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Sancionada lei que permite a entidades
arrecadar dinheiro com títulos

Cepa da dengue mais disseminada
 no mundo é encontrada no Brasil
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Balança comercial registra superávit
de US$ 8,1 bilhões em abril

Presidente sanciona
Plano de Enfrentamento à
 Violência contra a Mulher
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,02
Venda:       5,03

Turismo
Compra:   5,10
Venda:       5,21

Compra:   5,28
Venda:       5,28

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

21º C

14º C

Sexta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulo-
sidade.

Previsão do Tempo
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Foi publicada no Diário Ofi-
cial da União da quinta-feira (5),
a Lei 14.330/22 que inclui o Pla-

no Nacional de Prevenção e En-
frentamento à Violência contra
a Mulher como instrumento de

implementação da Política Na-
cional de Segurança Pública e
Defesa Social.

A norma determina a previ-
são de ações, estratégias e me-
tas específicas sobre esse tipo
de violência que devem ser
implementadas em conjunto
com órgãos e instâncias esta-
duais, municipais e do Distri-
to Federal, responsáveis pela
rede de prevenção e de aten-
dimento das mulheres em si-
tuação de violência.

Depois de passar pela Câma-
ra, o texto foi aprovado pelo Se-
nado em março, como parte da
pauta prioritária da campanha 21
Dias de Ativismo pelo Fim da
Violência contra a Mulher .
(Agencia Brasil)

Lavar as mãos
evita propagar

doenças e infecções
hospitalares,
diz Anvisa

O hábito de lavar as mãos
com frequência pode evitar a
propagação de doenças entre a
população e de infeções hos-
pitalares que podem compro-
meter a qualidade dos serviços
de saúde. O alerta é da Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) em razão do Dia
Mundial de Higiene das Mãos,
lembrado  na quinta-feira (5).

As recomendações visam a
prevenir as chamadas infecções
relacionadas à assistência à saú-
de (IRAS) e a covid-19, além de
evitar a propagação da resistên-
cia microbiana a medicamentos.
A proposta é engajar todos os tra-
balhadores que atuam na saúde,
desde gestores, integrantes de
comissões de controle de infec-
ções e profissionais que prestam
assistência aos pacientes.

As orientações listadas
pela agência são as seguintes:

- Se você é quem toma as
decisões políticas, priorize recur-
sos, capacitações e programas
sobre higiene das mãos

- Se você é gestor, disponi-
bilize insumos de boa qualidade
nos pontos de assistência ou tra-
tamento, permitindo o cumpri-
mento da prática de higienização
das mãos pelos profissionais.

- Se você atua na Comissão
de Prevenção e Controle de In-
fecção, estimule a higiene das
mãos com preparação alcoólica.

- Se você é profissional dos
Núcleos de Segurança do Paci-
ente/Qualidade, trabalhe em con-
junto com a Comissão de Pre-
venção e Controle de Infecção.

- Se você é profissional da
assistência, higienize as mãos
antes de tocar o paciente, antes
da realização de procedimentos
limpos/assépticos, após o ris-
co de exposição a fluidos cor-
porais, após tocar o paciente e
após o contato com objetos e
áreas próximas ao paciente.
(Agencia Brasil)

CBAt convoca seleção para a disputa
do Campeonato Ibero-Americano

Esporte
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Erik Cardoso e Felipe Bardi

O presidente do Conselho
de Administração da Confede-
ração Brasileira de Atletismo
(CBAt), Wlamir Motta Campos,
anunciou na noite de quarta-fei-
ra a convocação da seleção bra-
sileira que representará o País de
20 a 22 de maio no Campeonato
Ibero-Americano de Atletismo,
que será realizado em La Nucia,
Província de Alicante, na Espa-
nha. A meia maratona será dispu-
tada em Torrevieja.

Foram chamados 75 atletas
– 37 no feminino e 38 no mas-
culino. Eles têm até o meio-dia
desta sexta-feira (6/5) para acei-
tar ou não a convocação, feita
com base no Ranking Brasilei-
ro no período de 1 de janeiro de
2021 a 1 de maio de 2022.

