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Copom eleva taxa básica de
juros para 12,75% ao ano
Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central
(BC) decidiu elevar, na quarta-feira (4), a taxa Selic, os juros básicos da economia, em
um ponto percentual. Com
isso, a Selic passou de 11,75%
para 12,75% ao ano.
Esta é a 10ª alta consecutiva da Selic. O atual ciclo de
alta dos juros básicos teve início em março de 2021. No último boletim Focus, em que o
BC mede a expectativa do
mercado financeiro, a projeção
é de que a taxa básica encerre
2022 em 13,25% ao ano.
Em comunicado, o BC ava-

STF aprova lista tríplice para escolha
de ministro substituto do TSE
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Feiras internacionais de agronegócios
podem gerar US$ 4,5 bilhões
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Prefeitura lança
Chamamento de
Adesão à
Programação da
Virada Cultural 2022
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Cultura divulgou, na
quarta-feira (04), o Chamamento de Adesão à Programação da Virada Cultural 2022.
Com o objetivo de ampliar ainda mais a pluralidade do evento, podem se inscrever instituições ligadas à cultura, espaços culturais, restaurantes,
eventos ao ar livre e outros
promotores de atividades dessa área. Os interessados devem
submeter suas propostas até 11
de maio, às 20h, que poderão
ser consultadas no site oficial
do evento, que será realizado
entre 28 e 29 de maio.

Previsão do Tempo

Manhã
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22º C
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Quatro duplas brasileiras
disputam a etapa de Doha
do Circuito Mundial
Depois de dois torneios no
México e um no Brasil, a temporada 2022 do Circuito Mundial deixa as Américas e viaja até
o Qatar. A partir desta quinta-feira (5) acontece a etapa Challenge de Doha, com quatro duplas
brasileiras: Bárbara Seixas/Carol Solberg, Tainá/Vic Lopes,
Vitor Felipe/Renato e Evandro/
Álvaro Filho, que estreiam sexta-feira (06.05), na fase de grupos do torneio principal.
Além de brigar por medalhas, as duplas brasileiras entram no Challenge de Doha de
olho na pontuação da competição.
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injeção do auxílio financeiro criado pelo governo durante o período de pandemia. Também há
forte influência do cenário internacional instável com a guerra
entre Rússia e Ucrânia.
No início da noite de quartafeira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom)
também reajustou a taxa básica de
juros (Selic) em um ponto percentual, maior patamar em cinco anos.
Na bolsa de valores, o Ibovespa subiu 1,7%, a 108.343,74
pontos, após três baixas seguidas. O giro financeiro da sessão
foi de R$ 25,6 bilhões.
O índice vinha com queda
mais cedo, quase zerando os ganhos de 2022, mas virou para o
positivo com o discurso de Powell. (Agencia Brasil)

Noite

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,93
Venda:
4,93
Turismo
Compra: 4,81
Venda:
5,18

EURO
Eduardo Barrichello

Paulista de Estrada/CRI
acontecerá nos dias 14 e 15,
em Atibaia
Depois do sucesso da Prova Ciclística 1º de Maio, agora é a vez de mais um importante evento da temporada
2022 da Federação Paulista de
Ciclismo movimentar o esporte no estado. O palco agora
muda para a cidade de Atibaia,
uma das grandes incentivadoras do ciclismo, que receberá
o Campeonato Paulista de Estrada e Contrarrelógio (CRI),
nos dias 14 e 15, reunindo ciclistas de diversas categorias.
O evento valerá pelo Paulista
das duas classes em etapa única, definindo os campeões de

Neste fim de semana Dudu Barrichello retorna as pistas pela segunda etapa da Fórmula Regional Europeia by Alpine – FRECA, em Ímola.
O brasileiro apoiado pela Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos espera um bom resultado após etapa de
adaptação ao novo time, em Monza.
Foi em Ímola que Dudu Barrichello fez sua estreia na FRECA,
na temporada 2021, agora o objetivo é usar a experiência adquirida
para conseguir um bom resultado
na icônica pista italiana.
O desafiador circuito de
4.909 metros do autódromo
Enzo e Dino Ferrari promete
boas provas.
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2022. Além disso, também
será válida pelas 6ª e 7ª etapas do Ranking Paulista de
Estrada da temporada.
A prova terá inscrição
gratuita até dia 11 de maio,
mas a prefeitura convida todos
os participantes a doarem um
quilo de alimento não perecível
(arroz, feijão ou óleo) que será
entregue ao Fundo Social. Vale
destacar que as inscrições serão realizadas somente ONLINE, pelo link https://
f o r m s . g l e /
kvvu1LGmc7QqgRtH6.
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Granado começa
temporada com duas
vitórias em Jerez

Bárbara Seixas e Carol Solberg

Dudu Barrichello encara
etapa de Ímola da FRECA
“adaptado” a nova equipe

Fonte: Climatempo

Compra: 5,23
Venda:
5,23

Após diversas variações durante o dia e o anúncio de revisão da taxa de juros nos Estados
Unidos, o dólar fechou a quartafeira (4) em queda de 1,26%, e
foi negociado a R$ 4,9020.
Após a divulgação de alta de
0,5% nos juros dos Estados Unidos - a maior desde 2000 - Jerome
Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o equivalente ao Banco
Central), afirmou que por enquanto as autoridades de política monetária ainda não consideram subir
a taxa de inflação em mais 0,75% declaração que impulsionou os
mercados. O índice, no entanto,
caminha para fechar 2022 como a
mais alta inflação dos últimos 40
anos nos Estados Unidos.
Outro fator na escalada na
inflação norte-americana foi a

Esporte

Foto/ Dutch Photo Agency

Quinta: Sol com
algumas nuvens durante o dia. À noite
o céu fica com muitas nuvens, mas não
chove.

Dólar cai e mercados reagem
à alta na inflação dos
Estados Unidos

Foto/divulgação

O Ministério da Educação
(MEC) prorrogou para o dia
26 de maio o prazo para a convocação dos candidatos inscritos na lista de espera para o
primeiro processo seletivo de
2022 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
O prazo se encerraria na
quarta-feira (4). O edital com
a prorrogação foi publicado no
Diário Oficial da União
(DOU) da quarta-feira.
Segundo o MEC, a ampliação de prazo ocorre para garantir uma maior ocupação das vagas ofertadas e também devido
ao fato de que, nesta edição,
não haverá processo de ocupação de vagas remanescentes.
Foram ofertadas 66,5 mil
vagas no primeiro processo
seletivo de 2022 do Fies e,
para todo o ano de 2022, serão 110 mil vagas, conforme
o MEC. (Agencia Brasil)

SP vai dobrar número de
policiais para combater
crimes nas ruas

Foto/ Wander Roberto

MEC prorroga
para 26 de maio
convocação da
lista de espera
do Fies

liou que o ambiente externo
seguiu se deteriorando e que
as pressões inflacionárias decorrentes da pandemia se intensificaram com problemas de
oferta advindos da nova onda
de covid-19 na China e da guerra na Ucrânia. O Copom indicou que, para a próxima reunião, deverá manter o aperto
monetário, mas com reajuste
de menor magnitude, ou seja,
inferior a 1%.
Com a decisão, a taxa Selic
está no maior nível desde fevereiro de 2017, quando era 13%
ao ano. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu
em 14,25% ao ano. Página 3

Eric lidera o campeonato
O brasileiro Eric Granado
completou no domingo um final de semana impecável, no
qual venceu as duas provas da
primeira etapa da Copa do
Mundo de MotoE, disputadas
no sábado e domingo no circui-

to de Jerez de la Frontera, na
Espanha. Com o resultado,
Eric, de 25 anos, somou 50
pontos e é o líder da classificação. Em segundo lugar,
com 33, está o suíço Dominique Aegerter.
Página 8
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SP vai dobrar número de policiais
para combater crimes nas ruas
O governo de São Paulo
anunciou na quarta-feira, (4)
que vai dobrar o número de
policiais nas ruas da capital
paulista para combater furtos
e assaltos. Segundo o governador Rodrigo Garcia, há uma
percepção de que estão aumentando os crimes, especialmente os roubos de celulares usados para retirar dinheiro das contas bancárias das
vítimas pelos aplicativos dos
bancos. “Infelizmente, os crimes contra o patrimônio: PIX,
furto de veículos, roubos de
celulares, também estão crescendo”, disse.

Criminosos que se disfarçam como entregadores de refeições por aplicativo serão um
dos focos da Operação Sufoco. “Eu vou deixar aqui, em
nome da população de São
Paulo, um aviso muito claro a
esses bandidos que, de maneira covarde, estão escondidos
atrás de um capacete, estão
com uma mochila de falso entregador de delivery nas costas, que, de maneira covarde,
assaltam pessoas e assediam
mulheres, para que eles mudem de profissão ou mudem
de estado, porque a polícia vai
atrás de cada um deles”, en-

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Caso o vereador Camilinho seja somente punido - via Corregedoria - por ter usado o termo “coisa de preto” em relação aos
amigos pretos, a expulsão do PSB abre pra ele várias legendas
que o querem
.
PREFEITURA (São Paulo)
Chefe da GCM, o prefeito Nunes (MDB) tá mais que nunca
ao lado do governador Rodrigo (PSDB), na guerra declarada ontem - em conjunto com a Polícia Civil e Militar pra combater a
criminalidade nas ruas
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Não deu outra. O renunciante deputado ‘Mamãe Falei’ (MBL
no União) já pode ser cassado em plenário - pelas falas sobre
mulheres da Ucrânia - perdendo seus direitos políticos por pelo
menos 8 anos
.
GOVERNO (São Paulo)
Declarada ‘guerra’ eleitoral 2022 : o governador Rodrigo
(PSDB) disse que “criminosos que levantarem armas pra Polícia Militar e Civil vão tomar tiro”. Até o candidato ao Senado
Datena (PSC) tá elogiando
.
CONGRESSO (Brasil)
‘Presente’ amargo do STF pro jornalista e senador Kajurú
(Podemos - GO), tornando-o réu por injúrias e difamações contra adversários políticos, justamente no dia 3 (maio) que é o da
Liberdade de Imprensa
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Bolsonaro (PL) tem recebido pesquisas qualitativas que já
mostram ele à frente do Lula em vários cenários possíveis pelo
Brasil. Vai ser difícil empresas de pesquisas ‘esconderem’ o que
as ruas demonstram
.
PARTIDOS
Tá tão tenso o clima no PT - que no dia 7 deve formalizar a
pré-candidatura do eterno dono do partido, que nem a capa (só
pra América Latina) da Time e Alckmin como vice conseguem
vender o ‘já ganhou’ ...
.
(Brasil)
... Tá difícil a vida do presidenciável Ciro Gomes (PDT que
foi Brizolista), depois do que rolou num grande evento no qual
reagiu a provocações. Vai seguir xingando e agredindo quem o
agredir verbalmente ?
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Terminou o prazo pra tirar ou regularizar o título de eleitor.
Nas igrejas evangélicas a maioria dos jovens de 16 e 17 anos e
idosos com mais de 70 anos - que não precisam vão votar - vão
votar em Bolsonaro (PL)
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil) desde 1992. A coluna cesarneto.com tornou-se referência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal

cesar@cesarneto.com
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Como será
O aumento do número de
policiais nas ruas será feito a
partir das diárias por jornada

extraordinária em que os agentes podem fazer horas-extras
de trabalho nos horários que
estariam de folga.
Segundo o governo, assim
será possível aumentar de 5
mil para 9,7 mil por dia o número de policiais nas ruas da
capital paulista. Serão gastos
R$ 41,8 milhões por mês com
o pagamento das jornadas extraordinárias e com o aumento do uso de viaturas e helicópteros.
A prefeitura de São Paulo
também vai aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM) nas ruas. O nú-

mero de guardas nas ruas deve
passar de uma média de 1,8
mil para 2,5 mil.
As polícias e a GCM vão
atuar nos principais eixos de
trânsito da cidade e nos locais
com maior registro de assaltos e furtos.
Sensação de segurança
O governador disse, ainda,
que um dos objetivos da operação é “melhorar a sensação de segurança da população”. Segundo ele, mais do
que estatísticas, a ação responde a uma percepção de
insegurança frente aos rou-

bos e furtos na cidade - “o
que a população está vendo
nas ruas e sentindo no seu
dia a dia na cidade”.
Ele defendeu, também, o
uso da força letal contra criminosos que se disponham a
fazer enfrentamento contra a
polícia. “Aqui em São Paulo, o bandido que levantar a
arma para a polícia vai levar bala. Porque é isso que
a sociedade está esperando,
uma polícia ativa que, dentro dos limites da lei, vai agir
com muito rigor contra a criminalidade”, assegurou.
(Agência Brasil)

Venda de imóveis em São Paulo
em março cresce 36,4%

CESAR
NETO

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

fatizou o governador.
Ele explicou que as empresas vão compartilhar as informações dos cadastros de entregadores com a polícia.
“Quero agradecer essas empresas que estão sendo colaborativas e estão abrindo e
trocando informações dos
bancos de dados com as nossas polícias. Isso vai ser fundamental em um momento de
uma blitz”, disse.

Custo de Construção), medido
pela Fundação Getulio Vargas,
referente a março de 2022. Em
12 meses, o VGV totalizou R$
32,3 bilhões, ficando 9,3% acima do volume registrado no
mesmo período de 2021.
A cidade de São Paulo encerrou março com 63.450 unidades
disponíveis para venda, número
51,7% superior ao volume do
terceiro mês de 2021 (41.837
unidades). Essa oferta é composta por imóveis na planta, em
construção e prontos, lançados
nos últimos 36 meses.
De acordo com a Secovi-SP,
os lançamentos em março alcançaram as 6.869 unidades residenciais, volume 96,4% maior que o
de março de 2021, quando foram

lançadas 3.497 unidades. Em 12
meses, contados de abril de 2021
a março de 2022, os lançamentos na capital paulista somaram
86.061 unidades, resultado
36,9% acima do total verificado
no mesmo período anterior.
A pesquisa também indicou
que os imóveis de dois dormitórios tiveram o maior volume
de lançamentos (3.798 unidades), de vendas (3.935 unidades), de oferta (34.171 unidades), de VGV (R$ 1,170 bilhão),
de VGO (R$ 12 bilhões) e maior VSO (10,3%) – resultado das
3.935 unidades comercializadas
em relação aos 38.106 imóveis
ofertados.
Os imóveis na faixa de 30 m²
e 45 m² de área útil também li-

deraram em todos os indicadores: vendas (3.568 unidades),
VGV (R$ 891,4 milhões), lançamentos (3.193 unidades), oferta
(29.665 unidades), VGO (R$ 7,9
bilhões) e maior VSO (10,7%).
Quando analisadas as faixas
de preço, as unidades com valores até R$ 240 mil registraram
os melhores indicadores de
vendas (2.736 unidades), lançamentos (2.658 unidades),
maior VSO (11,1%). Imóveis
com preços acima de R$ 1,5
milhão lideraram em VGV (R$
915,4 milhões) e maior VGO
(R$ 12,3 bilhões). Os imó veis
na faixa de R$ 240 mil a R$ 500
mil tiveram a maior quantidade
de oferta (23.966 unidades).
(Agência Brasil)

Impacto turístico da Agrishow
chega a R$ 400 milhões
A Agrishow, que aconteceu
de 25 a 29 de abril, em Ribeirão
Preto, se consolidou como um
dos principais eventos de turismo de negócios do País. Marco
da retomada do setor que foi
castigado pela pandemia da covid-19. Segundo estudo do Centro de Inteligência da Economia
do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, 85,2% dos participantes
eram de fora da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, índice considerado elevado.
Excluindo os moradores, segundo o CIET, mais de 135 mil
pessoas de todo o País estive-

ram na feira, com impacto econômico – gastos totais dos turistas – de quase R$ 400 milhões em toda a região.
A qualidade do evento foi
aprovada. Segundo a pesquisa, de
0 a 10 os visitantes deram, em
média, 8,9 de nota para a
Agrishow. A permanência foi de
4,4 dias e o gasto total, individual, no período, de R$
2.901,00.
Esse sucesso foi sentido em
toda a região. Não foram poucos
os casos de visitantes que se
hospedaram a até 150 quilômetros de distância. De acordo com
a pesquisa, 41,7% ficaram em

hotéis, 33,4% optaram pelo
“bate/volta” – não se hospedaram –, 12,2% alugaram imóveis
por plataformas/aplicativos de
hospedagem, 6,3% apelaram
para as casas de amigos ou parentes, e 4,9% ficaram em hostels ou albergues.
Quanto ao meio de transporte para chegar à cidade, 59,1%
foram de carro, 12,8% de avião,
12,7% em ônibus fretados; e
8,7% em ônibus de linhas regulares. Além da feira e da hospedagem, as principais atividades
e despesas foram com gastronomia (47,1%), compras (30,7%)
e vida noturna/bares (29,8%).

Para fazer o levantamento, o
CIET treinou pesquisadores que
residem em um assentamento da
região, selecionados em parceria com o Instituto de Terras de
São Paulo (ITESP). Com a qualificação, estes mesmos profissionais poderão ser contratados
por outros centros de pesquisa,
como Seade, IBGE e Fipe. Durante a Agrishow o CIET também
capacitou as equipes das Secretaria de Turismo de Ribeirão
Preto e Sertãozinho para que
possam utilizar os dados estatísticos do setor que são disponibilizados pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado.

Veja quais vacinas estão disponíveis
para crianças na cidade de São Paulo
A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) continua a promover a imunização para todos
os grupos etários, pois a vacina é a melhor forma de prevenir doenças, impedir casos
graves, mortes e novas ondas
de transmissões. Atualmente,
a capital tem algumas campanhas ativas que contemplam o
público infantil, são elas: sarampo, poliomielite, gripe e
Covid-19.
Durante as campanhas, os
pais ou responsáveis devem levar os menores a um dos postos de saúde para que as crianças possam ter a situação vacinal atualizada e induzir seu
sistema de defesa a produzir
imunidade contra essas doenças,
que podem provocar complicações graves.

Sarampo
É uma doença infectocontagiosa causada pelo morbillivirus,
cujo contágio ocorre por meio de
secreções respiratórias, transmitidas pela tosse, fala ou ar.
A vacinação contra o sarampo está disponível para crianças
de seis meses e menores de cinco anos. A aplicação desta vacina é feita somente nas UBSs e
AMAs/UBSs Integradas.

dos, além de alimentos e água
contaminada.
O imunizante contra a poliomielite está disponível para
crianças menores de cinco anos,
sem histórico vacinal ou com
esquema vacinal incompleto.
Assim como a vacina contra o
sarampo, o imunizante contra a
poliomelite é aplicado apenas
nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas.

Poliomielite
Também contagiosa, a poliomielite é uma doença causada
pelo poliovírus. Conhecida
como paralisia infantil, ela pode
infectar tanto crianças quanto
adultos, com transmissão por
meio do contato direto com as
secreções eliminadas pela boca
ou fezes de pacientes infecta-

Covid-19
A vacina contra o coronavírus está disponível para crianças
de 5 a 11 anos de idade. As crianças de 6 a 11 anos de idade
receberão a Coronavac, liberada para uso infantil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Já o público de 5
anos de idade deve ser vacinado

com a Pfizer pediátrica, assim
como as crianças de 5 a 11 anos
com imunossupressão. O público de 6 a 11 anos de idade com
comorbidades será vacinado
com o imunizante Coronavac.
Influenza
No último sábado (30), a SMS
iniciou a imunização contra o vírus influenza, causador da gripe,
em crianças acima de 6 meses e
menores de 5 anos de idade.
Intervalos entre vacinas
Para crianças entre 5 e 11
anos de idade, a vacinação de
sarampo e Covid-19 não deve
ser aplicada simultaneamente,
devendo ser priorizada a imunização contra Covid-19. Depois
de 15 dias pode ser aplicada a
vacina contra o sarampo.

