agencia Brasil)

Belo Horizonte move ação contra
mineração na Serra do Curral

A prefeitura de Belo Hori-
zonte ajuizou na terça-feira (3)
uma ação pedindo à Justiça que
suspenda o licenciamento am-
biental concedido às atividades
da mineradora Tamisa na Serra
do Curral, cartão postal da ca-
pital mineira. É mais uma con-
testação ao empreendimento,
que já é alvo de outros questio-
namentos judiciais apresenta-
dos pelo Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG) e pelo
partido Rede Sustentabilidade.

Em 31 páginas, a prefeitura
de Belo Horizonte sustenta que
a capital mineira deveria ter sido
consultada, já que pode sofrer
diversos impactos. Para o mu-
nicípio, há inconstitucionalida-
de no Decreto Estadual 47.383/
2018, que fixa regras para o li-
cenciamento ambiental. O arti-
go 18º foi acusado de afrontar a
legislação nacional quanto à par-
ticipação dos municípios afeta-
dos, violando também a Consti-
tuição e precedentes do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Entre os impactos que a ca-
pital poderia sofrer, são citados
a queda da qualidade do ar em
decorrência da liberação de po-
eira e o aumento da poluição
sonora, afetando inclusive usu-
ários do Hospital da Baleia, si-
tuado a menos de dois quilôme-
tros (km) da área de explora-
ção. As explosões necessárias
para a implantação do empreen-
dimento e o tráfego de cami-
nhões são apontados como po-
tenciais causadores de vibra-
ções e ruídos capazes de afetar
o sossego dos moradores.

O município alegou ainda
que uma das cavas previstas se-
ria aberta a cerca de 500 me-
tros do limite do Parque das
Mangabeiras e manifestou preo-
cupação com a segurança hídri-
ca e o abastecimento de água. “Na
área do empreendimento está lo-
calizada a Adutora do Taquaril,
responsável pelo transporte de
70% da água tratada consumida
pela população de Belo Horizon-
te”, registra a ação.

Por fim, a prefeitura vê ris-
co geológico de erosão do

Pico Belo Horizonte, que se
encontra em área tombada nas
esferas municipal e federal.
Foram também anexadas ima-
gens que atestam a interferên-
cia da nova cava no perfil mon-
tanhoso, impactando a visibili-
dade do pico.

Nomeado de Complexo Mi-
nerário Serra do Taquaril, o em-
preendimento da Tamisa foi li-
cenciado na madrugada de sá-
bado (30) pelo Conselho Esta-
dual de Política Ambiental (Co-
pam), órgão colegiado consul-
tivo e deliberativo vinculado à
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Semad).

A reunião que analisou o as-
sunto teve início na manhã de
sexta-feira (29) e, dada a quan-
tidade de manifestações, durou
cerca de 18 horas. O placar fi-
nal foi 8 a 4. Todos os quatro
representantes do governo mi-
neiro defenderam o aval à mi-
neradora, enquanto as entidades
da sociedade civil com cadeira
na atual composição do Copam
se dividiram.

Com o licenciamento, a Ta-
misa foi liberada para instalar
um complexo minerário de
grande porte com vida útil de
13 anos em uma área de 101,24
hectares. Esta área inclui 41,27
hectares de vegetação nativa de
Mata Atlântica que precisarão
ser desmatados. A área de ins-
talação do empreendimento si-
tua-se em Nova Lima, próximo
ao seu limite com Belo Hori-
zonte. O município vizinho à
capital foi o único consultado
no processo de licenciamento
e atestou a conformidade do
projeto em fevereiro deste ano.

A Semad sustenta que am-
plos estudos técnicos servem
de suporte para decisão dos
conselheiros do Conselho Es-
tadual de Política Ambiental
(Copam) e também da Câmara
de Atividades Minerárias
(CMI). “A empresa responsável
pelo projeto terá que cumprir
compensações ambientais e
florestais impostas pela legis-
lação, que incluem a preserva-
ção e/ou recuperação de cerca

de 4 vezes a área total suprimi-
da, além de investir 0,5% do
valor total de investimentos do
projeto em ações ambientais”,
informa em nota. Ainda segun-
do o órgão, foram impostas di-
versas condicionantes como a
elaboração do Estudo de Dis-
persão Atmosférica (EDA) e a
realização de ações de resgate
de animais silvestres no entor-
no do empreendimento.