O GP Internacional Brasil Lo-
terias Caixa de Atletismo, realiza-
do no domingo (1/5), no estádio
do Centro Olímpico de Treina-
mento e Pesquisa, em São Paulo,
fechou o Ranking Brasileiro para
a competição. “O GP mostrou que
os brasileiros estão em boa for-
ma, com resultados fantásticos, o
que nos deixa confiantes para a dis-
puta do Ibero-Americano”, co-
mentou Wlamir Motta Campos. 

O Campeonato reúne países
ibero-americanos, mais Andor-
ra e africanos, onde a língua ofi-
cial é o espanhol ou o portugu-
ês. Está prevista a participação
de mais de 500 atletas. Segun-
do os organizadores estão con-
firmados:  Andorra, Argentina,
Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa
Rica, Cuba, Chile, Equador, El
Salvador, Espanha, Guatemala,
Honduras, México, Nicarágua,
Panamá, Paraguai, Peru, Porto
Rico, Portugal, República Do-
minicana, Uruguai, Venezuela,
Angola, Cabo Verde, Guiné Bis-
sau, Guiné Equatorial, Moçam-
bique e São Tomé. 

O Ibero é importante para a

preparação dos atletas brasileiros
ao Mundial de Atletismo de Euge-
ne, Oregon, EUA, de 15 a 24 de
julho, também uma oportunidade
para a obtenção de pontos no
Ranking e índices e porta de entra-
da na Europa. Os atletas podem usar
a passagem de volta até o dia 20 de
junho se tiverem outras competi-
ções em seus planejamentos.

Foram convocados os seguin-
tes atletas:

Feminino - Vitória Rosa (Pi-
nheiros-SP) - 100 m - 200 m -
4x100 m; Ana Cláudia Lemos
(SRM-SC) - 100 m - 4x100 m;
Lorraine Barbosa Martins (Pinhei-
ros-SP) - 200 m - 4x100 m; Ro-
sângela Santos (Instituto Correr
Bem-RJ) - 4x100 m; Tiffani Ma-
rinho (Orcampi-SP) - 400 m -
4X400 m; Tabata Vitorino de Car-
valho (AA Maringá-PR) - 400 m -
4X400 m; Flávia Maria de Lima
(FECAM-ASSERCAM-PR) - 800
m; Jaqueline Beatriz Weber
(AMO-RS) - 800 m - 1.500 m;
Tatiane Raquel da Silva (IPEC-PR)
- 1.500 m - 3.000 m com obstá-
culos; Simone Ponte Ferraz (APA/
SECEL Jaraguá do Sul-SC) - 3.000
m com obstáculos - 5.000 m; Fran-
ciane dos Santos Moura (IFAM-
AM) - 5.000 m; Micaela Rosa de
Mello (UCA-SC) - 100 m com
barreiras; Vitória Sena Batista Al-
ves (ASUFAM-SP) - 100 m com
barreiras; Chayenne Pereira da Sil-
va (Pinheiros-SP) - 400 m com
barreiras; Liliane Cristina Barbo-
sa Parrela (UCA-SC) - 400 m com
barreiras; Valdileia Martins (Or-
campi-SP) - salto em altura; Sarah
Suelen Freitas (Atletismo Cam-
peão-PE) - salto em altura; Julia-
na de Menis Campos (ACA-SC) -
salto com vara; Isabel Demarco de
Quadros (AABLU-SC) - salto com
vara; Eliane Martins (Pinheiros-
SP) - salto em distância; Leticia
Oro Melo (Corville-SC) - salto em

distância; Núbia Aparecida Soares
(Clã Delfos-MG) - salto triplo;
Gabriele Sousa dos Santos (Pi-
nheiros-SP) - salto triplo; Livia
Avancini (IPEC-PR) - arremesso
do peso; Ana Caroline Miguel da
Silva (APCEF/MG) - arremesso
do peso; Fernanda Borges (AA-
BLU-SC) - lançamento do disco;
Andressa de Morais (Pinheiros-
SP) - lançamento do disco; Mari-
ana Grasielly Marcelino (IEMA-
SP) - lançamento do martelo; Anna
Paula Magalhães Pereira (Pinhei-
ros-SP) - lançamento do martelo;
Jucilene Sales de Lima (IEMA-
SP) - lançamento do dardo; Laila
Ferrer e Silva (Pinheiros-SP) - lan-
çamento do dardo; Raiane Vascon-
celos Procópio (Pinheiros-SP) –
heptatlo; Tamara Alexandrino de
Sousa (Associação Fortes e Velo-
zes-RJ) – heptatlo; Viviane Santa-
na Lyra (Associação Fortes e Ve-
lozes-RJ) - 10.000m marcha atlé-
tica; Gabriela de Souza Muniz
(CASO-DF) - 10.000 m marcha
atlética; Valdilene dos Santos Sil-
va (Pinheiros-SP) - meia marato-