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

O número de unidades residenciais novas comercializadas
na cidade de São Paulo em março chegou a 6.494 e foi 36,4%
maior do que o total vendido no
mesmo mês do ano passado. No
acumulado de 12 meses até março, as 67.248 unidades comercializadas representaram aumento de 22,3% em relação ao
período anterior, de abril de
2020 a março de 2021, de acordo com a Pesquisa Secovi-SP do
Mercado Imobiliário (PMI).
Segundo os dados, o VGV
(Valor Global de Vendas) atingiu
no mês R$ 3,16 bilhões, resultado 66,4% maior que o de março de 2021 (R$ 1,90 bilhão) –
valores deflacionados pelo
INCC-DI (Índice Nacional de

Teatro Kaus estreia a peça Chuva de Anjos.
de Santiago Serrano, no Giostri Teatro
Com texto inédito do dramaturgo argentino Santiago
Serrano, o espetáculo CHUVA
DE ANJOS estreia dia 5 de
maio, quinta-feira, às
20h30, no GIOSTRI TEATRO. Com pinceladas de ironia
e utilizando do recurso do Absurdo, a peça propõe, ao abordar o

tema tabu do suicídio, uma reflexão sobre a solidão e o isolamento social nas grandes cidades. Montagem do Teatro Kaus Cia Experimental tem direção Reginaldo Nascimento e reúne as atrizes Amália
Pereira e Vera Monteiro.
A peça fala principalmente
do isolamento, da falta de com-

promisso com o outro em uma
cidade de prédios, com paredes
que abrigam, mas, também nos
encerram em pequenos mundos
privados e nos fazem indiferentes ao que sucede ao nosso lado.
Enquanto cada personagem, mulher de cinza e mulher de preto,
se torna o cenário de sua pró-

pria tragédia, os males da contemporaneidade são apontados
em um jogo de claro-escuro,
de palavra e silêncio, de presença e ausência, e de caídas
metafóricas.
GIOSTRI TEATRO –
Rua Rui Barbosa, 201, Bela
Vista, São Paulo, SP.
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Copom eleva taxa básica de
juros para 12,75% ao ano
Por unanimidade, o Comitê
de Política Monetária (Copom)
do Banco Central (BC) decidiu
elevar, na quarta-feira (4), a taxa
Selic, os juros básicos da economia, em um ponto percentual. Com isso, a Selic passou de
11,75% para 12,75% ao ano.
Esta é a 10ª alta consecutiva
da Selic. O atual ciclo de alta dos
juros básicos teve início em março de 2021. No último boletim
Focus, em que o BC mede a expectativa do mercado financeiro,
a projeção é de que a taxa básica
encerre 2022 em 13,25% ao ano.
Em comunicado, o BC avaliou que o ambiente externo seguiu se deteriorando e que as
pressões inflacionárias decorrentes da pandemia se intensificaram com problemas de oferta
advindos da nova onda de covid19 na China e da guerra na Ucrânia. O Copom indicou que, para
a próxima reunião, deverá man-

ter o aperto monetário, mas com
reajuste de menor magnitude, ou
seja, inferior a 1%.
Com a decisão, a taxa Selic
está no maior nível desde fevereiro de 2017, quando era 13% ao ano.
De julho de 2015 a outubro de
2016, a taxa permaneceu em
14,25% ao ano. Depois disso, o
Copom voltou a reduzir os juros
básicos da economia até que a taxa
chegasse a 6,5% ao ano em março
de 2018. A Selic voltou a ser reduzida em agosto de 2019, até alcançar 2% ao ano em agosto de 2020,
influenciada pela contração econômica gerada pela pandemia de covid-19. Esse foi o menor nível da
série histórica iniciada em 1986.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Apesar disso, as
estimativas do mercado para a in-

flação vêm crescendo há pelo
menos 16 semanas. Em março, o
IPCA foi 1,62%, maior taxa para
o mês desde o início do Plano
Real, em 1994. Em 12 meses, o
acumulado chegou a 11,30%, quase o dobro do teto da meta do Banco Central, que é de encerrar o
ano com inflação de 3,5%, com
tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.
No mês passado, o presidente
do BC, Roberto Campos Neto, indicou que o futuro das taxas de juros no Brasil dependerá da extensão dos efeitos da guerra entre
Rússia e Ucrânia e de outros eventuais choques sobre a inflação.
A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)
serve como parâmetro de quanto
o governo paga para tomar dinheiro emprestado por meio da
emissão de títulos públicos.
A política monetária tem também efeito sobre o câmbio. Em

tese, altas na taxa Selic tendem a
atrair o investimento externo em
títulos públicos brasileiros, cuja
rentabilidade aumenta, o que acaba pressionando o dólar para baixo diante do real.
Eventos em outros países,
contudo, têm o poder de mitigar esse efeito. Também nesta
quarta-feira, o Federal Reserve
Bank (FED), o banco central dos
Estados Unidos, aumentou em
meio ponto percentual os juros
para os títulos norte-americanos. Assim, a taxa de referência
no país saiu de 0,5% para 1%.
Os EUA vivem um aumento
histórico da inflação, o maior
em mais de 40 anos, e já passou
o patamar de 8% nos últimos 12
meses. A alta na taxa básica de
juros dos EUA tem o poder de
atrair o fluxo de capital que iria
para outros países, com reflexos
na valorização do dólar em relação ao real. (Agencia Brasil)

IBGE lança painel interativo da
Pesquisa por Amostra de Domicílios
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
facilitou a busca de informações
sobre mercado de trabalho, da
população, da educação e do
acesso à TV, internet e celular,
investigados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. Os dados
estão disponíveis no Painel Interativo da Pnad Contínua, elaborado em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
O lançamento ocorreu na
quarta-feira (4), no Ministério
da Economia, em Brasília. Pela
primeira vez estarão disponíveis
também indicadores experimentais para 146 estratos geográficos, como Baixada Santista,
Agreste da Paraíba, Litoral Sul
da Bahia e Norte de Minas Gerais. Essas informações não
eram divulgadas pela pesquisa.
O usuário já pode navegar
por 24 indicadores selecionados
em toda a série histórica da Pnad
Contínua, que começou em
2012. Neles, estão disponíveis
dados sobre ocupação, desocupação e o contingente populacional, entre outros, que costumam
ser divulgados pela edição trimestral da pesquisa. Outra informação importante que pode ser
acessada é taxas de analfabetismo e escolarização. Por meio do
painel se pode saber também,
com mais facilidade, o total de
domicílios com televisão, celular e com acesso à internet, apurados pela versão anual.
Para a gerente de Integração
da Produção de Geoinformação
do IBGE, Aline Lopes Coelho,
esse volume de informações
tem sido disseminado por meio
de publicações e do Sidra - banco de tabelas estatísticas do órgão - mas agora, estarão disponíveis de forma mais intuitiva e
direta. “A divulgação em forma
de painel interativo vem facilitar o consumo da informação
por meio de recortes geográficos diversos, mostrando a evolução dos indicadores ao longo
do tempo e sua distribuição no
espaço territorial, através de
gráficos e mapas interativos.”
O painel representa ainda a
ampliação do conhecimento,

uma vez que além de trazer estratos geográficos com recortes
já conhecidos, como grandes
regiões, unidades da federação,
regiões metropolitanas e capitais, disponibiliza indicadores
por estratos geográficos. Eles
possibilitam uma análise de recortes menores, além das regiões metropolitanas e capitais.
“A criação dos estratos geográficos está alinhada à iniciativa do instituto de potencializar
e estimular o uso de diferentes
recortes para a produção e disseminação das pesquisas, tornando-se ainda mais relevante
quando se considera a expressiva heterogeneidade socioespacial existente dentro de cada
uma das unidades federativas”,
disse a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE,
Adriana Beringuy.
Como exemplo, se a pessoa
quiser navegar pelo mapa do estado de Minas Gerais, vai verificar que a taxa de desocupação
do estrato geográfico relativa ao
norte do estado ficou em 13,2%
no 4º trimestre de 2019. Já no
Sul de Minas, não passou de
7,6%. No mesmo período, a taxa
de desocupação em todo o estado mineiro atingiu 9,6%.
O diretor de Pesquisas do
IBGE, Cimar Azeredo, informou
que os dados mais recentes sobre os estratos geográficos do
painel são de 2019. Nos anos de
2020 e 2021, a pandemia provocou efeitos na coleta da Pnad
Contínua, que atingiram a taxa de
respostas e a divulgação de alguns indicadores.
Cimar Azeredo destacou que
pela primeira vez uma pesquisa
domiciliar ultrapassa o limite do
município da capital e chega aos
dados que estão no painel. “Esses estratos potencializam a análise de dados regionais, porque
adentram os estados e mostram,
com recortes geográficos menores, o potencial de mercado
de trabalho e outras características dos domicílios. É um avanço muito grande. Estamos diante de um momento histórico”.
Na visão do presidente do
IBGE, Eduardo Rios Neto, os
novos estratos atendem uma demanda da administração pública,

especialmente dos órgãos de
planejamento dos estados, que
pediam estatísticas interestaduais, mas esbarravam nos altos
custos de realização de pesquisas domiciliares estaduais. “A
comunidade de pesquisadores
também encontrará uma nova
fonte para analisar a dinâmica
econômica no espaço”.
O presidente afirmou que
quando o projeto de divulgação
de estratos regionais, hoje incluídos no Painel, foi apresentado por Cimar Azeredo em
2019, chegou a ser chamado de
pirotecnia. “Se isso é pirotecnia,
estamos aqui hoje na parede da
Disney com todos os fogos. Vamos ver se isso é pirotecnia ou
real. Nós estamos mostrando
aqui qual é a seriedade do IBGE”.
Quem tiver interesse também já pode cruzar informações
com os diversos produtos da
Diretoria de Geociências do
IBGE, uma vez que o Painel
PNAD Contínua está integrado
à Plataforma Geográfica Interativa (PGI). Para isso, precisa
apenas clicar no símbolo que
representa um olho, no mapa do
painel, e terá acesso aos dados
vinculados à PGI. Neste caso,
entre outras funções, será permitido comparar informações
sobre mercado de trabalho com
o deslocamento da população
pelos municípios, apurados pela
pesquisa Regiões de Influência
das Cidades (Regic).
O chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do
Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, em breve participação no lançamento, destacou a
importância do trabalho realizado pelo instituto, principalmente, para a elaboração de políticas
públicas desenvolvidas com base
em dados do órgão. “Isso aqui é
uma das coisas mais fantásticas
que tem. Eu não canso de elogiar
o IBGE. Durante a pandemia a
Pnad Covid-19 foi base de vários de nossos estudos para sustentar políticas públicas”.
O coordenador de Geração
de Conhecimento para a Promoção do Trabalho Decente, do escritório da OIT no Brasil, José
Ribeiro, adiantou que na próxima semana em parceria com o

IBGE, será lançado o Painel
PNAD Contínua - Trabalho Decente, desenvolvido pela Diretoria de Geociências com a
apoio das Diretorias de Pesquisas e de Informática para aprimorar a visualização dos dados.
“Com base nos dados da
Pnad Contínua, a OIT desenvolveu diversos produtos estratégicos direcionados para a ampliação da base de conhecimento
sobre o Trabalho Decente no
país com o intuito de fornecer
subsídios para a elaboração de
políticas e ações de promoção
da iniciativa, inclusive em subespaços das unidades da federação”, contou Ribeiro.
O Painel PNAD Contínua Trabalho Decente, que poderá
ser consultado a partir do dia 11
de maio no site da OIT Brasil,
terá 18 indicadores e informações como população ocupada,
rendimentos dos ocupados, jornada de trabalho e taxas de desocupação e de formalidades.
De acordo com o IBGE, a
Pnad Contínua produz informações sobre a inserção da população no mercado de trabalho
segundo características demográficas e de educação. “Também
gera resultados anuais, destinados ao estudo do desenvolvimento socioeconômico do país, sobre temas como trabalho infantil
e outras formas de trabalho, cuidados pessoais e afazeres domésticos, tecnologia da informação e da comunicação e outros
aspectos relevantes selecionados
de acordo com as necessidades
de informação”, explicou.
“A pesquisa é realizada por
meio de uma amostra probabilística de domicílios, extraída
de uma apresentação mestra de
setores censitários, de forma a
garantir a representatividade dos
resultados para os diversos recortes geográficos em que a pesquisa é produzida”.
Cerca de 211 mil domicílios brasil eiros são analisados
pela Pnad Contínua a cada trimestre. Desde sua implantação, vem ampliando gradativamente os indicadores e se estabelecendo como a principal
pesquisa domiciliar do país.
(Agencia Brasil)

Petrobras investirá US$ 5,5 bilhões
em atividades exploratórias
A Petrobras vai investir US$
5,5 bilhões em atividades exploratórias nos próximos cinco
anos. A informação foi dada na
quarta-feira (4) pelo gerenteexecutivo de Estratégia da empresa, Eduardo Bordieri, durante o painel Petrobras perspectives on O&G double resilience,
realizado no Annual Breakfast
Offshore da Brazil-Texas
Chamber of Commerce (Bratecc), em Houston, no Texas,
Estados Unidos. Ele disse que
a intensificação do esforço exploratório da empresa deriva
das recentes descobertas de petróleo na região do pré-sal, nas
áreas de Alto de Cabo Frio Central e Aram.
Do total de investimentos
programados pelo Plano Estratégico da Petrobras em novas fronteiras exploratórias, 58% serão

destinados às Bacias do Sudeste
(incluindo os prospectos do présal); 38% à Margem Equatorial;
e 2% às demais áreas.
“Todos os investimentos da
Petrobras buscam a dupla resiliência: tanto econômica (considerando projetos viáveis do
ponto de vista financeiro com o
preço do Brent a US$ 35 no longo prazo), quanto ambiental
(projetos com baixa emissão de
carbono)”, explicou Bordieri.
Em sua palestra, ele destacou a redução significativa no
tempo de construção de poços
no pré-sal, com a manutenção de
segurança operacional. Entre
2018 e 2021, a companhia reduziu esse prazo de 100 dias para
menos de 70 dias, em média.
A Petrobras quer intensificar esses esforços para alcançar, até 2024, redução de 14%

nesse prazo, para o qual contribuirá o programa de eficiência em perfuração e completação da empresa, além da utilização de novos modelos de
configuração de poços, mais
rápidos e otimizados.
Bordieri sinalizou que toda
redução de tempo de construção
de poços é sinônimo de preservação de segurança operacional
e redução de custos associada à
geração de valor.
“Para se ter ideia, a atividade
de poços responde por cerca de
30% dos investimentos na área
de exploração e produção. Por
isso, perseguimos os melhores
resultados nessa atividade, preservando a segurança e otimizando a configuração de poços da
forma mais rápida e eficiente
possível, sempre de acordo com
as melhores práticas de seguran-

ça da indústria”, afirmou.
Nos próximos cinco anos, a
Petrobras vai colocar em produção 15 navios-plataforma, do
tipo sistema flutuante de produção, armazenagem e transferência de petróleo (FPSO, na sigla
em inglês). Desse total, dez navios plataformas serão instalados no pré-sal e cinco no póssal. A companhia já colocou em
operação 32 FPSOs ao longo de
sua história mais recente, o que
constitui um recorde na indústria do petró leo.
“Hoje, a Petrobras é líder
na operação de FPSOs no mundo e é a empresa que instalará
o maior número de plataformas desse tipo nos próximos
cinco anos, gerando valor para
os nossos públicos de interesse”, assegurou o executivo.
(Agencia Brasil)

Por falta de
semicondutores,
Volkswagen dá
férias coletivas
A partir do dia 9 de maio,
os funcionários da Volkswagen
do Brasil terão 20 dias de férias coletivas para os dois turnos da fábrica de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, devido à falta de semicondutores. Apesar de a montadora não
informar o número de funcionários envolvidos, o Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, diz que serão cerca de 2,5 mil trabalhadores. Atualmente a fábrica
produz cerca de 800 veículos
por dia.
O coordenador-geral da
representação do sindicato na
Volks, José Roberto Nogueira
da Silva, o Bigodinho, destacou o acordo firmado entre o
sindicato e a direção da fábrica que garante previsibilidade
em situações de crise.
“Estamos usando todas as
ferramentas de flexibilidade
discutidas no acordo firmado
pelo sindicato. Esse acordo
abrange momentos bons e ru-

ins para atravessar crises como
essa. O acordo dá previsibilidade tanto para a fábrica como
para os trabalhadores e certa
tranquilidade para atravessar
momentos como este”, afirmou Bigodinho.
Ele reforçou ainda que a situação é semelhante ao que
está acontecendo em outras
fábricas e que há demanda de
produção, mas a escassez de
peças inviabiliza o atendimento. “Estamos na expectativa da
retomada o mais breve possível”, concluiu.
Em março e abril a Mercedes-Benz também colocou trabalhadores da fábrica de São
Bernardo do Campo (SP) em
férias coletivas, devido à falta
de componentes eletrônicos.
Os funcionários ficaram fora
da montadora de 14 a 25 de
março e de 18 de abril a 3 de
maio. O sindicato informou
que em março 1,2 mil trabalhadores foram afetados pela medida e em abril, 5 mil. (Agencia Brasil)

Produtividade da
indústria recua 4,6%
em 2021, diz CNI
A produtividade do trabalho
na indústria em 2021 recuou
4,6%, em comparação com
2020, considerando as séries livres de efeitos sazonais. A informação é do estudo Produtividade na Indústria, da Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
De acordo com o estudo, foi
a maior queda anual do indicador da série histórica iniciada
em 2000, superando a perda registrada em 2008 (-2,2%), ano
da crise financeira global.
Foi segundo ano seguido
de queda do indicador que
mede a relação entre o volume produzido e as horas trabalhadas na produção.
Em 2021, acrescenta a
confederação, houve um aumento de 4,3% no volume produzido e 9,3% nas horas trabalhadas na produção, ou seja,
a produção apresentou um
crescimento menor.
Segundo a CNI, a queda da
produtividade os efeitos da segunda onda de covid-19 e as di-

ficuldades enfrentadas para a
retomada dos investimentos e da
produção.
Outro fator que contribuiu
para a queda no último ano foi
a mudança na composição do
mercado de trabalho. “Houve maior crescimento do setor informal frente ao setor
formal, o que indica o avanço de ocupações de baixa
escolaridade e menor produtividade”, disse a gerente de política industrial da CNI, Samantha
Cunha, em nota.
A CNI explica que, no curto
prazo, a perspectiva é de baixo
crescimento, em patamar semelhante aos anteriores à crise sanitária. Em 2018 e 2019, a produtividade na indústria ficou
abaixo de 1%. “No longo prazo,
pode haver um aumento sustentado da produtividade com as
oportunidades relacionadas às
tecnologias da indústria 4.0 e ao
desenvolvimento do 5G, se houver investimentos em inovação.”
(Agencia Brasil)

Feiras internacionais
de agronegócios
podem gerar
US$ 4,5 bilhões
O valor dos negócios fechados por empresas brasileiras em
feiras internacionais de produtos do agronegócio poderá chegar a US$ 4,5 bilhões até o final
do ano, de acordo com balanço
da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Segundo a
entidade, do total negociado,
US$ 800 milhões já foram contratados, e outros US$ 3,7 bilhões devem ser concretizados
até o fim do ano.
No primeiro trimestre de
2022, mais de 300 empresas
brasileiras participaram, com o
apoio da Apex, de 15 feiras internacionais de alimentos e bebidas, realizadas em cinco países. Apenas na Seafood Market
Place for North America, realizada em março, em Boston, nos
Estados Unidos, a maior feira de
pescados da América do Norte,
as empresas brasileiras fecharam negócios da ordem de US$
400 milhões.
“Durante a pandemia da co-

vid-19, o Brasil se mostrou muito sólido e os outros países e
grandes importadores puderam
confirmar contratos de longo
prazo. E isso se soma ao momento da nossa produtividade e
aumento da produção. O Brasil
conseguiu, durante a crise, manter o agronegócio funcionando
muito bem, e isso ajuda nesse
resultado”, destacou a coordenadora de Agronegócios da ApexBrasil, Paula Soares.
De acordo com a agência, até
o fim de 2022, serão realizadas
41 feiras com participação dos
brasileiros, apoiadas pelos ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores,
e a ApexBrasil.
“Ainda temos muitas oportunidades para as empresas brasileiras. Elas podem entrar no
nosso site, conhecer os eventos nos próximos meses, e entender quais são os critérios
de participação, inclusive se
inscrever”, disse a coordenadora. (Agencia Brasil)
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Secretaria Nacional do Consumidor
multa Itapemirim em R$ 3 milhões
Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP,
por meio da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), anunciou na Agrishow 2022 parceria em iniciativa educacional com foco no agro junto ao Programa
Educacional “Agronegócio na Escola”, da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), e ao projeto “De Olho no
Material Escolar”. O coordenador da APTA, Sergio Tutui,
assinalou a relevância do embasamento científico nesse processo. ‘Somos da ciência e reconhecemos a importância da
formação educacional’, disse ele ...”