Em seu site, a mineradora
mantém um vídeo de três minu-
tos onde afirma que informa-
ções distorcidas vêm sendo dis-
seminadas sobre o seu projeto
e alega que o perfil da Serra do
Curral não será afetado. “A in-
terferência nos recursos hídri-
cos será mínima, sem rebaixa-
mento do lençol freático e sem
afetar a vazão das três nascen-
tes envolvidas. O projeto não
terá barragem de rejeitos e sua
implantação se dará em harmo-
nia e equilíbrio com a fauna e a
flora, contando com robustos
programas de manejo e conser-
vação de espécies ameaçadas.
Os efeitos de poeira, ruído e
vibração ficarão restritos à área
do projeto”, diz o locutor.

No início da semana passa-
da, antes mesmo da reunião do
Copam, uma ação judicial foi
movida pelo MPMG para con-
testar a prefeitura de Nova
Lima. Os promotores à frente
do caso sustentam que a legis-
lação urbanística municipal
proíbe a atividade de mineração
na região. Após a aprovação, o
partido Rede Sustentabilidade
também foi à Justiça alegando
que a votação não levou em con-
sideração as manifestações
técnicas e populares. Com o
assunto em pauta, Belo Hori-
zonte registrou diversos pro-
testos na última semana.

Além de abrigar grande di-
versidade de espécies de fauna
e flora, a Serra do Curral tam-
bém é referência histórica e ge-
ográfica da capital mineira. Em
sua encosta, há vestígios arque-
ológicos remanescentes do an-
tigo arraial de Curral Del Rei,
que foi escolhido para dar lu-

gar à Belo Horizonte no final
do século 19. A decisão levou
em conta a beleza natural da re-
gião, a condição climática e a
riqueza hídrica.

Em 1995, a Serra do Curral
foi escolhida símbolo de Belo
Horizonte em um plebiscito
organizado pela prefeitura, su-
perando a Igreja São Francisco
de Assis, a Lagoa da Pampulha,
a Praça da Liberdade e outras
referências da cidade. Para es-
timular o ecoturismo na região,
foi criado em 2012 o Parque da
Serra do Curral. Abrangendo
uma área de 400 mil metros
quadrados, ele atrai interessa-
dos em fazer trilhas e conta
com 10 mirantes.

Desde 1960, a Serra do Cur-
ral já é considerada patrimônio
histórico e artístico nacional.
No entanto, foi tombado pelo
Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (Iphan)
apenas o trecho que, tendo como
eixo central a Avenida Afonso
Pena, se estendia 900 metros à
esquerda e à direita. Na prática,
protegeu-se apenas a vista a par-
tir de Belo Horizonte. Essa pro-
teção foi reiterada em 1991, com
o tombamento pela prefeitura de
Belo Horizonte de toda a porção
inserida nos limites da capital.

Mas a preservação das por-
ções situadas em municípios vi-
zinhos como Nova Lima e Sa-
bará depende de um tombamen-
to pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artís-
tico de Minas Gerais (Iepha-
MG). Um processo com esse
objetivo teve início em 2018 e
o dossiê final já foi concluído,
mas ainda resta pendente apre-
ciação pelo Conselho Estadual
do Patrimônio Cultural (Co-
nep). Com base nesse processo,
o MPMG já havia em maio do
ano passado contestado o avan-
ço da avaliação do licenciamen-
to do projeto da Tamisa. Para os
promotores, a Serra do Curral
deveria estar resguardada até a
conclusão da votação que pode-
rá selar seu reconhecimento de-
finitivo como patrimônio de
Minas Gerais. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0217795-46.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) BUFFALO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A, CNPJ 07.181.033/0001-24 e 
BUFFALO PAR CORPORATION, CNPJ 07.313.039/0001-08, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Pedro Wajnsztejn e outro, tendo como corréu André Barbierato, objetivando a rescindir o Instrumento Particular 

 
 
 

determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que  

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2022                                               B 04 e 05/05

SINDICATO DAS EMPRESAS DE GERENCIAMENTOS DE RISCOS DO ESTAO DE SÃO PAULO 
SINDIRISCO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA COM A FINALIDADE DE 
PRORROGAÇÃO DE MANDATO DO PRESIDENTE DO SINDIRISCO 

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 
O presidente do SINDIRISCO, pelo presente edital, nos termos legais, convoca os associados quites 
com suas obrigações sindicais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,que será realiza-
da no dia 08/05/2022 às 10:00hs, em sua sede social, localizada na Rua Bertioga, nº 149, conjunto 33, 
Saúde,São Paulo-SP, iniciando-se às 10:00hs, em primeira convocação, não sendo obtido o quórum, a 
Assembleia será instalada em segunda convocação, 1 (uma) hora após, observada a seguinte 
ORDEM DO DIA:PRORROGAÇÃO DE MANDATO DA ATUAL GESTÃO ATÉ A DATA DE 31.12.2022. 