Foto: Secretaria da Agricultura

* É muito importante a criação de uma fazenda dentro da cidade de São Paulo?
* Existem informações desatualizadas sobre o agronegócio nos livros didáticos?
* Essa parceria em iniciativa educacional é boa?

Em Ribeirão Preto na AgriShow2022, a Secretaria da
Agricultura fez uma Parceria em Iniciativa Educacional

Essa parceria entre a Secretaria da Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, através da APTA
- Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, com
a Abag - Associação Brasileira do Agronegócio e o Programa Educacional “Agronegócio na Escola” e também
ao bem sucedido projeto “De Olho no Material Escolar”,
é realmente muito importante porque alguns livros didáticos sobre o assunto estão desatualizados, e os estudantes brasileiros tem o direito de receber as informações
corretas e atualizadas sobre o assunto. Tem também o
Planeta Agro que é a concientização e a busca de conexão do campo com a cidade, com a criação de uma fazenda dentro da cidade de São Paulo, que é uma iniciativa louvável no âmbito da secretaria.
- Por hoje é isso. Boa semana, forte abraço com
paz, saúde, sossego, harmonia e felicidade. Até a próxima palavra Brasiliana.

A Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon) condenou a Itapemirim Transportes
Aéreos a pagar R$ 3 milhões em
multas devido à falha na prestação de serviço a seus clientes. Em dezembro do ano passado, a Itapemirim suspendeu
todas as operações, deixando
milhares de passageiros sem
voos às vésperas do Natal e alegando reestruturação interna
Os valores decorrentes da
multa aplicada pela Senacon terão como destino o Fundo de
Defesa de Direitos Difusos
(FDD). A secretaria informa que
esse fundo é direcionado a “projetos de interesses coletivos,
por exemplo, proteção e reparação de patrimônio histórico e
ações de defesa dos consumi-

dores”.
A empresa já tinha sido condenada, em abril, pela Justiça
paulista a repassar R$ 1,28 milhão em tarifas de embarque
para a RIOGaleão, empresa que
administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no
Rio de Janeiro. Os valores são
referentes ao pagamento que a
empresa recebeu dos passageiros, mas que não transferiu para
a concessionária.
Em nota, a Senacon informa
que, para definir o valor da multa, considerou a “gravidade do
dano ao consumidor, o porte da
empresa e a receita mensal bruta”. O despacho informa que a
Itapemirim tem 30 dias para efetuar o pagamento. A empresa
ainda pode recorrer da multa.

Segundo o Ministério da
Justiça a Itapemirim cancelou,
na época, “514 voos e deixou
milhares de pessoas prejudicadas”. Na avaliação da Senacon,
a empresa não cumpriu o Código de Defesa do Consumidor ao
deixar de informar a situação da
companhia aos seus clientes.
“A Senacon avaliou também
que não foram cumpridas as regras de cancelamentos estipuladas pela Agência Nacional de
Aviação (Anac). Em situações
como essas, caberia à empresa
reacomodar os passageiros,
conceder o reembolso integral
ou proporcionar a execução do
serviço por outra modalidade à
escolha do consumidor”, complementou a secretaria.
Ainda segundo a secretaria,

“desde a suspensão das operações, a Itapemirim também deixou de responder às reclamações
apresentadas
no
Consumidor.gov.br. Por esse
motivo, foi excluída da plataforma”.
Antes da exclusão do sistema, 5.033 reclamações haviam
sido registradas neste ano. Em
2021, foram 1.624. Com a desativação, a empresa continua visível no sistema para que o histórico de insatisfações continue público e acessível, informou a secretaria.
Por meio de nota, a Itapemirim disse que sempre respeita
decisões de órgãos oficiais, porém exercerá o direito à ampla
defesa para contrapor à medida
adotada. (Agencia Brasil)

Presidente do Supremo STF aprova lista tríplice
defende Judiciário
para escolha de ministro
forte e independente
substituto do TSE
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz
Fux, disse na quarta-feira (4) que
Poder Judiciário deve ser forte e
independente para manter a paz
social no país. As declarações foram feitas na abertura de sessão
de quarta-feira.
No discurso, Fux relatou aos colegas encontro que teve na terça-feira (3) com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, e o ministro da
Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.
“Abordamos a necessidade
de termos um Judiciário forte, independente e responsável para

manutenção da paz social e dos
direitos fundamentais dos brasileiros. Em suma: a reunião foi deveras proveitosa”, afirmou.
Na mesma sessão, o ministro
Edson Fachin, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), discursou e defendeu
o respeito às instituições.
“O respeito entre as instituições - e não há instituição acima
ou abaixo - e a harmonia entre os
poderes dependem não só da
abertura do diálogo, mas também
de uma posição firme”, afirmou.
(Agencia Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu na quarta-feira
(4) uma lista tríplice que será enviada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para a escolha de uma vaga de ministro
substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão do Judiciário responsável pela organização das eleições.
A vaga surgiu após o ministro Carlos Mário Velloso Filho,
indicado em 2019, ter renunciado ao cargo por motivos de
saúde.
Os advogados André Ra-

mos Tavares, Fabrício Juliano
Mendes Medeiros e Vera Lúcia
Santana Araújo compõem a lista que será enviada para escolha do presidente.
O TSE é composto por sete
ministros, sendo três do STF,
dois do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), e dois advogados
com notório saber jurídico, além
de seus substitutos.
De acordo com a Constituição, cabe ao presidente da República nomear os dois advogados que compõem o tribunal.
(Agencia Brasil)

Anvisa aprova uso emergencial
de medicamento para Covid-19
A diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou na
quarta-feira (4) o uso emergencial do medicamento molnupiravir,
da empresa Merck Sharp & Dohme (MSD), para tratamento da
covid-19.
O molnupiravir é um medicamento antiviral de uso oral que, nos
ensaios clínicos, mostrou efeitos
benéficos a pacientes adultos leves
e moderados, com capacidade de
reduzir os casos de hospitalização
e mortes. De uso domiciliar, ele funciona para reduzir as chances do
vírus Sars-CoV-2 se multiplicar e se

reproduzir no corpo.
O medicamento já está em uso
em 17 países e foi aprovado pelas agências regulatórias nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no Reino Unido, na Austrália e também pela Organização
Mundial da Saúde (OMS).
A diretora Meiruze Freitas,
relatora do processo, ressaltou a
importância de opções terapêuticas para determinadas condições
clínicas, especialmente em indivíduos que, por várias razões, têm
alto risco de desenvolver as formas graves de covid-19. A diretora alertou que o molnupiravir não

substitui a vacina, que continua
sendo a melhor opção para prevenir a doença.
De acordo com a Anvisa, o
medicamento é indicado para o
tratamento da covid-19 em adultos que não requerem oxigênio
suplementar, que apresentam risco aumentado de progressão da
doença para casos graves e cujas opções alternativas de tratamento aprovadas ou autorizadas
pela Anvisa não são acessíveis
ou clinicamente adequadas.
O medicamento é de uso adulto, com venda sob prescrição
médica, e não é recomendado

durante a gravidez, a amamentação e em mulheres que podem
engravidar e que não estão usando contraceptivos eficazes. Isso
porque estudos de laboratório em
animais mostraram que altas doses de molnupiravir podem afetar
o crescimento e o desenvolvimento do feto.
O molnupiravir deve ser utilizado durante os cinco primeiros
dias após o aparecimento dos
sintomas, de modo a evitar o desenvolvimento de uma versão
resistente do vírus. Além disso,
deve ser limitado a cinco dias
consecutivos. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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
DEª#ONTRATOªDEª6ENDAªEª#OMPRAªDEª#OTASªEª/UTRASª!VENÎAS ªlRMADOªENTREªASªPARTESªEMª ªEªOªPAGAMENTOªDEª
2ª  ª RELATIVOª AOª PAGAMENTOª ANTECIPADOª PELAª TRANSFERÐNCIAª DEª COTASª SOCIAIS ª CORRIGIDOSª MONETARIAMENTE ª BEMª
COMOª Aª CUSTAS ª HONORÈRIOSª Eª DEMAISª COMINAÎÜESª LEGAISª %NCONTRANDO SEª Oª RÏUª EMª LUGARª INCERTOª Eª NÍOª SABIDO ª FOIª
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
mUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEªRESPOSTAª.ÍOªSENDOªCONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOª
REVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2022
B 04 e 05/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013045-35.2020.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARILIA DOS ANJOS MAÇAIRA GUICHO,
Advogada, RG 3.949.628-4, CPF 011.017.008-31, Nascido/Nascida 05/02/1949, que lhe foi proposta uma ação renovatória de locação comercial, ação
RENOVATØRIAªDEªCONTRATOªEªADITAMENTOªDEªLOCAÎÍOªCOMERCIALªCCªREVISIONALªDEªALUGUELªCOMªTUTELAªDEªALUGUELªPROVISØRIOªPORªPARTEªDEª&RIGORÓlCOª/BAª%STILOª
Anália Franco Rotisserie Ltda, alegando em síntese que o autor locou o imóvel situado na Rua Apucarana, 1.266, box 01, 02 e 03 e subsolo, Tatuapé,
nesta Capital, através do Contrato de Locação Firmado de 13/05/2011, com início em 01/06/2011 e término em 30/06/2021, com aditamento ao contrato de
LOCAÎÍOªlRMADOªEMª ªALTERANDOªAªLOCATÈRIAªPARAªPESSOAªJURÓDICA ªCOMªALUGUELªATUALªEªMENSALªNOªVALORªDEª2  ªCOMªDATAªDEªVENCIMENTOª
TODOªDIAªªDEªCADAªMÐSªEªPARAªOªCUMPRIMENTOªDASªOBRIGAÎÜESªAªAUTORAªOFERECEªOªVALORªDOªALUGUELªPROVISØRIOªEªDElNITIVO ªOªALUGUELªQUEªVEMªSENDOªPAGOª
ATUALMENTEªDEª2 ªEªSEUSªENCARGOSªLOCATIVOS ªRESSALVANDOªOªDIREITOªDEªUMAªAPURAÎÍOªEªPERÓCIAªJUDICIALªEªREQUERªAªRENOVAÎÍOªDAªLOCAÎÍOªPORªMAISªª
CENTOªEªVINTEªMESES ªAªPARTIRªDEªªDEªJUNHOªDEªªEªTÏRMINOªEMªªDEªJUNHOªDEªª%NCONTRANDO SEªAªRÏªEMªLUGARªINCERTOªªEªNÍOªSABIDO ªFOIªDETERMINADAª
AªSUAª#)4!±°/ ªPORª%$)4!, ªPARAªOSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEª
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
EDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªJANEIROªDEªªªªªªª"ª ªªEª

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1025413-54.2017.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Guimaraes dos Santos, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) a
Claudio Roberto Pereira Restaurante ± ME, CNPJ. 13.759.058/0001-65 e Claudio Roberto Pereira, CPF. 130.762.828-16,
que nos autos da Ação Monitória movida por GR Comercial de Hortifrúti Ltda., objetivando o pagamento de R$ 2.880,24
(outubro/2017), referente ao cheque nº 000206 não pago. Estando os réus em lugar incerto e não sabido, expede-se o
presente edital, para CITAÇÃO dos réus, e para os atos e termos da ação proposta, podendo oferecer embargos no prazo
de 15. Ficando ciente de que, não opondo embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, e o mandado
de citação inicial se converterá em mandado executivo. E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente
edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador especial. Este edital
será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 19 de abril de 2022.
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Edital de citação ± Prazo de 20 dias. Processo nº 1063195-35.2020.8.26.0100 A MMª. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dra. Flavia Poyares Miranda, na forma da Lei, Faz saber a Cecomil Comércio e Serviços Ltda., CNPJ.
07.792.435/0001-65, que foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por Banco Daycoval S/A, para receber a quantia de
R$ 275.599,32 (julho/2020), referente as Cédulas de Credito Bancário ± Capital de Giro nº 80920-0 e Cash Express nº 70442-19.
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, expede-se o presente edital para que, em 03 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou, no prazo de 15 dias, apresentem embargos, sob
pena de penhora de tantos bens quanto bastem para garantia da execução. No prazo para os embargos, se a executada reconhecer o
crédito do exequente e comprovar o depósito de 30% do valor, incluindo custas e honorários, poderá requerer o parcelamento em até 6
vezes, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês. Será nomeado curador especial em caso de revelia.. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2022.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1043229-52.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível,
do Foro Central, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. Faz saber a JKM Farmacia
Ltda. ± ME, CNPJ 03.649.644/0001-01, que lhe foi proposta uma Ação Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco
Daycoval S/A, para recebimento de R$ 56.688,95 (abril/2021) referente a Cédula de Crédito Bancário ± Fundo Garantidor
para Investimentos nº 92811-5. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 03 dias, a fluir
prazo supra, pague o débito atualizado, ocasião em que os honorários serão reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do autor, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de abril de 2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0003277-51.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) MAIARA PEREIRA SOUZA, Brasileira, Casada, RG 473407590, CPF 376.753.098-80, que por este Juízo, tramita
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Roberto de Araújo Lima, onde procedeu-se o bloqueio judicial através do
sistema SISBAJUD, no valor de R$ 1.901,33. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital,manifeste-se sobre o bloqueio de valores,nos termos do art.854,§ 3º,do CPC. Não havendo
manifestação,será nomeado curador especial Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[5,6]
PROCESSO Nº 1102356-18.2021.8.26.0100-EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ralpho Waldo De Barros
Monteiro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DISCOVERY DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA
EIRELI, CNPJ 21962639000128, com endereço à Rua Álvaro Luis Roberto de Assumpção, 202, Apto 31, Campo Belo, CEP
04618-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Fernanda Hengler Dinhi e outro,
com fundamento no artigo 94, II, da Lei 11.101/2005, por execução frustrada, processo nº 0035749-74.2020.8.26.0100, 12ªVara
Cível do Foro Central da Comarca da Capital, no valor de R$ 13.315,23. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único
da Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do
depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor do débito, sob pena de decretação da falência. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2022.
[5,6]

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.

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
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 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

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1003994-91.2021.8.26.0322 O Dr. MARCO AURELIO GONCALVES, Juiz
de Direito 3ª V ara 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
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JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, Segundo Oficial de Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo, FAZ SABER, a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob nº 496.752,
em 20/01/2022, o Requerimento de 19 de janeiro de 2022, feito pelo credor
fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A , inscrito no CNPJ/MF. sob nº
90.400.888/0001-42, objetivando a intimação pessoal dos fiduciantes
ANDRE MOTTA CAVALCANTE, RG nº 2.058.674-SSP/DF, CPF/MF nº
000.166.951-60; e sua esposa, LIDIANE MARQUES DE ALMEIDA, RG nº
2.088.373-SSP/DF, CPF/MF nº 895.936.421-53, os quais se encontram em
LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, e, ante a previsão legal contida no
parágrafo 4º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97, FICAM ELES
INTIMADOS A COMPARECER neste Serviço Registral, situado na Rua
Vitorino Carmilo, 576, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às
16:00 horas, pessoalmente ou por meio de seu representante legal,
devidamente identificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações
em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito até a data
de 13/04/2022, o valor de R$-36.580,62 , decorrente do instrumento
particular de 28 de fevereiro de 2013, registrado sob o nº R.9 nas Matrículas
nºs 14.523 e 14.524, referente ao APARTAMENTO nº 62, localizado no 6º
andar ou 12º pavimento e BOX nº 43, localizado na garagem, ambos do
“EDIFÍCIO PARADISIS”, situado na Rua Albuquerque Lins nº 634, no 11º
Subdistrito – Santa Cecília, e ao total acima serão acrescidas as custas,
emolumentos e despesas com as tentativas de intimação pessoal dos
fiduciantes, como também as despesas com publicação do presente Edital.
Ficam os FIDUCIANTES cientes de que, no dia imediatamente posterior ao
da última publicação do presente Edital, serão considerados como
INTIMADOS e terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil
seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação, que se dará a partir da
terceira publicação deste Edital, sendo que, recaindo o termo final em
sábado, domingo ou feriado, será prorrogado até o primeiro dia útil
subsequente, para satisfazerem os referidos pagamentos, em moeda
corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em nome do credor
fiduciário. ALERTA:- Decorrido o prazo para purgação da mora, ao
credor fiduciário restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE FIDUICIÁRIA, conforme previsto no parágrafo 7º
do artigo 26 do mesmo diploma legal . Para que surtam os efeitos
legais da intimação sem que se possa alegar ignorância, o presente EDITAL
está sendo publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação
local e afixado na forma da lei. São Paulo, 05 de maio de 2022. O Oficial.

QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022
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Cyrela Europa Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ 07.855.739/0001-24 - NIRE 35220451418
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 03.05.2022, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença:
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira De Carvalho Corti, Secretária: Sigrid Amantino
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 1.500.000,00, considerados excessivos em
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 1.500.000 quotas, com
valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a
qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Passa o Capital
Social de R$ 12.069.132,00 para R$ 10.569.132,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os
documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.05.2022. Mesa: Rafaella Nogueira De
Carvalho Corti - Presidente; Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações - Rafaella Nogueira De Carvalho Corti - Sigrid Amantino Barcelos

CNPJ/ME nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 35.300.538.650
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022
Data, Hora, Local: 29.03.2022, às 14hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 300/400, São Paulo/SP. Presença:
totalidade do capital social. Mesa: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Presidente, Eduardo Alves Rodrigues
- Secretário. Deliberações Aprovadas: a celebração de todo e qualquer instrumento para formalizar operação ﬁnanceira a ser ﬁrmada entre a Companhia e o Banco Bradesco S.A., de valor total de R$9.300.000,00, na modalidade Cédula de Crédito Bancário, com prazo total de 60 meses, com até 12 meses, remuneração pelo CDI, acrescido de 4,15% de
juros ao ano, sem fee, cuja ﬁnalidade é o ﬁnanciamento de máquinas, equipamentos e veículos, em benefício de demandas provenientes da sociedade incorporada pela Companhia, a Essencis Ecossistemas Ltda., em que a garantia será efetivada por meio de aval da Solví Essencis Ambiental S.A. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 29.03.2022. Acionistas: Solví Essencis Ambiental S.A. e Solví Participações S.A. - ambas por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Eduardo Alves Rodrigues. JUCESP 203.815/22-1 em 20.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

JAPAN SERVICE DO BRASIL LTDA.
CNPJ/MF 46.377.537/0001-76 - NIRE 35217894657
Extrato da Ata de Reunião de Sócios - Redução de Capital Social
Data, Hora e Local: 04.05.2022, às 10h, na sede, Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2367, 17º And., Cj 1702, Jardim
Paulista, São Paulo/SP. Presença: sócios representantes da totalidade do capital social, Mikihiko Komatsu e Claudio
Yutaka Komatsu. Mesa: Mikihiko Komatsu como Presidente e Claudio Yutaka Komatsu como Secretário.
Deliberações Aprovadas: a redução do capital social, inteiramente integralizado, nos termos do inciso II do
artigo 1.082, e artigo 1.084, ambos da Lei 10.406/2002, que passará de R$ 1.845.759,92 para R$ 1.000,00,
reduzindo-o, portanto, em R$ 1.844.759,92. A sociedade, com a ciência e aprovação do sócio Claudio Yutaka
Komatsu, restituirá ao sócio Mikihiko Komatsu o montante considerado excessivo. Tal restituição será efetuada após
o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias para oposição de eventuais credores da sociedade, sendo que a data de
início para o exercício deste direito pelos credores será a de publicação da presente ata, em forma de extrato, nos
jornais pertinentes. Seguidamente, a sociedade realizará a alteração contratual para que a redução se torne efetiva,
consoante o disposto no artigo 1.084 e parágrafos da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”). Encerramento: Nada
mais. Mikihiko Komatsu (Sócio e Presidente) e Claudio Yutaka Komatsu (Sócio e Secretário).

GRI-KOLETA GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/ME nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 35.300.538.650
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022
Data, Hora, Local: 29.03.2022, às 15hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 300/400, São Paulo/SP. Presença:
totalidade do capital social. Mesa: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Presidente, Eduardo Alves Rodrigues - Secretário. Deliberações Aprovadas: a celebração de todo e qualquer instrumento para formalizar as operações ﬁnanceiras abaixo descritas, a serem celebradas entre a Companhia e o Banco do Brasil S.A.: Operação 1. Valor
ﬁnanciável de até R$729.900, na modalidade BB Financiamento PJ, com prazo total de até 60 meses, com até 06 meses
de carência, remuneração pelo CDI, acrescido de 2,55% de juros ao ano, tarifa de R$2.000,00, em que a garantia será
efetivada pela alienação ﬁduciária dos itens objeto do ﬁnanciamento e cuja ﬁnalidade é a aquisição de 01 Chassi VW
24.260 CE Robust novo e 01 Chassi VW 24.260 Compactor CE novo. Operação 2. Valor total ﬁnanciado de até
R$230.240, na modalidade BB Financiamento PJ, com prazo total de até 60 meses, com até 6 meses de carência, remuneração pelo CDI, acrescido de 2,55% de juros ao ano, tarifa de R$2.000,00, em que a garantia será efetivada pela
alienação ﬁduciária dos itens objeto do ﬁnanciamento e cuja ﬁnalidade é a aquisição de 01 Compactador novo 19m²
c/Lift c/Dimp Usimeca. Os itens objeto das operações 1 e 2, acima descritas, serão destinados à ﬁlial da Companhia
inscrita no CNPJ/ME sob nº 04.517.241/0001-63. Operação 3. Valor ﬁnanciável de até R$1.036.800, na modalidade BB
Financiamento PJ, com prazo total de até 60 meses, com até 06 meses de carência, remuneração pelo CDI, acrescido
de 2,55% de juros ao ano, tarifa de R$2.000,00, em que a garantia será efetivada pela alienação ﬁduciária dos itens
objeto do ﬁnanciamento e cuja ﬁnalidade é a aquisição de 3 VW 17.260 Compactor. Operação 4. Valor ﬁnanciável de
até R$212.000, na modalidade BB Financiamento PJ, com prazo total de até 60 meses, com até 06 meses de carência,
remuneração pelo CDI, acrescido de 2,55% de juros ao ano, tarifa de R$2.000,00, em que a garantia será efetivada
pela alienação ﬁduciária dos itens objeto do ﬁnanciamento e cuja ﬁnalidade é a aquisição de 05 prensas enfardadeiras.
Operação 5. Valor total ﬁnanciado de até R$580.800, na modalidade BB Financiamento PJ, com prazo total de até 60
meses, com até 06 meses de carência, remuneração pelo CDI, acrescido de 2,55% de juros ao ano, tarifa de R$2.000,00,
em que a garantia será efetivada pela alienação ﬁduciária dos itens objeto do ﬁnanciamento e cuja ﬁnalidade é a
aquisição de 5 Trituradores de Resíduos FT75. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 29.03.2022. Mesa: Célia
Maria Bucchianeri Fracini Vasconcellos - Presidente, Eduardo Alves Rodrigues - Secretário. Acionistas:
Solví Essencis Ambiental S.A. e Solví Participações S.A. ambas Por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Eduardo Alves Rodrigues. JUCESP nº 203.814/22-8 em 20.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Viel Participações S.A.
CNPJ 34.846.886/0001-00 - NIRE 3530054142-1
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Julho de 2021
Data, hora, local: 21.07.2021, 10hs, na sede social, Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 10º andar, Sala 102, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Hugo Leonardo Rocha Lima Spenciere, Secretário: Loreano José de Jesus Goulart. Deliberação aprovadas: (i) o sorteio e o resgate e cancelamento de 141
Ações Preferenciais Resgatáveis da Companhia, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com direito a
dividendos prioritários, ﬁxos e cumulativos, com prioridade no recebimento de haveres em valor ﬁxo, denominadas
“Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A” (“PNA Resgatadas”), mediante pagamento do valor estabelecido na forma do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, das ações PNA Resgatadas para retirá-las deﬁnitivamente de circulação, pelo valor de R$ 22.421.994,91, tendo como data-base o dia 30.06.2021, sendo R$ 19.395.713,39 a serem pagos mediante a redução de capital social a ser deliberada no item “iii”, R$1.164.049,68, pago à título de distribuição
de Dividendos Prioritários e Fixos PNA ao respectivo acionista preferencialista PNA, e R$ 1.862.231,84 à título de Preço de Resgate, proporcional previsto no Parágrafo do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (ii) remanesceram
22 ações da classe de Ações Preferenciais Resgatáveis da Companhia, nominativas e sem valor nominal, sem direito
a voto e com direito a dividendos prioritários, ﬁxos e cumulativos, com prioridade no recebimento de haveres em valor
ﬁxo, denominadas “Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A” (“PNA”), que resulta no valor atual do preço de resgate da PNA para R$ 290.525,91, e o valor devido a título de Dividendos Prioritários e Fixos PNA remanescentes equivalente à R$ 3.199.218,81, com data-base o dia 30.06.2021; (iii) a redução do Capital Social da Companhia em
R$19.395.713,91 sem modiﬁcação do valor nominal das ações remanescentes classes de Ações Preferenciais Resgatáveis da Companhia, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com direito a dividendos prioritários, ﬁxos e cumulativos, com prioridade no recebimento de haveres em valor ﬁxo, denominadas “Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A e B” (“Ações Preferenciais”); (iv) em razão do resgate parcial e da redução do Capital Social ora
aprovado, o capital social da Companhia passará de R$ 55.401.994,91 para o R$ 36.006.281,52, alterando-se o caput
do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em
moeda corrente nacional e direito creditório, é de R$ 36.006.281,00, dividido em ações (“Ações”): (i) 100.000 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal (“ON”); (ii) 22 Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A, nominativas
e sem valor nominal, sem direito a voto e com direito ao recebimento de dividendos prioritários, ﬁxos e cumulativos e
prioridade no recebimento de haveres, em valor ﬁxo (“PNA”); e, (iii) 32.880 (trinta e duas mil, oitocentas e oitenta)
Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe B, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com direito ao recebimento de dividendos prioritários, ﬁxos e cumulativos e prioridade no recebimento de haveres, em valor ﬁxo
(“PNB” e, quando em conjunto com PNA, simplesmente denominadas “Ações Preferenciais”).” (v) alterações das disposições que tratam das Ações Preferenciais em decorrência do resgate e cancelamento de 141 ações da classes de
Ações Preferenciais Resgatáveis da Companhia, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com direito a
dividendos prioritários, ﬁxos e cumulativos, com prioridade no recebimento de haveres em valor ﬁxo, denominadas
“Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A”, alterando: o § do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º (...) § 5º Uma vez paga e liquidada integralmente a Base de
Remuneração dos dividendos prioritários, ﬁxos e cumulativos assegurados às Ações PNA, acrescida da respectiva Remuneração, conforme disciplinado no Artigo 22 deste Estatuto Social, a Companhia terá o direito de proceder ao imediato resgate das Ações PNA, o que será feito mediante o pagamento do valor de R$ 290.561,00, devidamente corrigidos à Atualização por IPCA e acrescido de Juros Remuneratórios equivalente à 16% a.a. (dezesseis por cento ao ano),
nos mesmos termos previstos no Artigo 22 e seus Parágrafos referente ao cálculo do pagamento de dividendos prioritários e ﬁxos, contados a partir de 1º de julho de 2021 e até a data do efetivo pagamento, em favor do acionista preferencialista pelo resgate da totalidade das Ações PNA de sua titularidade (“Resgate Ações PNA”).”. (vi) ﬁca autorizado a Administração da Companhia a realizar todos os atos necessários para o registro do presente ato. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 21.07.2021. Acionistas: Rot Business Limited Por Hugo Leonardo Rocha Lima
Spenciere; Final Limited Por Rogerio Rinaldi Riquelme e Ricardo Kozak Nobrega; Eduardo Machado Silva Filho;
Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real Por Ariane de Carvalho Salgado Verrone Iannarelli e Lilian
Palacios Mendonça Cerqueira, na qualidade de representantes legais de sua instituição administradora, Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; e Alucard Participações S.A. Por Marcelo Jeha Kayath.

SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Fechada - CNPJ/ME n° 02.886.838/0001-50 - NIRE 35.300.158.903
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única,
para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, Realizada em 31.03.2022
Data, Hora, Local: 31.03.2022, às 10 horas, na sede de forma eletrônica, com a dispensa da videoconferência em razão da presença do titular representando 100% das Debêntures em circulação, com os votos proferidos via e-mail que
foram arquivados na sede, Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, 1º andar, São Paulo/SP. Presença: o debenturista detentor de 100% das debêntures em circulação. Também estavam presentes representantes da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente ﬁduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), e da Companhia. Mesa: Presidente: Larissa Monteiro Araujo, Secretária: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. Ordem do
Dia: Deliberar sobre: (i) Medidas a serem adotadas em razão da não entrega, pela Companhia ao Agente Fiduciário,
dos documentos listados no Anexo I à presente ata; (ii) Anuência prévia para prorrogação, por até 30 dias, ou seja, até
30.04.2022, dos prazos previstos nas cláusulas 7.1.1 itens “(i)”, “(ii)” e “(viii)” do “Instrumento Particular de Escritura
da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Solví
Participações S.A.”, celebrado em 20.12.2017 entre a Companhia, o Agente Fiduciário e a Fiadora, conforme aditado de
tempos em tempos (“Escritura de Emissão”), referentes à apresentação das Demonstrações Financeiras Auditadas das
Devedoras e das Garantidoras na Reestruturação (conforme deﬁnido na Escritura de Emissão) e da memória de cálculo dos Índices Financeiros auditados, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, sem a necessidade
de aditamento à Escritura de Emissão e sem a incidência de qualquer penalidade ou obrigação de pagamento de quaisquer valores adicionais pela Companhia, sendo certo que a prorrogação dos prazos previstos nas cláusulas 7.1.1 itens
“(i)”, “(ii)” e “(viii)” não acarretarão em vencimento antecipado das Debêntures, conforme cláusula 6.1.1 “(ii)” da Escritura de Emissão; (iii) Anuência prévia para a não realização do pagamento da primeira parcela de amortização do
Valor Nominal Unitário das Debêntures (conforme deﬁnido na Escritura de Emissão), previsto para 30.04.2022, conforme cláusula 4.4.1 da Escritura de Emissão, sendo que o percentual sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures correspondente a tal pagamento será realizado em 31.05.2022, de forma que a Cláusula 4.4.1 da Escritura de
Emissão será alterada para reﬂetir o cronograma de pagamento das parcelas de amortização do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures abaixo, sendo certo que o ﬂuxo de pagamento dos juros remuneratórios das Debêntures
não sofrerá alterações: Amortização: 1ª, Data da Amortização das Debêntures: 31/05/2022, Percentual do
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser pago: 10,0000%; Amortização: 2ª, Data da Amortização das Debêntures: 31/01/2023, Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a
ser pago: 11,1111%; Amortização: 3ª, Data da Amortização das Debêntures: Data de Vencimento, Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser pago: 100,0000%. (iv) Prorrogação do prazo para celebração de aditamento à Escritura de Emissão para reﬂetir o novo cronograma de amortização das Debêntures (“Aditamento à Escritura de Emissão”), conforme deﬁnido no item (iii) acima, para até 90 dias contados da realização da presente assembleia, prevalecendo tal prazo em relação àquele estabelecido na assembleia geral de titulares
das Debêntures realizada em 27.01.2022 (“AGD 27.01.2022”); e (v) Aprovação para que a Companhia, em conjunto
com o Agente Fiduciário, adotem todas as medidas necessárias à implementação das deliberações desta assembleia,
incluindo, mas não se limitando, à celebração do Aditamento à Escritura de Emissão. Deliberações Aprovadas: (i)
Debenturista representando 100% das Debêntures em circulação, sem manifestação ou abstenção com relação a este
item, aprovou a concessão de prazo adicional de (i) 10 dias contados da realização da presente assembleia, ou seja, até
10.04.2022 para envio, pela Companhia ao Agente Fiduciário, dos documentos listados nos itens 1 e 2 do Anexo I e (ii)
90 dias contados da realização da presente assembleia, ou seja, até 29.06.2022 para envio, pela Companhia ao Agente Fiduciário, dos documentos listados no item 3 do Anexo I, ﬁcando certo que não haverá qualquer penalidade para a
Companhia no âmbito da Emissão, nos termos da cláusula 6.1.1 item “(ii)” da Escritura de Emissão; (ii) Debenturista
representando 100% das Debêntures em circulação, sem manifestação ou abstenção com relação a este item, aprovou
a anuência prévia para prorrogação, por 30 dias, ou seja, até 30 .04.2022, dos prazos previstos nas cláusulas 7.1.1 itens
“(i)”, “(ii)” e “(viii)” da Escritura de Emissão, referentes à apresentação, pela Companhia, das Demonstrações Financeiras Auditadas das Devedoras e das Garantidoras na Reestruturação (conforme deﬁnido na Escritura de Emissão) e da
memória de cálculo dos Índices Financeiros auditados, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021,
sem a necessidade de aditamento à Escritura de Emissão e sem a incidência de qualquer penalidade ou obrigação de
pagamento de quaisquer valores adicionais pela Companhia, sendo certo que a prorrogação dos prazos previstos nas
cláusulas 7.1.1 itens “(i)”, “(ii)” e “(viii)” não acarretarão em vencimento antecipado das Debêntures, conforme cláusula 6.1.1 “(ii)” da Escritura de Emissão; (iii) Debenturista representando 100% das Debêntures em circulação, sem
manifestação ou abstenção com relação a este item, aprovou a anuência prévia para a não realização do pagamento
da primeira parcela de amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures previsto para 30.04.2022, conforme
cláusula 4.4.1 da Escritura de Emissão, sendo que o percentual sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures correspondente a tal pagamento será realizado em 31.05.2022, de forma que a Cláusula 4.4.1 da Escritura de Emissão passará a vigorar com a redação prevista abaixo, sendo certo que o ﬂuxo de pagamento dos juros remuneratórios
das Debêntures não sofrerá alterações: “4.4.1. Até que ocorra o evento de Earn-Out previsto no Contrato de Compra e
Venda da Manaus ou, ainda, caso este evento não venha a ocorrer durante a vigência das Debêntures, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado conforme tabela abaixo, sendo o primeiro pagamento devido em
31.01.2023 e o último pagamento devido na Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma “Data de Amortização”): Amortização: 1ª, Data da Amortização das Debêntures: 31/05/2022, Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser pago: 10,0000%; Amortização: 2ª, Data da Amortização das Debêntures:
31/01/2023, Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser pago: 11,1111%; Amortização: 3ª, Data da Amortização das Debêntures: Data de Vencimento, Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser pago: 100,0000%. (iv) Debenturista representando 100% das Debêntures em circulação,
sem manifestação de voto contrário ou abstenção com relação a este item, aprovou pela prorrogação do prazo para celebração do Aditamento à Escritura de Emissão para até 90 dias contados da realização da presente assembleia, prevalecendo tal prazo em relação àquele estabelecido AGD 27.01.2022; e (v) Debenturista representando 100% das Debêntures em circulação, sem manifestação de voto contrário ou abstenção com relação a este item, aprovou pela autorização para que a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as medidas necessárias à implementação das deliberações desta assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração do Aditamento à Escritura de
Emissão. A Companhia atesta que a presente assembleia foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações e
procedimentos, conforme determina a Instrução CVM 625. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.03.2022. Larissa Monteiro Araujo - Presidente, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Secretária. Na qualidade de Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Evelyn Chen Wu - Procuradora. Na qualidade de
emissora das Debêntures: Solví Participações S.A. Eduardo Alves Rodrigues - Diretor Jurídico, de Compliance e de Gestão de Riscos, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Diretora Financeira. Na qualidade de Debenturista representando 100% das Debêntures em circulação: Itaú Unibanco S.A. - Larissa Monteiro Araujo, Procuradora, Victor Alencar Pereira - Procurador. JUCESP nº 203.311/22-0 em 20.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO CONCEPCIONISTA DO ENSINO
C.N.P.J. nº 62.428.560/0001-07
Demonstração Financeira de 2021 e 2020
Balanço Patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais
Ativo
Nota
2.021
2.020 Passivo e Patrimônio líquido
Nota
2.021
2.020
119.414
131.562
Circulante
8.630.996 10.540.042 Circulante
119.219
131.489
Caixa e equivalentes de caixa
4
7.742.405 10.521.967 Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações fiscais
195
73
Outras contas a receber
6c
861.032
- Não Circulante
35.549.553 43.634.531
Outros ativos circulantes
27.559
18.075 Empréstimos - Parte relacionada
8a 25.269.600 33.354.578
8b 10.279.953 10.279.953
Não Circulante
215.066.417 225.353.459 Contas a pagar - Parte relacionada
188.028.446 192.127.408
Impostos a recuperar
5
750.672
750.672 Patrimônio Líquido
Patrimônio social
77.541.487 73.124.558
Propriedades para investimento-imóveis 6 91.426.765 100.879.101 Ajuste de avaliação patrimonial
9 114.585.923 115.276.144
Imobilizado, líquido
7 122.888.980 123.723.686 (Déficit) superávit dos exercícios
(4.098.964)
3.726.706
223.697.413 235.893.501
Total do Ativo
223.697.413 235.893.501 Total do Passivo
Demonstração das Mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais
Patrimônio Ajuste de avaliação (Déficit) Superávit
Nota
social
patrimonial
dos exercícios
Total
Em 1° de Janeiro de 2.020
74.716.118
116.044.889
(2.360.307) 188.400.700
Transferência
(2.360.307)
2.360.307
Arredondamento
2
2
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
9
768.745
(768.745)
Superávit do exercício
3.726.706
3.726.706
Em 31 de Dezembro de 2.020
73.124.558
115.276.144
3.726.706 192.127.408
Transferência
3.726.706
(3.726.706)
Arredondamento
2
2
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
9
690.221
(690.221)
Déficit do exercício
(4.098.964) (4.098.964)
Em 31 de Dezembro de 2.021
77.541.487
114.585.923
(4.098.964) 188.028.446
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.021 e de 2.020
Cifras apresentadas em reais
Tipo
2.021
2.020
1. Contexto Operacional: a) Objeto social: A Associação Concepcionis- Instituição financeira
Fundos (DI) 3.848.524
175.145
tas do Ensino, ou “a Associação”, é uma entidade civil de direito priva- Itaú Private
Renda fixa (DI) 3.847.349 10.298.347
do, sem fins lucrativos, filantrópica e tem como finalidade a atividade Banco Bradesco
Renda fixa (DI)
423
330
religiosa, a assistência social, como instrumento de defesa, proteção e Banco Santander
7.696.296 10.473.822
promoção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos em
consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Lei de As aplicações financeiras acima são de alta liquidez, prontamente conDiretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Estatuto da Criança e versíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um
Adolescente (ECA). A Associação é composta pelas seguintes unidades: insignificante risco de mudança de valor. A rentabilidade dessas aplica-Associação Concepcionistas do Ensino - Sede; -Casa de Encontro Recan- ções financeiras em 2.021 foi de 2,69% (Em 2.020 - 2,75%). 5. Impostos a
to Betânia; -Comunidade Maria Imaculada - Mococa; -Comunidade Maria Recuperar: Os impostos a recuperar estão representados pelos valores
Imaculada - Rio de Janeiro; -Comunidade Madre Carmen Sallés; -Comu- pagos indevidamente no exercício de 2.017 do imposto sobre transmisnidade Imaculada Conceição - Machado; -Comunidade Imaculada Con- são de bens imóveis - ITBI a Prefeitura de São Paulo, referente imóvel
ceição - Passos; -Comunidade Maria Imaculada - São Paulo; e -Residência adquirido pela Associação, uma vez que a Entidade possui isenção triCarmen Sallés - São Paulo. b) Plano de ação da Administração para butária sobre aquele lançamento fiscal. A Administração da Associação
regularização dos empréstimos com entidades congêneres (partes entrou com o pedido de restituição, sendo que até a data de aprovação
relacionadas): Nos últimos exercícios a Associação tomou emprésti- dessas demonstrações financeiras não há nenhuma definição.
mos financeiros de entidades congêneres (partes relacionadas), para a 6. Propriedades para Investimentos - Imóveis
2.021
2.020
aquisição de ativos imobilizados (terrenos e edificações), demonstrados (a) Composição
Custo Depreciação
Líquido
Líquido
na nota explicativa n° 8. Em 31 de dezembro de 2021 os empréstimos Itens
41.382.653
- 41.382.653 41.382.653
montam a R$ 35.549.553 (Em 2020 - R$ 43.634.531). Como forma de de- Terrenos
59.678.296 (9.634.184) 50.044.112 59.496.448
volver parte dos recursos financeiros tomados das entidades congêne- Edificações
101.060.949
(9.634.184)
91.426.765
100.879.101
res, a administração da Associação formalizou um plano de ação, com
o propósito de ajustar a posição patrimonial e financeira das entidades Correspondem aos imóveis e terrenos da Associação, mantidos para locongêneres, que prevê a venda de imóveis não são utilizados para o de- cação de associadas ou terceiros, com o objetivo de auferir rendas. No
senvolvimento de atividade de serviços educacionais do Grupo no mon- exercício de 2.021, as receitas de locações oriunda desses ativos montatante de R$ 24.604.135. No exercício de 2021, a Administração concreti- ram a R$ 5.519.163 (Em 2.020 - R$ 4.918.288). Desse montante, o valor de
zou a venda de dois imóveis previsto no plano de ação. O valor montou R$ 3.422.436 (Em 2.020 - R$ 2.522.000) corresponde a locações de imóa R$ 4.134.908, que subtraído do valor de custo contábil de R$ 7.457.833, veis a Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Sallés.
resultou numa perda contábil líquida de R$ 3.322.925 pela alienação (b) Movimentação
Saldo em
Adições Alienação Transfe- Saldo em
dos ativos. 2. Base de Preparação: As demonstrações financeiras foram
31/12/20
e baixas
Imóvel rências 31/12/21
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais Itens
41.382.653
- 41.382.653
abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e Terrenos
- (8.843.280)
- 59.678.296
as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis Edificações 68.521.576
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade Depreciação (9.025.127) (1.491.890) 1.385.447 (502.613) (9.634.184)
100.879.101 (1.491.890) (7.457.833)(502.613) 91.426.765
(CFC), em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002,
para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstra- Alienação de Imóvel: Conforme mencionado na nota explicativa n° 1b,
ções financeiras foi aprovada pela administração em 28 de abril de 2.022. em setembro de 2021 a Administração concretizou a alienação de dois
2.1. Base de Mensuração: As demonstrações financeiras foram prepara- imóveis referente as seguintes matrículas: • Imóvel correspondente a um
das com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financei- Prédio não residencial e seu Terreno, localizado, na rua Herculano de Freiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e do ativo imobi- tas n°1552, Bairro Barroca, na cidade de Belo Horizonte - MG, formados
lizado que foi adotado o custo atribuído. 2.2. Moeda funcional e moeda pelo lote n° 12-B do quarteirão 12-B da 3° seção suburbana, registrado no
de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas Cartório do 1º Ofício de registro de Imóveis de Belo Horizonte - MG, sob
em real, que é a moeda funcional da Entidade. 2.3. Uso de Estimativas matricula nº 38.082; • Imóvel correspondente a um Prédio não residene julgamento: A elaboração das demonstrações financeiras de acordo cial e seu Terreno, localizado, na rua Herculano de Freitas n°1556, Bairro
com as práticas contábeis adotados no Brasil exige que a Administração Barroca, na cidade de Belo Horizonte - MG, formados pelo lote n° 13-B do
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de po- quarteirão 12-B da 3° seção suburbana, registrado no Cartório do 1º Ofício
líticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e de registro de Imóveis de Belo Horizonte - MG, sob matricula nº 38.024;
despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas Os imóveis registrados tinham por custo contábil o valor líquido de R$
e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a es- 7.457.833 e foram vendidos pelo montante de R$ 4.134.908. Pela venda
timativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas efetuada foram recebidos R$ 3.273.876 durante o exercício de 2021, sensão revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações do a última parcela de R$ 861.032, apresentada no balanço patrimonial
sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco signi- na rubrica de outras contas a receber, foi efetivada em janeiro de 2.022.
ficativo de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro A perda contábil por ocasião da alienação dos imóveis foi registrada no
e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que resultado do exercício no montante de R$ 3.322.925.
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 7. Imobilizado
2.021
2.020
financeiras estão incluídos nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 e (a) Composição
Itens
Custo Depreciação
Líquido
Líquido
7 - Depreciação das propriedades para investimento e do imobilizado.
Terrenos
44.710.025
- 44.710.025 61.655.728
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis
Outorga de potencial
descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente
construtivo
8.807.102
8.807.102
8.807.102
a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. a)
Edificações
82.113.570 (12.972.881) 69.140.689 52.910.883
Ativos circulantes e não circulantes: • Caixa e equivalentes de caixa:
Equipamento de
Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo
informática
143.577
(135.723)
7.854
2.451
com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e
Máquinas e
com risco insignificante de variação no valor de mercado, sendo demonsequipamentos
412.428
(322.223)
90.205
119.098
trados pelo custo acrescido de juros auferidos. • Propriedades para inMóveis e utensílios 1.452.968
(1.319.863)
133.105
228.423
vestimento - imóveis: Correspondem a imóveis e terrenos, inicialmente Veículos
182.227
(182.227)
mensurados pelo custo de aquisição ou construção, acrescido do custo
137.821.897 (14.932.917) 122.888.980 123.723.685
atribuído, que estão locados a terceiros com o objetivo de auferir rendas. Conforme nota explicativa n° 1, os imóveis que serão destinados a venda
A depreciação correspondente é mensurada pelo método linear e leva previsto no plano de ação da Administração, estão classificados nas ruem consideração o tempo de vida útil e econômica estimada dos bens. bricas de terrenos e edificações do quadro acima.
• Imobilizado: Os itens do ativo imobilizado, inicialmente são mensura- (b) Movimentação
Transferências
dos pelo custo de aquisição ou construção, acrescido do custo atribuído.
Saldo em
Adições
para Propr.
Saldo em
A depreciação correspondente é mensurada pelo método linear e leva Itens
31/12/20
/Baixas Inventimentos
31/12/21
em consideração o tempo de vida útil e econômica estimada dos bens. Terrenos
53.517.127
- 53.517.127
b) Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não Edificações
81.323.618
789.952
- 82.113.570
circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis Equipamentos
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações de informática
137.357
6.220
143.577
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Máquinas e
c) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a enti- equipamentos
412.428
412.428
dade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um Móveis e utensílios 1.452.968
1.452.968
evento passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido Veículos
182.227
182.227
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as Depreciação * (13.302.040) (2.133.491)
502.613 (14.932.917)
melhores estimativas do risco envolvido. d) Patrimônio social: Compos123.723.686 (1.337.319)
502.613 122.888.980
to pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da entida- Despesa com depreciação: No exercício de 2.021, a depreciação montou
de, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica de associa- a R$ 3.625.381 (Em 2.020 - R$ 3.989.835), sendo R$ 2.133.491 (Em 2.020
ção, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. e) Receitas e - R$ 2.453.728), referente ao ativo imobilizado e R$ 1.491.890 (Em 2.020
despesas: O resultado das operações é apurado pelo regime de compe- - R$ 1.536.107), referente as propriedades para investimentos. (c) Taxas
tência de exercício, inclui o efeito líquido entre as receitas e as despesas, de depreciações: As taxas de depreciações praticadas no exercício de
tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social. As receitas 2.021 e 2.020, que correspondem à vida útil estimadas dos bens são:
com locações são registradas pelo valor do serviço contratado, conside- Edificações - 2,0%; Equipamentos de informática - 32,41%; Máquinas e
rando sua competência. As receitas com doações e cotas pagas pelas equipamentos - 34,17%; Móveis e utensílios - 39,29% e veículos 15,00%.
entidades associadas, são registradas pelo valor financeiro recebido. 8. Partes Relacionadas: a) Empréstimos tomados:
Uma receita não é reconhecida se não há a certeza de seu recebimento. Descrição
2.021
2.020
Os custos correspondentes também são registrados considerando o Associação Madre Carmén Sallés
21.747.324 30.538.578
regime contábil de competência e referem-se basicamente a despesas Associação Maria Imaculada
3.522.276
2.816.000
com pessoal e serviços de terceiros. f) Receitas e despesas financeiras:
25.269.600 33.354.578
As receitas financeiras correspondem basicamente aos rendimentos Corresponde a empréstimos captados junto a Associação Madre Carmén
com aplicações financeiras e as despesas financeiras correspondem Sallés e Associação Maria Imaculada, entidades congêneres (parte relabasicamente às tarifas bancárias. g) Instrumentos financeiros: • Ati- cionada), para aquisição de terrenos e custeio de obras em andamentos
vos financeiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis em edificações da Associação, conforme mencionado na nota explicatie depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os va n° 1b. O vencimento desses empréstimos está previsto para o exercíoutros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo cio de 2.028, motivo pelo qual o valor está sendo apresentado no passivo
por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da nego- não circulante e não há incidência de juros.
ciação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do b) Contas a pagar
instrumento. A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não deriva- Descrição
2.021
2.020
tivos: caixa e equivalentes de caixa e outros ativos circulantes. • Passivos Associação Madre Carmén Sallés
10.279.953 10.279.953
financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não deriva10.270.953 10.279.953
tivos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação Em janeiro de 2.020, a Associação Concepcionistas do Ensino recebeu a
na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. título de transferência o saldo de Benfeitorias em Imóveis de terceiros
A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações e a depreciação correspondente, que montou o valor líquido de a R$
contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguin- 10.279.953, referente a reformas efetuadas no imóvel de propriedade
tes passivos financeiros não derivativos: Contas a pagar e empréstimos. da Associação. A contrapartida do valor foi incorporada ao Imobilizado
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
da entidade no ativo não circulante. O valor corresponde aos gastos inDescrição
2.021
2.020 corridos pela Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Sallés
Caixa
35.699
35.589 - DF, pelo qual restou o direito de receber pelo valor transferido, e conBancos (a)
10.410
12.556 sequentemente, o dever de pagar pela Associação Concepcionistas do
Aplicações financeiras de curto prazo (b)
7.696.296 10.473.822 Ensino. Não há prazo para vencimento para essa transação, motivo pelo
7.742.405 10.521.967 qual o valor está sendo apresentado no passivo não circulante. 9. Ajuste
(a) Bancos - conta corrente: Corresponde a valores mantidos em con- de Avaliação Patrimonial: Corresponde à avaliação do custo atribuído
ta corrente no Banco Itaú. (b) Aplicações financeiras de curto prazo: do ativo imobilizado realizada no exercício de 2012 nos bens imóveis
Referem-se, substancialmente a aplicações financeiras de curto prazo e móveis da Associação. No exercício de 2.021, a apropriação ao patrimônio social, correspondente ao valor proporcional da depreciação, foi
em fundos de investimentos (FIF), assim distribuídas:
Relatório dos Auditores Independentes
Sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores - Associação Concepcionistas do Ensino - São
Paulo. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Concepcionistas do Ensino, (entidade) que compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2.021, e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade
em 31 de dezembro de 2.021, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. Ênfase - Plano de ação da Administração para liquidação dos empréstimos:
Conforme mencionado na nota explicativa n° 1b, em 31 de dezembro
de 2021 a Associação possui empréstimos a pagar com entidades congêneres no valor R$ 35.549.553. A administração da Associação elaborou
um plano de ação para liquidação dos empréstimos financeiros captados
com entidades congêneres (partes relacionadas), que prevê a venda de
imóveis não utilizados nas atividades educacionais, de modo a equilibrar
a posição patrimonial e financeira das entidades congêneres. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a este assunto. Outros assuntos
- Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações do valor
adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2.021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da entidade,
e apresentada como informação suplementar quanto às práticas contá-

beis adotadas no Brasil, foram submetidas a procedimentos de auditoria
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras
e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor
adicionado foram adequadamente elaboradas em todos os aspectos
relevantes, segundos critérios definidos nessa norma e são consistentes
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Entidade é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude e erro. Na elaboração das demonstrações
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser
que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que as
auditorias realizadas de acordo com as normas brasileiras de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras

Receitas
Nota
Recursos Próprios
Receitas com locações
6
Receitas com alienação de ativos
1b
Receitas com doações
Receitas diversas
Receitas com serviços voluntários
10
Total de Receitas
Despesas
Despesas com pessoal
Serviços de terceiros
Materiais e insumos
Impostos e taxas
Publicidade e publicações
Conservação e reparos
Serviços públicos
Depreciação
7b
Despesas administrativas e operacionais
Resultado na venda de Ativo Imobilizado 7c
Despesas com serviços voluntários
10
Receitas (Despesas) Financeiras, Líquidas
Receitas financeiras
Despesas financeiras

2.021

2.020

5.519.163
4.918.288
474.400
6.784.698
905.039
895.568
3.560
6.049
2.299.980
1.919.904
9.202.142 14.524.507
(1.052.460) (1.025.453)
(640.854)
(607.276)
(37.166)
(16.464)
(24.474)
(32.314)
(18.368)
(15.805)
(69.387)
(81.691)
(138.897)
(107.482)
(3.625.381) (3.989.835)
(2.404.398) (3.005.674)
(3.322.925)
(2.299.980) (1.919.904)
(13.634.290) (10.801.898)

(Déficit) Superávit dos Exercícios

340.292
(7.108)
333.184
(4.098.964)

12.835
(8.738)
4.097
3.726.706

(Déficit) Superávit dos Exercícios
Outros resultados abrangentes
Resultado Abrangente dos Exercícios

2.021
(4.098.964)
(4.098.964)

2.020
3.726.706
3.726.706

Fluxo de caixa das atividades operacionais
2.021
2.020
Superávit (déficit) dos exercícios
(4.098.964) 3.726.706
Ajustado por:
Depreciação
3.625.381
3.989.835
Superávit dos exercícios ajustados
(473.583) 7.716.541
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
(861.032)
Outros ativos
(9.484)
(2.969)
Obrigações sociais e trabalhistas
(12.270)
20.125
Obrigações fiscais
122
(42)
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
(1.356.247) 7.733.655
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado
6.661.661 (4.742.446)
Alienação de imóvel - recebimento
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimentos
6.661.661 (4.742.446)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação (pagamento) de empréstimos
com entidade congênere
(8.084.978)
7.187.605
Caixa líquido gerado pelas
atividades de financiamentos
(8.084.978) 7.187.605
(Reduçao) aumento do caixa
e equivalentes de caixa
(2.779.562) 10.178.815
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
10.521.967
343.152
No fim do exercício
7.742.405 10.521.967
(2.779.562) 10.178.815
Descrição
2.021
2.020
A - Geração do Valor Adicionado
1 - Receitas
6.902.162 12.604.603
1.1 - Serviços (locação de imóveis)
5.519.163
4.918.288
1.2 - Outras receitas
1.382.999
7.686.315
2 - Serviços e Insumos
Adquiridos de Terceiros
6.631.995 3.834.392
2.1 - Serviços de terceiros
640.854
607.276
2.2 - Serviços médicos
2.3 - Assistência médica - Plano de Saúde
2.4 - Materiais e insumos
37.166
16.464
2.5 - Conservação e reparos
69.387
81.691
2.6 - Publicidade e propaganda
18.368
15.805
2.7 - Serviços públicos e comunicação
138.897
107.482
2.8 - Outras despesas gerais e administrativas 2.404.398
3.005.674
2.9 - Perda na venda de Ativo Imobilizado
3.322.925
3 - Valor Adicionado Bruto (1 - 2)
270.167 8.770.211
4 - Retenções
3.625.381 3.989.835
4.1 - Depreciação
3.625.381
3.989.835
5 - Valor Adicionado Líquido (3 - 4)
(3.355.214) 4.780.376
6 - Valor Adicionado
Recebido em Transferência
340.292
12.835
6.1 - Receitas financeiras (juros, etc.)
340.292
12.835
7-Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6) (3.014.922) 4.793.211
B - Distribuição do Valor Adicionado
8 - Distribuição do Valor Adicionado (7 = 8) (3.014.922) 4.793.211
8.1 - Remuneração do trabalho
(pessoal e encargos)
1.052.460
1.025.453
8.2 - Remuneração do governo
(impostos, taxas e contribuições)
24.474
32.314
8.3 - Remuneração do capital de
terceiros (juros, aluguéis etc.)
7.108
8.738
8.4 - Superávit (déficit) do
exercício - resultado retido
(4.098.964)
3.726.706
no montante R$ 690.221, restando o saldo a realizar de R$ 114.585.923.
10. Receitas (Despesas) com Serviços Voluntários: Conforme determinado pela ITG 2.002 (R1), para efeito de cumprimento à resolução
aplicável a entidades sem finalidade de lucros, a administração da entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos durante
o exercício de 2.020, executados basicamente por membros dos órgãos
da administração. O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com
base em valores de mercado correspondentes a cada um dos serviços recebidos, em rubrica própria de receitas e despesas (resultado). Nenhum
dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos, como receita e despesa operacional nas demonstrações de
resultados. 11. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros
que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:
Descrição
2.021
2.020
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa
7.742.405 10.521.967
Outras contas a receber
861.032
Total
8.603.437 10.521.967
Passivos
Pelo custo amortizado
Contas a pagar
10.279.953
Empréstimos
25.269.600 43.634.531
Total
35.549.553 43.634.531
Risco de liquidez: O principal risco financeiro considerado pela Administração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas
com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à
vista ou com outro ativo financeiro. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações
nos prazos acordados. 12. Isenção Tributária Usufruída: A Associação
Concepcionistas do Ensino, é uma entidade sem fins lucrativos, isenta à
tributação, com relação aos demais tributos sobre as atividades próprias,
destacamos: PIS (Programa de integração social): A entidade está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre a folha de
salários à alíquota de 1% de acordo com a Lei n° 9.532/97. COFINS (Contribuição para financiamento da seguridade social): A entidade é isenta
do pagamento da COFINS incidente sobre as receitas de suas atividades
próprias, de acordo com as Leis n° 9.718/98 e 10.833/03.
Descrição
2.021
2.020
Contribuição financiamento da seguridad
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Cyrela RJZ Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 04.066.851/0001-98 - NIRE 35229708560
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 03.05.2022, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira De Carvalho Corti, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital em R$ 2.200.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 2.200.000 quotas, com valor de R$ 1,00 cada, sendo 1.870.000 quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e 330.000 quotas da sócia Cyrela Somerset de
Investimentos Imobiliários Ltda. As quais receberão em moeda corrente do país o valor das quotas
canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital de R$ 10.046.067,00 para R$
7.846.067,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 03.05.2022. Mesa: Rafaella Nogueira De Carvalho Corti - Presidente e Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cyrela Somerset de Investimentos Imobiliários Ltda. ambas por Rafaella Nogueira De Carvalho Corti - Diretora e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

LG Agronegócios e Participações S.A.
&RPSDQKLD)HFKDGD
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 acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral Extraordinária”), que se realizará, em primeira convocação, às 16h00 do dia 20/05/2022 na sede da Companhia 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: Encontram-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.

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 Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados 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
Certiﬁcados 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 ﬁduciariamente 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 ﬁrma 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 ﬁrma 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

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 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 04.551010, 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 04.551010, 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.
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Associação Educativa e Assistencial Maria Imaculada - São Paulo
C.N.P.J. nº 60.991.262/0001-97
Demonstrações Financeiras de 2021 e 2020
Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais
Ativo
Nota
2.021
2.020 Passivo e patrimônio líquido
Nota
2.021
2.020
Circulante
2.721.350
2.567.408
Circulante
1.425.391
2.139.353
1.755
896
Caixa e equivalentes de caixa
4
364.801
955.363 Contas a pagar
8
1.492.445
1.377.099
Mensalidade a receber
5
742.210
949.427 Obrigações sociais e trabalhistas
260.574
223.840
Outros ativos circulantes
318.380
234.563 Obrigações fiscais
9
966.576
965.573
Não Circulante
164.255.980 167.505.092 Receitas antecipadas
Não Circulante
268.877
Realizável em longo prazo
3.557.570
2.851.294
Provisão para contingências
10
268.877
Depósitos judiciais
35.294
35.294 Patrimônio Líquido
162.960.021 166.808.160
Empréstimos
6
3.522.276
2.816.000 Patrimônio social
69.242.271 68.905.935
Imobilizado, líquido
7 160.698.410 164.653.798 Ajuste de avaliação patrimonial
11 97.565.889 101.499.128
160.698.410 164.653.798 Déficit do exercício
(3.848.139) (3.596.903)
Total do Ativo
165.681.371 169.644.445 Total do Passivo
165.681.371 169.644.445
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais
Patrimônio Ajuste de avaliação
(Déficit) dos
Nota
social
patrimonial
exercícios
Total
Em 1° de Janeiro de 2.020
67.119.285
105.237.933
(1.952.156) 170.405.062
Transferência
(1.952.156)
1.952.156
Arredondamento
1
1
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
11
3.738.805
(3.738.805)
Déficit do exercício
(3.596.903) (3.596.903)
Em 31 de Dezembro de 2.020
68.905.935
101.499.128
(3.596.903) 166.808.160
Transferência
(3.596.903)
3.596.903
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
11
3.933.239
(3.933.239)
Déficit do exercício
(3.848.139) (3.848.139)
Em 31 de Dezembro de 2.021
69.242.271
97.565.889
(3.848.139) 162.960.021
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.021 e 2.020 - Cifras apresentadas em reais
1. Contexto Operacional: a) Objeto social: A Associação Educativa fazer face às eventuais perdas. As premissas utilizadas para constituição
e Assistencial Maria Imaculada - São Paulo, ou “a Associação”, é uma baseiam-se em percentuais de perdas ocorridas em anos anteriores.
entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica e tem A movimentação da provisão foi a seguinte:
como finalidade a assistência educacional, como instrumento de defesa, Descrição
2.021
2.020
proteção e promoção da infância, da adolescência, da juventude e de Saldo inicial
(383.277)
(514.508)
adultos em consonância com a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009. (-) Adições
(50.201)
Em 31 de dezembro de 2.021, a Associação é composta pelas seguintes (+) Baixas
107.930
131.231
unidades: - Escola Santa Carmen Sallés - São Paulo; - Complexo Esportivo Saldo final
(325.548) (383.277)
Maria Imaculada; e - Associação Educativa e Assistencial Maria Imaculada 6. Empréstimos: Corresponde a empréstimos concedidos à Associação
- São Paulo. b) Plano de ação da Administração para regularização dos Concepcionistas do Ensino, Entidade congênere religiosa, para aquisiempréstimos efetuados à entidade congênere (parte relacionada): ção de um terreno e obras de empreitada que montou em 2.021 a R$
A Associação efetuou empréstimos financeiros para a Associação Con- 3.522.276 (Em 2.020 - R$ 2.816.000). O vencimento desses empréstimos
cepcionistas do Ensino, entidade congênere religiosa (parte relaciona- está previsto para o exercício de 2.028, motivo pelo qual o valor está
da), pertencente ao grupo da Rede Concepcionistas, para à aquisição de sendo apresentado no ativo não circulante, e não há incidência de juros.
ativos imobilizados (terrenos e obras de infraestrutura). Em 31 de dezem- 7. Imobilizado
bro de 2021 o valor monta a R$ 3.522.276 (Em 2020 - R$ 2.816.000). Essa (a) Composição
2.021
2.020
operação desequilibrou a posição patrimonial e financeira da Associação, Itens
Custo Depreciação
Líquido
Líquido
acarretando em 31 de dezembro de 2.021 na apuração de capital circulan- Terrenos
1.875.000
1.875.000
1.875.000
187.041.676 (29.357.008) 157.684.668 161.416.264
te líquido negativo (passivo circulante excedente ao ativo circulante) no Edificações
valor de R$ 1.295.959 (Em 2.020 - R$ 428.055). Como forma de receber os Equipamento
909.097
(747.422)
161.676
48.510
empréstimos financeiros efetuados, a administração da Associação, que de informática
é a mesma da Entidade congênere, formalizou um plano de ação que pre- Máquinas e
2.221.438 (1.461.374)
760.064
940.773
vê a venda de imóveis pela Associação Concepcionistas do Ensino, que equipamentos
217.003
373.252
não são utilizados para o desenvolvimento de atividade de serviços edu- Móveis e utensílios 1.975.650 (1.758.647)
45.194
(45.194)
cacionais do Grupo, no montante contábil de R$ 24.604.135, e conse- Veículos
194.068.055 (33.369.646) 160.698.410 164.653.798
quentemente corrigir a posição patrimonial e financeira da Associação
Educativa e Assistencial Maria Imaculada. 2. Base de Preparação: As de- (b) Movimentação
Saldo em
Saldo em
monstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contá31/12/20
Adições Depreciação
31/12/21
beis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pro- Itens
1.875.000
1.875.000
nunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê Terrenos
161.416.264
- (3.731.596) 157.684.668
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Edificações
Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 Equipamentos
48.510
147.588
(34.422)
161.676
que aprovou a ITG 2.002, para as Entidades sem finalidade de lucros. de informática
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela adminis- Máquinas e
940.773
1.310
(182.019)
760.064
tração em 20 de abril de 2.021. 2.1 Base de Mensuração: As demonstra- equipamentos
(156.249)
217.003
ções financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exce- Móveis e utensílios 373.252
ção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio Veículos
164.653.798
148.898 (4.104.287) 160.698.410
do resultado e do ativo imobilizado que foi adotado o custo atribuído.
2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstra- (c) Taxas de depreciações: As taxas de depreciações praticadas no
ções financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional exercício de 2.021, que correspondem à vida útil estimadas dos bens são:
da Entidade. 2.3. Uso de Estimativas e julgamento: A elaboração das Edificações - 2%; Equipamentos de informática - 20%; Máquinas e equidemonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adota- pamentos - 8%; Móveis e utensílios - 8% e veículos 25%.
dos no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas 8. Obrigações Sociais e Trabalhistas
2.021
2.020
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores Descrição
538.446
686.227
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem Salários e ordenados (a)
815.519
506.346
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de ma- Provisão de férias e encargos (b)
62.154
101.655
neira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reco- FGTS (c)
66.316
74.363
nhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer INSS
10.010
8.508
períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas de premissas Outras
1.492.445 1.377.099
e estimativas que apresentem risco significativo de resultar em ajuste
material no próximo exercício financeiro e julgamentos críticos refe- (a) - Corresponde a obrigação a pagar com salários referente ao mês de derentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os zembro de 2.021, devidamente liquidada no início do exercício de 2.022.
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídos nas (b) - Refere-se à provisão de férias e encargos, constituída de acordo com
seguintes notas explicativas: • Nota 5 - Provisão para créditos de liqui- o regime contábil de competência e com base nos períodos aquisitivos
dação duvidosa; • Nota 7 - Depreciação e amortização do imobilizado e de seus funcionários. (c) - Corresponde aos valores a recolher com FGTS.
intangível; e • Nota 10 - Provisão para contingência. 3. Resumo das Prin- No exercício de 2.021, os valores a recolher de FGTS foram devidamente
cipais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes liquidados exercício social de 2.022. 9. Receitas Antecipadas: As receitas
abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos antecipadas correspondem aos valores recebidos no exercício de 2.021,
apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Ativos circulantes referentes às mensalidades do exercício seguinte e montou a R$ 966.576
e não circulantes: • Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores (Em 2.020 - R$ 965.573). 10. Contingências: A Associação é parte em
em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com risco governamentais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo
insignificante de variação no valor de mercado, sendo demonstrados questões cíveis, trabalhistas e outros assuntos. Todas as etapas processupelo custo acrescido de juros auferidos. • Mensalidades a receber: As ais das ações são acompanhadas pelos assessores jurídicos da Associação,
mensalidades a receber correspondem aos valores a receber de clientes sendo que todos os recursos legais são utilizados no sentido de defender
pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. os interesses até as últimas instâncias do poder judiciário. Em 31 de deSão registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da zembro de 2.021, com base na opinião de seus assessores jurídicos, a Assocompetência. A provisão para crédito de liquidação duvidosa é constitu- ciação não possui processos com probabilidade de perda. Administração
ída, quando necessário, em montantes considerados suficientes pela Ad- autorizou a reversão do saldo provisionado no montante de R$ 268.877.
ministração para fazer face eventuais perdas na realização dos créditos. 11. Ajuste De Avaliação Patrimonial: Corresponde à avaliação do cus• Imobilizado: Os itens do ativo imobilizado, inicialmente são mensura- to atribuído do ativo imobilizado. Em 31 de dezembro de 2.021 monta a
dos pelo custo de aquisição ou construção, acrescido do custo atribuído. R$ 97.565.889. No exercício de 2.021, a apropriação ao patrimônio social
A depreciação correspondente é mensurada pelo método linear e leva ocorreu mediante a realização do valor proporcional da depreciação corem consideração o tempo de vida útil e econômica estimada dos bens. respondente e montou a R$ 3.933.239. 12. Mensalidades: As receitas
b) Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não com mensalidades escolares são oriundas da unidade escolar Colégio Macirculantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis ria Imaculada e no exercício de 2.021 montou a R$ 14.072.259 (Em 2.020
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações - R$ 14.837.441). 13. Receitas (Despesas) com Serviços Voluntários:
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Conforme determinado pela ITG 2.002 (R1), para efeito de cumprimento
c) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a enti- à resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, a administradade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um ção da entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebievento passado, e é provável que em recurso econômico seja requeri- dos durante o exercício de 2.021, executados basicamente por membros
do para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como dos órgãos da administração. O valor do trabalho voluntário foi reconhebase as melhores estimativas do risco envolvido. d) Patrimônio social: cido com base em valores de mercado correspondentes a cada um dos
Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência serviços recebidos, em rubrica própria de receitas e despesas (resultado).
da entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo
de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. sido reconhecidos, como receita e despesa operacional nas demonstrae) Receitas e despesas: O resultado das operações é apurado pelo regi- ções de resultados. 14. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos
me de competência de exercício, inclui o efeito líquido entre as receitas e financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:
as despesas, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Descrição
2.021
2.020
As receitas oriundas das mensalidades são registradas pelo valor do fa- Ativos
turamento, considerando sua competência. Uma receita não é reconhe- Valor justo por meio do resultado
cida se não há a certeza de seu recebimento. Os custos correspondentes Caixa e equivalentes de caixa
364.801
955.363
também são registrados considerando o regime contábil de competên- Empréstimos e recebíveis
cia e referem-se basicamente a despesas com pessoal, serviços de tercei- Mensalidades a receber
742.210
949.427
ros diretos e indiretos as atividades operacionais. f) Receitas e despesas Empréstimos
3.522.276
2.816.000
financeiras: As receitas financeiras correspondem basicamente aos ren- Total
4.629.287 4.720.790
dimentos com aplicações financeiras e as despesas financeiras corres- Passivos
pondem basicamente às tarifas bancárias. g) Instrumentos financeiros: Pelo custo amortizado
• Ativos financeiros não derivativos: A Entidade reconhece os re- Contas a pagar
1.755
896
cebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Total
1.755
896
Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo Risco de liquidez: O principal risco financeiro considerado pela Adminisvalor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data tração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualda negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais mente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas
do instrumento. A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não deri- com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à
vativos: caixa e equivalentes e mensalidades a receber. • Passivos finan- vista ou com outro ativo financeiro. A Entidade trabalha alinhando a disceiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da ponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual nos prazos acordados. 15. Obrigação da Atividade Educacional para
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entida- Fins de Certificação: (a) Certificação da Entidade: A Associação é porde baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais tadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEretiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos BAS, concedido pelo Ministério da Educação conforme Portaria nº 1005,
financeiros não derivativos: Contas a pagar e outros passivos circulante. de 22 de setembro de 2.017, para o triênio de 2.014 a 2.019. O processo
de renovação nº 23000.015941/2019-61 do certificado para o período de
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição
2.021
2.020 2.019 a 2.022, encontra-se em análise no Ministério da Educação, órgão
Caixa
10.702
4.923 responsável pela análise e a decisão dos requerimentos de concessão
Bancos (a)
22.358
43.364 ou de renovação dos Certificados das Entidades Beneficentes de AssisAplicações financeiras de curto prazo (b)
331.741
907.076 tência Social que prestam serviços na área de educação, considerando
364.801
955.363 a competência conferida ao Ministério da Educação pela Lei nº 12.101,
(a) Bancos - conta corrente: Corresponde a valores mantidos em conta de 27 de novembro de 2.009. O CEBAS esteve válido durante todo o exercorrente nos Bancos Itaú, Brasil e Bradesco. (b) Aplicações financeiras cício de 2.021 por determinação do art. 3º, § 3º, do Decreto n. 2.536/98,
de curto prazo: Referem-se, substancialmente a aplicações financeiras revogado pelo Decreto 7.237/10 que previu: “Art. 8º. O protocolo dos rede curto prazo em certificados de depósitos bancários (CDB) e fundos de querimentos de renovação servirá como prova da certificação até o julgamento do processo pelo Ministério competente”. A Associação atende os
investimentos (FIF), assim distribuídas:
Instituição financeira
Tipo
2.021
2.020 requisitos constitucionais e legais referentes à concessão e renovação do
Banco Bradesco
Fundo (DI)
129.306
751.613 CEBAS, o que lhe reconhece a isenção em relação ao INSS cota patronal.
Banco do Brasil
Fundo (DI)
74.352
44.297 (b) Cálculo das gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a
Itaú
Fundo (DI)
128.082
111.166 Lei nº 12.868 que entre outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de
331.741
907.076 2.009, regulamentada pelo Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2.010 e reAs aplicações financeiras acima são de alta liquidez, prontamente con- centemente pelo Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2.014, estabelecenversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um in- do outros critérios para determinação da base de cálculo para aplicação
significante risco de mudança de valor. No exercício de 2.021, a rentabili- das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou
renovação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferendade dessas aplicações foi de 6,45% (Em 2.020 - 7,25%) ao ano.
tes etapas e modalidades da educação básica, regular e presencial e que
5. Mensalidades a Receber
Descrição
2.021
2.020 deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
Mensalidades a receber ano corrente (a)
383.375
698.619 no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidaMensalidades a receber anos anteriores
684.383
615.512 de, aferidos pelos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério da
Outras mensalidades e taxas escolares
18.573 Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(325.548)
(383.277) bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da
742.210
949.427 base de cálculo os alunos inadimplente por mais de 90 dias. Para o cumpri(a) Refere-se ao saldo das mensalidades a receber que subsequente ao mento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
encerramento do exercício social foi recebido o montante de R$ 375.017. estudo parciais, observada as seguintes condições: - (i) conceder 1 (uma)
(b) A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída para bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes ou; - (ii) conRelatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores Associação Educativa e Assistencial Maria
Imaculada - São Paulo - SP. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Educativa e Assistencial Maria
Imaculada, (entidade) que compreende o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2.021, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2.021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.
Ênfase - Capital circulante líquido negativo: Conforme mencionado na
nota explicativa n° 1b, a associação efetuou empréstimos financeiros que
montam a R$ 3.522.276 (Em 2020 - R$ 2.816.000), para a entidade congênere religiosa Associação Concepcionistas do Ensino, pertencente ao grupo da Rede Concepcionistas. Esse fato provocou no exercício de 2.021 na
apuração de capital circulante líquido negativo (passivo circulante excedente ao ativo circulante) no valor de R$ 1.295.959 (Em 2020 - R$ 428.055).
Como forma de equilibrar a posição patrimonial e financeira da Entidade,
a administração do grupo Rede Concepcionistas elaborou um plano de
ação que prevê a venda de imóveis da associação religiosa estimados pelo
valor contábil de R$ 24.604.135, e consequentemente, devolver parte
dos recursos financeiros à Associação Educativa e Assistencial Maria Imaculada. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a este assunto.
Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado: As demons-

Receitas
Nota
2.021
2.020
Recursos Próprios
Mensalidades
12 14.072.259 14.837.441
Atividades complementares
2.700.225
3.149.640
Bolsas de estudos
6.792.422
7.619.946
Receitas com locações
540.596
562.937
Recuperação de despesa
Doações
Receitas com atividades diversas
110.388
97.942
Receitas com serviços voluntários
13
497.055
358.863
Total de Receitas
24.712.945 26.626.769
Despesas
Bolsas de estudos conforme Lei 12.101/09 14c (4.472.533) (5.191.567)
Despesa com pessoal - docente
(7.210.633) (7.809.279)
Despesa com pessoal - administrativo
(6.210.305) (4.916.764)
Materiais e insumos
(975.198) (1.035.977)
Conservação e reparos
(185.433)
(178.251)
Serviços públicos e comunicação
(797.348)
(639.174)
Impostos e taxas
(152.180)
(65.159)
Contribuições pagas a mantenedora
- (1.891.000)
Depreciação
6b (4.106.135) (4.165.278)
Serviços de terceiros
(1.441.256) (1.301.249)
Publicidade e publicações
(42.149)
(75.055)
Despesas com transporte e seguros
(62.466)
(60.895)
Despesas com locações
(102.766)
(74.679)
Despesas gerais e administrativas
(201.307)
(180.112)
Provisão para créditos de liquidação duvisosa
(50.201)
(190.299)
Reversão de provisão para contingência
268.877
337.816
Bolsas de estudos
(2.319.889) (2.428.379)
Despesas com serviços voluntários
13
(497.055)
(358.863)
(28.557.977) (30.224.164)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
Receitas financeiras
38.392
43.302
Despesas financeiras
(41.499)
(42.810)
(3.107)
492
Déficit dos Exercícios
(3.848.139) (3.596.903)

Déficit dos Exercícios
Outros resultados abrangentes
Resultado Abrangente dos Exercícios

2.021
2.020
(3.848.139) (3.596.903)
(3.848.139) (3.596.903)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
2.021
2.020
Déficit dos exercícios
(3.848.139) (3.596.903)
Ajustado por:
Depreciação
4.106.135
4.165.278
Superávit dos exercícios ajustados
257.996
568.375
Variações nos ativos e passivos
Mensalidade a receber
207.217
(111.827)
Outros ativos
(83.817)
6.694
Contas a pagar
859
(5.331)
Obrigações sociais e trabalhistas
115.346
(127.480)
Obrigações fiscais
36.734
(15.368)
Receitas antecipadas
1.003
(519.971)
Provisão para contingências
(268.877)
(337.816)
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
266.461 (542.724)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos concedidos a entidades
congêneres (partes relacionadas)
(706.276)
(7.000

trações do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2.021, elaboradas sob a responsabilidade da administração
da entidade, e apresentada como informação suplementar quanto às
práticas contábeis adotadas no Brasil, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas em todos os
aspectos relevantes, segundos critérios definidos nessa norma e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude e erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que as auditorias realizadas de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com

www.jornalodiasp.com.br

QUINTA-FEIRA,5 DE MAIO DE 2022

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)

SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S.A.
NIRE 35.300.471.270 - CNPJ/MF 43.677.822/0001-14
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2022
Data, horário e local: Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2022, às 11 horas, na sede da Companhia, na Avenida
Friedrich Von Voith, nº 1.831, Galpão 9, Parque das Nações, CEP 02995-000, no município de São Paulo, Estado de São
Paulo. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo
124, § 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. Composição da mesa: Presidente:
Michel Matilde de Novaes, Secretário: Emil Beyruti. Ordem do dia: (i) Leitura, discussão e votação das contas da
administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2021; (ii) Destinação do resultado do exercício; e (iii) Outros assuntos de interesse geral. Deliberações: Abertos os
trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse à leitura da ordem do dia. Dando início às
deliberações, com relação ao item (i) da ordem do dia, o Sr. Presidente esclareceu que os documentos previstos no artigo
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, em especial as demonstrações
financeiras e o balanço patrimonial, foram publicados no jornal O DIA SP, fl. 10, nas versões impressa e digital (disponível
em: https://www.jornalodiasp.com.br/wp-content/uploads/2022/04/jornal2104-pags-certificadas.pdf), ambos veiculados na
edição do dia 21 e 22 de abril de 2022. Após leitura dos documentos, os acionistas decidiram aprová-los por unanimidade,
ratificando todos os atos praticados pela administração. Quanto ao item (ii), os acionistas decidiram que, do lucro líquido
apurado no resultado do exercício de 2021, no montante de R$ 5.355.420,47 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e cinco
mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), R$2.889.347,69 (dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil,
trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) foram distribuídos aos acionistas e o restante destinado à
conta de Reserva de Lucros. Por fim, quanto ao item (iii) da ordem do dia, “outros assuntos de interesse geral”, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr.
Presidente declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente ata, que depois de redigida, foi lida e
aprovada por todos os presentes. “A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio”. Michel Matilde de Novaes Presidente, Emil Beyruti - Secretário.Acionistas: Epah - Empresa Paulista de Asfalto Ltda. Emil Beyruti, Michel Matilde
de Novaes; Emabe Empreendimentos e Participações - Eireli - Emil Beyruti. JUCESP nº 220.031/22-8 em 03/05/2022.
Gisela Simiema Ceschin.

FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 66.806.555/0001-33 - NIRE 35.300.471.121
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022
Data, horário e local: Aos dezenove dias do mês de abril de 2022, às 11:00h horas, na sede da Companhia, na Avenida
Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 5º andar, conjunto “Norte”, Condomínio Comercial Villa Lobos, Alto de Pinheiros, CEP: 05477903, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social.
Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos
acionistas. Composição da mesa: Presidente: Marco Antonio Salvoni, Secretário: Marco Antonio Beiruty. Ordem do
dia: (i) Leitura, discussão e votação das contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial,
relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Destinação do resultado do exercício; e (iii) Outros
assuntos de interesse geral. Deliberações: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que
procedesse à leitura da ordem do dia. Dando início às deliberações, com relação ao item (i) da ordem do dia, o Sr.
Presidente esclareceu que os documentos previstos no artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2021, em especial as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, foram publicados no jornal O DIA
SP, fl. 07, nas versões impressa e digital (disponível em: https://www.jornalodiasp.com.br/wp-content/uploads/2022/04/
jornal1904-pags-certificadas.pdf), ambos veiculados na edição do dia 19 de abril de 2022. Após leitura dos documentos, os
acionistas decidiram aprová-los por unanimidade, ratificando todos os atos praticados pela administração. Quanto ao item
(ii), os acionistas decidiram que o lucro líquido apurado no resultado do exercício de 2021, no montante de R$ 35.201.482,34
(trinta e cinco milhões, duzentos e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), será destinado à
conta de Reserva de Lucros. Por fim, quanto ao item (iii) da ordem do dia, “outros assuntos de interesse geral”, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr.
Presidente declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente ata, que depois de redigida, foi lida e
aprovada por todos os presentes. “A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio”. Marco Antonio Salvoni Presidente, Marco Antonio Beiruty -Secretário. Acionistas: Turita Participações Ltda. Marco Antonio Salvoni, Marco
Antonio Beiruty; Mgm Locações Ltda. Marco Antonio Salvoni, Marco Antonio Beiruty. JUCESP nº 216.138/22-0 em
28/04/2022. Gisela Simiema Ceschin.
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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 ﬁm
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) ratiﬁcar 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 ratiﬁcada 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.ﬁduciario.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 especíﬁcos 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
especíﬁcos 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 ﬁduciario@trusteedtvm.com.br.
São Paulo, 03 de maio de 2022. PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.

ESTRELA SSC HOLDINGS S.A.

CNPJ/ME Nº 29.400.630/0001-35 - NIRE 35.300.512.359
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06/04/2022
1. Data, Horário e Local: No dia 06/04/2022, às 12 h, na sede social da Estrela SSC Holdings S.A.,
localizada na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Centro, na cidade de SP, SP, CEP 01014-907
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: As formalidades de convocação foram dispensadas,
nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), tendo em vista a presença
das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, (i) Veneza Negócios e
Participações S.A., sociedade por ações com sede na Av. Pedro Grendene, 131, sala 05, Volta
Grande, CEP 95180-052, na cidade de Farroupilha, RS, CNPJ 11.408.973/0001-80; e (ii) Bracell
International Pte. Ltd., sociedade devidamente constituída e existente sob as leis de Singapura, com
sede em 80 Raffles Place, # 50-00, UOB Plaza, Singapura (048624), CNPJ 30.855.812/0001-80.
3. Mesa: Presidente: Sr. Rodrigo Geraldi Arruy; e Secretário: Sr. William Teran Troelsen. 4. Ordem
do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a retificação das seguintes características da 1ª emissão, pela
Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
fidejussória, em série única, para colocação privada (“Debêntures” e “1ª Emissão”, respectivamente),
conforme aprovadas na AGE da Companhia realizada em 16/02/2022 (“AGE Emissão”) e refletidas
no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada,
da Estrela SSC Holdings S.A.”, celebrado em 24 de fevereiro entre a Companhia e a Vórtx Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Escritura de Emissão”): (a) a alteração da data de emissão
das Debêntures, de 21/03/2022 para 12/05/2022; (b) a alteração do valor do deságio a ser aplicado
na integralização das Debêntures, de R$293,98 para R$323,55; e (c) a inclusão do Banco de TokyoMitsubishi UFJ Brasil S.A. como uma das instituições financeiras junto às quais poderá ser contratada
a fiança bancária a ser prestada em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas e quaisquer
obrigações pecuniárias, principais e acessórias, a serem assumidas pela Companhia na Escritura de
Emissão; (ii) a ratificação de todas as demais características das Debêntures e da 1ª Emissão aprovadas
na AGE Emissão e constantes na Escritura de Emissão, que não venham a ser expressamente alteradas
nos termos do inciso (i) acima; e (iii) a autorização para que os membros da Diretoria pratiquem todos
e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. 5. Deliberações: Após
análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas,
o quanto segue: 5.1. Aprovar a retificação das seguintes características das Debêntures e da
1ª Emissão, conforme aprovadas na AGE Emissão e refletidas na Escritura de Emissão: “[...] (viii)
Fiança Bancária: em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas e quaisquer obrigações
pecuniárias, principais e acessórias, a serem assumidas pela Companhia na Escritura de Emissão,
incluindo, mas não se limitando a, o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme abaixo definido),
acrescido da Remuneração (conforme abaixo definida), dos Encargos Moratórios (conforme abaixo
definidos) e de quaisquer despesas incorridas na proteção dos interesses dos Debenturistas
(“Obrigações Garantidas”), será contratada, junto a uma das seguintes instituições financeiras
(a) Banco Bradesco S.A.; (b) Banco Santander (Brasil) S.A.; (c) Banco do Brasil S.A.; (d) Caixa
Econômica Federal; (e) Itaú Unibanco S.A.; (f) Banco BTG Pactual S.A. ou (g) Banco de TokyoMitsubishi UFJ Brasil S.A. (“Banco Fiador”), em até 45 contados da data de celebração da Escritura
de Emissão, fiança bancária em favor dos Debenturistas, representados pelo agente fiduciário, a ser
prestada nos termos dos artigos 818 e seguintes do Código Civil (“Fiança Bancária”). A Fiança Bancária
será prestada por meio de carta de fiança emitida pelo Banco Fiador (“Carta de Fiança”), por meio
da qual o Banco Fiador obrigar-se-á, de forma irrevogável e irretratável, como fiador e principal pagador,
solidariamente com a Companhia, de 100% das Obrigações Garantidas, observado o disposto na
Escritura de Emissão; [...] (xi) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão
das Debêntures será 12/05/2022 (“Data de Emissão”); [...] (xv) Forma, Prazo e Preço de Subscrição
e Integralização: as Debêntures serão subscritas mediante assinatura, pelos Debenturistas, do boletim
de subscrição na Data de Emissão, fora do ambiente da B3. As Debêntures serão integralizadas à
vista, em moeda corrente nacional, em uma única data, em até 30 dias contados da Data de Emissão,
pelo Preço de Integralização (conforme abaixo definido), de acordo com os critérios de liquidação
financeira estabelecidos pela B3 (“Data de Integralização”). As Debêntures serão integralizadas pelo
Valor Nominal Unitário, na Data de Integralização, após a aplicação de um deságio de R$323,55 por
cada Debênture integralizada (“Preço de Integralização”); [...]” 5.2. Aprovar a ratificação de todas as
demais características das Debêntures e da 1ª Emissão aprovadas na AGE Emissão e constantes na
Escritura de Emissão, que não tenham sido expressamente alteradas nos termos do item 5.1 acima.
5.3. Por fim, autorizar expressamente os membros da Diretoria da Companhia a praticarem todos os
atos e adotar todas as medidas necessárias para o cumprimento das deliberações aprovadas na AGE,
de acordo com a lei aplicável, inclusive, mas não a tanto se limitando, (i) levar esta ata a registro na
junta comercial competente e publicá-la nos órgãos e veículos de divulgação competentes; e
(ii) negociar e assinar o aditamento à Escritura de Emissão e, se necessário, outros documentos
relacionados à 1ª Emissão e às Debêntures. 6. Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos,
a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, §1º, da LSA, bem
como sua publicação com omissão das assinaturas das acionistas, nos termos do artigo 130, §2º, da
LSA. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia geral extraordinária,
da qual se lavrou a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada em livro por todos os presentes.
Presentes: (i) Mesa: Rodrigo Geraldi Arruy – Presidente da Mesa; William Teran Troelsen – Secretário
da Mesa; e (ii) Acionistas: Veneza Negócios e Participações S.A. (p. Gelson Luis Rostirolla); e
Bracell International Pte. Ltd. (p. William Teran Troelsen). A presente ata é cópia fiel da ata original
transcrita no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. SP, 06/04/2022. Mesa:
Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente. William Teran Troelsen - Secretário. JUCESP - 203.577/22-0
em 27/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Granel Química LTDA.
CNPJ nº 44.983.435/0001-79
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020,
permanecendo à disposição para quaisquer informações.
São Paulo, 03 de Maio de 2022
BALANÇOS PATRIMONIAIS - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente
Outras contas a receber
Estoque
Total do ativo circulante
Não circulante
Investimento em Aplic. Financeira
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

31/12/2021
Controladora

31/12/2021
31/12/2020
Consolidado Controladora

99
18.523
38.208
651
1.921
387
2.000
61.789

568
18.523
38.208
990
1.922
405
2.000
62.616

38
14.304
17.953
85
1.743
479
2.588
37.190

287
306
11.548
575.268
1.340
588.749
650.538

287
306
580.476
5.585
586.654
649.270

357
10.174
547.335
1.155
559.021
596.211

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercícios ﬁndos em
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2020
Fluxo de caixa das ativ. operacionais
Controladora Consolidado Controladora
49.834
50.525
Lucro antes dos impostos
20.975
Ajustes para reconc. do lucro líquido do
exercício com o caixa prov. das atividades
operacionais
29.198
29.404
Depreciação e Amortização
24.328
10.119
10.119
Valor residual de ativo imobilizado baixado
1
(1.513)
Equivalência patrimonial
(1.033)
4.600
4.600
Previsão demandas judiciais
(286)
10.703
10.703
Juros sobre empréstimos
16.222
102.941
105.351
60.207
Redução (aumento) nas contas do ativo
(287)
(287)
Aplicação Financeira
(4.219)
(4.219)
Contas a receber dos clientes
(10.841)
(566)
(97)
Impostos a recuperar
2.237
(178)
(176)
Despesas pagas antecipadamente
(459)
(20.255)
(20.255)
Partes relacionadas
45.084
51
51
Depósitos judiciais
84
92
74
Outras contas a receber
584
588
588
Estoque
(1.900)
Aumento (redução) nas contas do passivo
(830)
(854)
Fornecedores
(4.951)
4.534
4.560
Obrigações trabalhistas a pagar
(1.392)
(8.101)
(9.423)
Impostos e contribuições a recolher
(2.298)
(6.958)
(6.958)
Partes relacionadas
(1.514)
(1.412)
(2.733)
Outras contas a pagar
(7.827)
Caixa líquido proveniente das atividades
65.400
65.622
operacionais
77.014
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
(67.111)
(67.517)
Aquisições de bens do imobilizado
(98.702)
Recebimento na venda de terminais
(185)
(185)
Aquisições de bens do intangível
(1.004)
Caixa aplicado nas atividades de
(67.296)
(67.702)
investimentos
(99.706)
Fluxo de caixa das ativ. de ﬁnanciamento
65.135
65.135
Captação de empréstimos
32.500
(52.644)
(52.644)
Pagamento de principal
(7.479)
(10.534)
(10.534)
Pagamento de juros
(2.342)
Caixa aplicado das ativ. de ﬁnanciamentos
1.957
1.957
22.679
Redução no caixa e equiv. de caixas
61
(123)
(13)
38
691
Saldo de caixa e equiv. no início do exercício
51
99
568
Saldo de caixa e equiv. no ﬁnal do exercício
38
Redução no caixa e equiv. de caixa
61
(123)
(13)

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2020
Consolidado Passivo
Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Circulante
45.506
45.506
36.792
36.792
691 Empréstimos
8.153
8.179
8.983
9.033
14.304 Fornecedores
11.193
11.219
6.659
6.659
17.953 Obrigações trabalhistas a pagar
8.231
8.232
9.422
9.954
893 Impostos e contribuições a recolher
540
540
662
662
1.746 Partes relacionadas
3.211
3.211
863
863
479 Outras contas a pagar
76.834
76.887
2.588 Total do passivo circulante
63.963
63.381
38.654 Não circulante
112.926
112.926
Empréstimos
108.980
108.980
5.531
5.531
12.367
12.367
- Partes relacionadas
7.114
7.114
2.514
2.615
357 Provisão para demandas judiciais
13.886
13.886
7.717
7.717
- IRPJ e CSLL diferidos
15.683
15.683
14.450
14.450
552.483 Juros sobre o capital próprio
2.673
1.352
5.400 Outras contas a pagar
6.433
6.433
157.813
156.492
558.240 Total do passivo não circulante
152.562
152.461
596.894 Patrimônio líquido
225.595
225.595
Capital social
211.145
211.145
7.630
7.630
Reserva de incentivos ﬁscais/ Mais Valia
7.524
7.524
182.666
182.666
161.700
161.700
Reserva de lucros
31/12/2020
415.891
415.891
Total do patrimônio líquido
380.369
380.369
Consolidado
650.538
649.270
Total do passivo e patrimônio líquido
596.211
596.894
21.471
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO - Exercícios ﬁndos em
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2020
Controladora Consolidado Controladora Consolidado
24.424
216.226
219.232
Receita operacional líquida
196.954
199.282
1
(121.078)
(121.863)
(113.487)
(114.605)
Custo dos serviços prestados
- Lucro bruto
95.148
97.369
84.677
83.467
(286) Receitas (despesas) operacionais:
16.222 Administrativas e comerciais
(45.486)
(45.586)
(42.106)
(42.182)
61.832 Outras receitas operacionais líquidas
8.121
8.222
(696)
(289)
1.513
1.033
Resultado de equivalência patrimonial
(35.852)
(37.364)
(42.471)
(41.769)
(10.841) Resultado antes das rec. e despesas
1.785 ﬁnanceiras
59.296
60.005
42.206
41.698
(459) Resultado ﬁnanceiro, líquido
8.531
8.531
8.324
8.324
45.084 Receitas ﬁnanceiras
(17.993)
(18.011)
(29.047)
(29.059)
84 Despesas ﬁnanceiras
(9.462)
(9.480)
(20.735)
(20.723)
633
49.834
50.525
21.471
20.975
(1.900) Lucro antes do IRPJ e CSLL
IRPJ e CSLL sobre o lucro:
(6.170)
(6.170)
(1.391)
(1.391)
(5.094) IRPJ e CSLL diferido
(4.142)
(4.833)
(496)
(1.695) IRPJ e CSLL corrente
(10.312)
(11.003)
(1.391)
(1.887)
(2.370)
Lucro líquido do exercício
39.522
39.522
19.584
19.584
(1.514)
Lucro básico e diluído por lote de 1.000
(7.247)
175,20
175,20
92,80
92,80
quotas (em reais)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 78.298
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reserva de
(100.482)
Capital incentivos ﬁscais/ Reserva de
social
Mais Valia
lucros
Total
(1.004)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
196.100
6.040
159.054
361.194
Aumento de capital
15.045
15.045
(101.486)
Lucro líquido do exercício
19.584
19.584
Mais-Valia - Investimento
1.484
62
1.546
32.500
(17.000)
(17.000)
Juros sobre o capital próprio
(7.479) Saldos em 31 de dezembro de 2020
211.145
7.524
161.700
380.369
(2.342)
14.450
14.450
Aumento de capital
22.679
39.522
39.522
Lucro líquido do exercício
(509)
168
(168)
0
Subvenção governamental
1.200
(62)
62
0
Mais-Valia - Investimento
691
(18.450)
(18.450)
Juros sobre o capital próprio
(509) Saldos em 31 de dezembro de 2021
225.595
7.630
182.666
415.891
NOTAS EXPLICATIVAS

A Granel Química Ltda. (“Empresa”) tem como ﬁns e objetivos, atividades de armazéns-gerais, propondo-se a receber em depósito produtos químicos líquidos e a granel e também granéis sólidos, atividades
de operador portuário de carga e descarga marítima, ﬂuvial, ferroviária e rodoviária desses produtos e participação em outras sociedades como cotista ou acionista. A emissão das demonstrações ﬁnanceiras
da Granel Química Ltda., foi aprovada pelo Administrador em 03 de maio de 2022. A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, em
sua íntegra, acompanhadas do parecer dos auditores independentes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
ADMINISTRADOR - Carl Henrik Odfjell
CONTADORA - Maria A. C. Lopes CRC-1SP129.863/O-9
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1070983-37.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível,
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. Faz saber a
Musa Crédito ± Prestação de Serviços de Informações Cadastrais Ltda., CNPJ. 09.317.055/0001-02, que foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por Banco Daycoval S/A, objetivando receber a quantia de R$ 147.046,25 (julho/2019)
atualizado, referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente Bancário, firmado em março/2011.
Encontrando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de fevereiro de 2022.

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

ESTEIO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
CNPJ/MF Nº 76.650.191/0001-07
NIRE Nº 41300010251
50ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Forma: Lavrada nos termos do Parágrafo 1.º do Artigo 130, da Lei 6404/76. Data: 30 de abril de 2022. Horário: 10:00 (dez) horas. Local: Rua Dr. Reynaldo
Machado n.º 1151 - Prado Velho, Curitiba-Paraná. Presenças: 100% do Capital Social, conforme Livro n.º 01, fls. 47 Mesa: Presidente Sr. CARLOS VALÉRIO
AVAIS DA ROCHA, Secretário Sr. CARLOS LUCIDORIO TRINDADE. Convocação: Por Carta-Convite datada de 30 de março de 2022. Publicações: Dispensadas
face a presença da totalidade dos acionistas: 1) 50ª Assembléia Geral Ordinária: a) exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e
demais demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; b) destinação do lucro líquido auferido no exercício e das
reservas de lucros; c) outros assuntos de interesse social. Sendo o que oferece nesta oportunidade, reitero protestos de apreço, contando desde já com o atendimento
desta. Atenciosamente. Curitiba, 30 de março de 2022. (a) CARLOS VALÉRIO AVAIS DA ROCHA - Diretor Presidente". Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente,
atendendo o item "a" da Ordem do Dia da 50ª Assembléia Geral Ordinária, colocou sob exame, discussão e votação, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial,
a Demonstração das Reservas de Lucros, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, documentos esses, regularmente
publicados nas páginas nº 66 e 67 no Jornal "Diário Oficial do Estado do Paraná" no dia 27 de abril de 2022 e na página nº 17 do Jornal O DIA SP do dia 27
de abril de 2022. Os prazos de publicação previstos no art.133 da Lei nº 6404/76 foram dispensados, nos termos do § 3º e § 4º, tendo em vista a presença da
totalidade dos acionistas da Companhia. Minuciosamente examinados e discutidos tais documentos, foram aprovados sem restrições, abstendo-se os legalmente
impedidos. Atendendo o item "b", por unanimidade deliberou-se o seguinte: b.1) referendar a distribuição de dividendos autorizada pela Diretoria no período
de janeiro a dezembro 2021; b.2) autorizar a distribuição de dividendos ao longo do ano de 2022, no percentual de até 35% (trinta e cinco por cento) calculado
com base na reserva de lucros existente no balanço de 31/12/2021; b.3) destinar o valor equivalente ao percentual de até 27% (vinte e sete por cento) calculado
sobre a reserva de lucros existentes no balanço de 31 de dezembro de 2021 para a aquisição de ativos ao longo de 3 (três) anos contados a partir de 30 de abril
de 2022; b.4) autorizar que o saldo da reserva de lucros do balanço aprovado fique em suspenso para futura utilização de conformidade com o artigo 193 da Lei
nº 6.404/76. Atendidas as matérias dos itens "a" e "b" o Sr. Presidente em atendimento ao item "d", deixou livre a palavra e como dela ninguém desejou fazer uso,
declarou estar inteiramente atendida a Ordem do Dia da 50ª Assembléia Geral Ordinária. Atendido as matérias dos itens "a", "b" e "c" da 50ª Assembléia Geral
Ordinária, o Sr. Presidente esclareceu não estar o Conselho Fiscal instalado por ser de funcionamento não permanente, podendo qualquer acionista requerer-lhe
a instalação, na forma legal. A seguir o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que foi por mim elaborada e no reinício
da sessão, lida em todo o seu teor para que todos tomassem conhecimento e pudessem deliberar, o que ocorreu, tendo sido achada em tudo conforme e aprovada
unanimemente e assinada por todos os acionistas presentes, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. Curitiba, 30 de abril de 2022 (aa). WR Administração
e Participações Ltda., representada por Wellington Cavalcanti da Rocha; CM Empreendimentos e Participações Ltda., representada por Neusa Martins de Arruda
Coelho; WELLINGTON CAVALCANTI DA ROCHA e CARLOS LUCIDÓRIO TRINDADE.
WR Administração e Participações Ltda.
Wellington Cavalcanti da Rocha

CM Empreendimentos e Participações Ltda.
Neusa Martins de Arruda Coelho

Wellington Cavalcanti da Rocha
Carlos Lucidório Trindade
Certifico que a presente ata consta às folhas 01 a 05 do Livro Registro de Atas nº 28 registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná.
Curitiba, 30 de abril de 2022
Carlos Valério Avais da Rocha
Presi dente

Carlos Lucidório Trindade
Secretário

A presente ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20222802979 por despacho de 02/05/2022
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO PARTICULAR DE AÇÕES DA "ESTEIO-ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A." COM SEDE EM CURITIBA,
PARANÁ À RUA DR. REYNALDO MACHADO N.º 1.151 COM CAPITAL SOCIAL DE R$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE REAIS), DIVIDIDO
EM 12.000.000 (DOZE MILHÕES) DE AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS
AÇÕES
SUBSCRITAS

VALOR (R$)
INTEGRALIZADO

TOTAL

Pessoa jurídica de direito privado,
C.M.-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ n.º 81.113.409/0001-16, com
sede à Rua Dr. Reynaldo Machado
n.º 1.151, em Curitiba-PR

5.940.000

5.940.000,00

5.940.000,00

Pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ n.º 81.114.266/0001-67 com
sede à Rua Dr. Reynaldo Machado
n.º 1.151, em Curitiba-PR

5.468.619

5.468.619,00

5.468.619,00

471.381

471.381,00

471.381,00

SUBSCRITOR

W.R.-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

WELLINGTON CAVALCANTI DA ROCHA

CARLOS LUCIDÓRIO TRINDADE

QUALIFICAÇÃO

Brasileiro, casado, engenheiro civil
CPF Nº 000482599-34 residente e
domiciliado em Curitiba-PR
Brasileiro, casado, administrador de
empresas, CPF. 111326399-72
residente e domiciliado em CuritibaPR

TOTAL
Curitiba, 30 de abril de 2022
Carlos Lucidório Trindade

120.000

120.000,00

120.000,00

12.000.000

12.000.000,00

12.000.000,00

Jornal O DIA SP

Esporte
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Quatro duplas brasileiras disputam
a etapa de Doha do Circuito Mundial

Evandro e Álvaro Filho
do muito bom de treinamento na Itália, junto com o Ricardo. Estamos
muito focados no que podemos fazer para evoluir como time. Chegamos em boas condições, com muita vontade de fazer uma boa competição e trazer um resultado bacana
para o Brasil”, diz Evandro.
Na atual temporada do Cir-

cuito Mundial, o Brasil já conquistou cinco medalhas: um ouro
(Bárbara Seixas/Carol Solberg)
e um bronze (Elize Maia/Thâmela) no Challenge de Tlaxcala
(MEX); um bronze na etapa Elite de Rosarito (MEX); e um ouro
(George/André Stein) e um
bronze (Andressa/Vitória) no

Challenge brasileiro, em Itapema (SC).
“Estamos animadas, buscando
colocar em prática as lições que
aprendemos ao longo de nossa
parceria. Nosso time vem amadurecendo bastante e estamos determinadas em melhorar cada vez
mais”, diz Bárbara Seixas.
Este ano, o Circuito Mundial adotou novo formato, dividido em etapas Elite 16, Challenge e Future. As disputas Elite reúnem os 12 primeiros colocados
do ranking e quatro duplas vindas do qualifying com 16 equipes. Importantes para somar pontos no ranking e entrar na briga
por um lugar no Elite, os Challenges – como o de Doha - têm 24
duplas no torneio principal, oito
vindas do qualifying com 32 duplas.
O Future, voltado para o desenvolvimento do esporte e dos atletas,
terá 16 equipes na chave principal
e 16 no qualifying. O Banco do
Brasil é o patrocinador oficial do
voleibol brasileiro.

Neste fim de semana Dudu
Barrichello retorna as pistas pela
segunda etapa da Fórmula Regional Europeia by Alpine – FRECA,
em Ímola. O brasileiro apoiado
pela Toyota Gazoo Racing e XP
Investimentos espera um bom resultado após etapa de adaptação ao
novo time, em Monza.
Foi em Ímola que Dudu Barrichello fez sua estreia na FRECA,
na temporada 2021, agora o objetivo é usar a experiência adquirida
para conseguir um bom resultado
na icônica pista italiana.
O desafiador circuito de
4.909 metros do autódromo
Enzo e Dino Ferrari promete
boas provas. A programação pre-

vê dois treinos na sexta-feira,
classificação e corrida1 no sábado e novamente classificação
e a segunda prova domingo.
A etapa de Ímola da FRECA
será transmitida ao vivo pelo
Youtube da categoria.
“Estou muito animado por
correr em Ímola, um circuito icônico, desafiador e foi o lugar que
fiz minha estreia na FRECA. Na
primeira etapa pude me entrosar
com o time e me sinto bem adaptado, vamos em busca de um bom
resultado na etapa,” disse Dudu
Barrichello. Youtube FRECA: https://www.youtube.com/c/FormulaRegionalEuropeanChampionshipbyAlpine

Foto/ Dutch Photo Agency

Dudu Barrichello encara etapa de Ímola
da FRECA “adaptado” a nova equipe

Eduardo Barrichello

Granado começa temporada
com duas vitórias em Jerez
Foto/divulgação

Com dois primeiros lugares na Espanha, brasileiro começa ano na liderança da MotoE

Granado no pódio: duas vitórias no final de semana imprecável
O brasileiro Eric Granado
completou no domingo um final de semana impecável, no
qual venceu as duas provas da
primeira etapa da Copa do
Mundo de MotoE, disputadas
no sábado e domingo no circuito de Jerez de la Frontera, na
Espanha. Com o resultado, Eric,
de 25 anos, somou 50 pontos e
é o líder da classificação. Em
segundo lugar, com 33, está o
suíço Dominique Aegerter.

Competindo pela equipe
LCR, Granado já tinha mostrado
forte desempenho no sábado,
quando escalou o pelotão do sexto lugar até assumir a dianteira.
A prova de domingo foi similar,
com o brasileiro fazendo uma
largada conservadora, atacando
de forma seletiva e com grande
eficiência.
Granado largou em quarto e
caiu para sexto nos primeiros
metros, mas jamais deixou os

oponentes abrirem vantagem. O
brasileiro pulou para quarto na
primeira das oito voltas que teve
a corrida e na segunda já ocupava o terceiro lugar. Daí em diante, Eric e os líderes Miquel Pons
(Espanha, parceiro de Granado na
equipe LCR) e Dominique Aegerter (Suíça, Dynavolt Intact)
andaram sempre juntos, trocando de posição várias vezes.
Na sexta volta, o brasileiro
superou Aegerter e, no último
giro da corrida, Granado passou
o então ponteiro Miquel Pons na
curva 7. Com as três motos rendendo de forma similar, o espanhol e o suíço ainda tentaram
recuperar as posições antes da
bandeirada, mas não conseguiram superar o brasileiro.
A prova deste domingo foi o
oitavo pódio de Granado na MotoE, sendo sete deles correspondentes a vitórias na categoria.
“Essa corrida foi muito imprevisível, com muitas ultrapassagens e trocas de posição o tempo todo”, resumiu Granado.

“Estava muito calor e, nas
voltas finais, por causa do vácuo
das motos da frente, meu pneu
dianteiro aquecia demais e isso
tornava mais difícil de fazer meu
traçado e de ganhar velocidade
para tentar a ultrapassagem. Mas
quando os dois primeiros deram
chance, eu ataquei e conseguir
passar. Logicamente eu estou
muito feliz com este final de semana perfeito. A gente sabe que
a MotoE é muito competitiva,
então acho que merecemos comemorar o que conseguimos
aqui em Jerez”, completou o líder do campeonato.
A próxima etapa da Copa do
Mundo de MotoE será disputada
nos dias 14 e 15 de maio, em Le
Mans, na França. Eric Granado
compete no Mundial com apoio
de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley,
CrossFox Elétrica, Pneu Store,
Thinkers, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Zero
Racing Design, EG51 Store e
Edge Lifesports.

Paulista de Estrada/
CRI acontecerá nos
dias 14 e 15, em Atibaia
Foto/ Foco Radical

Depois de dois torneios no
México e um no Brasil, a temporada 2022 do Circuito Mundial deixa as Américas e viaja até
o Qatar. A partir desta quinta-feira (5) acontece a etapa Challenge de Doha, com quatro duplas
brasileiras: Bárbara Seixas/Carol
Solberg, Tainá/Vic Lopes, Vitor
Felipe/Renato e Evandro/Álvaro
Filho, que estreiam sexta-feira
(06.05), na fase de grupos do
torneio principal.
Além de brigar por medalhas,
as duplas brasileiras entram no
Challenge de Doha de olho na
pontuação da competição. Afinal, o ranking de entradas da Federação Internacional do dia 23
define os participantes do Campeonato Mundial de Roma, principal competição de vôlei de
praia da temporada, que acontece de 10 a 19 de junho. Cada país
classifica até quatro duplas de
cada gênero que estiverem entre
as 24 primeiras do ranking.
“Eu e Álvaro tivemos um perío-

Foto/ Wander Roberto

Além de brigar por medalhas, duplas brasileiras estão de olho na pontuação da competição: ranking de entradas da Federação Internacional define os participantes do Campeonato Mundial de Roma

Paulista de Estrada/CRI 2022
Depois do sucesso da Prova Ciclística 1º de Maio, agora é a vez de mais um importante evento da temporada
2022 da Federação Paulista de
Ciclismo movimentar o esporte no estado. O palco agora
muda para a cidade de Atibaia,
uma das grandes incentivadoras do ciclismo, que receberá
o Campeonato Paulista de Estrada e Contrarrelógio (CRI),
nos dias 14 e 15, reunindo ciclistas de diversas categorias.
O evento valerá pelo Paulista
das duas classes em etapa única, definindo os campeões de
2022. Além disso, também
será válida pelas 6ª e 7ª etapas
do Ranking Paulista de Estrada da temporada.
A prova terá inscrição gratuita até dia 11 de maio, mas a
prefeitura convida todos os
participantes a doarem um quilo de alimento não perecível
(arroz, feijão ou óleo) que será
entregue ao Fundo Social. Vale
destacar que as inscrições serão realizadas somente ONLINE, pelo link https://
f o r m s . g l e /
kvvu1LGmc7QqgRtH6. Mais
detalhes sobre a competição
podem ser obtidos no site oficial, www.fpciclismo.org.br.
A programação prevê a prova de Contrarrelógio Individual no sábado, dia 14, a partir das
8 h, em circuito realizado na
Estrada Municipal Luciano
Rocha Peçanha, em frente a

Transportes Pesados Minas SA,
com extensão de 17,1 km para
todas as categorias. Já no domingo, dia 15, com início às
7h30, será a prova de Estrada
em um circuito de 4,2 km na
Avenida Jerônimo de Camargo,
880, Morumbi, em frente ao De
Mara Materiais para Construções. Os detalhes dos percursos também estão à disposição
no site.
As principais equipes e ciclistas do estado estarão reunidos em Atibaia. Com isso, a expectativa, mais uma vez, é de boa
disputa pelos melhores tempos
e topo do pódio em todas as categorias. A infraestrutura oferecida pela cidade fará com que
isso seja possível e que o evento seja mais um de destaque no
calendário da FPCiclismo.
No ano passado, o Campeonato Paulista de Estrada/CRI
aconteceu na cidade de Paulínia, em uma pista montada no
Parque Brasil 500. O título a
Elite masculino ficou com Josimar do Sacramento, da equipe Taubaté Cycling Team/Tarumã/Araújo, seguido por Lauro
Chaman, da Memorial/Santos/
Fupes e Anderson Lucas Gutierrez (avulso).
O Campeonato Paulista de
Estrada/CRI é uma realização
da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura de Atibaia. Mais informações
no
site
www.fpciclismo.org.br

Kartismo: Pablo Hattori não
quer ultrapassar mais ninguém
na Copa São Paulo Light de Kart
Em plena recuperação na
Copa São Paulo Light de Kart, o
goiano Pablo Hattori (Sprayercom) não quer mais ser a sensação da categoria Cadete pelo número de ultrapassagens que tem
feito. A sua meta na quarta etapa,
que será disputada no sábado (7)
no Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP), é largar da pole
position e vencer as duas baterias de ponta a ponta.
“Sei que não será nada fácil
dominar duas corridas do fim de
semana, pois tenho fortes concorrentes. Se eu tiver a sorte de
ser sorteado com um bom motor e contar com o excelente
acerto de chassi da Evolution
Motorsport, terei mais chances
de alcançar o meu objetivo”,
acredita Pablo Hattori.

Nas três etapas anteriores do
Light Pablo Hattori teve que fazer provas de recuperação em
virtude de diversos problemas,
principalmente nas tomadas de
tempo. Na etapa anterior, o pequeno (10 anos de idade) representante da Sprayercom/Evolution Motorsport escalou 75 posições em três largadas, estabeleceu a volta mais rápida da rodada, isto depois de largar do 29º
posto nas duas provas com pista
molhada e receber a bandeirada
em quarto em ambas.
“É muito gostoso ultrapassar
os concorrentes, mas é muito
melhor e produtivo largar na frente e dominar uma corrida de ponta a ponta. E ainda terminar com
o kart inteiro!”, emenda o ‘Japa
Voador de Goiás’.

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.

(11) 99653-7522