na; Andreia Aparecida Hessel (Pi-
nheiros-SP) - meia maratona.

Masculino - Erik Felipe Bar-
bosa Cardoso (SESI-SP) - 100 m
- 4x100 m; Felipe Bardi dos San-
tos (SESI-SP) - 100 m - 4x100 m;
Lucas Rodrigues da Silva (Institu-
to Correr Bem-RJ) - 200 m -
4x100 m;  Jorge Henrique da Cos-
ta Vides (Pinheiros-SP) - 200 m -
4x100 m; Vitor Hugo de Miranda
(Orcampi-SP) - 400 m - 4X400
m; Lucas da Silva Carvalho (Pi-
nheiros-SP) - 400 m - 4X400 m;
Thiago do Rosário André (CT Ma-
ranhão-MA) - 800 m - 1.500 m;
Guilherme Kurtz (UCA-SC) -
1.500 m; Eduardo Ribeiro Morei-
ra (Pinheiros-SP) - 800 m; José
Márcio Leão (ADECAI-PE) -
5.000 m; Daniel Ferreira do Nas-
cimento (ANR-Ijuí-RS) - meia
maratona; Altobeli Santos da Silva
- 5.000 m - 3.000 m com obstá-
culos; Matheus Estevão da Silva
Borges (ASPMP-SP) - 3.000 m
com obstáculos; Eduardo de Deus
(CT Maranhão-MA) - 110 m com
barreiras; Rafael Henrique Perei-

ra (Clã Delfos-MG) - 110 m
com barreiras; Márcio Teles (Or-
campi-SP) - 400 m com barrei-
ras - 4x400 m; Mahau Suguima-
ti (SPFC-SP) - 400 m com bar-
reiras - 4x400 m; Samory Uiki
Bandeira Fraga (Sogipa-RS) -
salto em distância; Gabriel Luiz
Boza (APA-SP) - salto em dis-
tância; Almir Cunha dos Santos
(Sogipa-RS) - salto triplo; Alex-
sandro Melo (CT Maranhão-
MA) - salto triplo; Fernando Car-
valho Ferreira (IEMA-SP) - sal-
to em altura; Thiago Júlio Mou-
ra (Asufam-SP) - salto em altu-
ra; Thiago Braz da Silva - salto
com vara; Augusto Dutra (Pi-
nheiros-SP) - salto com vara;
Darlan Romani (ABRA-SP) - ar-
remesso do peso; Welington Sil-
va Morais (Pinheiros-SP) - ar-
remesso do peso; Wellinton Fer-
nandes da Cruz Filho (IEMA-SP)
- lançamento do disco; Alan
Christian de Falchi (ADC São
Bernardo-SP) - lançamento do
disco; Allan Wolski (Pinheiros-
SP) - lançamento do martelo;
Alencar Chagas Pereira (UCA-
SC) - lançamento do martelo;
Luiz Mauricio Dias da Silva (Ins-
tituto Correr Bem-RJ) - lança-
mento do dardo; Pedro Henrique
Nunes Rodrigues (Endurance
Sports-AM) - lançamento do dar-
do; Felipe Vinícius dos Santos (Pi-
nheiros-SP) – decatlo; José Fer-
nando Ferreira Santana (Pesquei-
ra Futebol Clube-PE) – decatlo;
Caio Bonfim (CASO-DF) -
10.000 m marcha atlética; Ma-
theus Gabriel Correa (AABLU-
SC) - 10.000 m marcha atlética;
Wellington Bezerra (ASA Petro-
lina-PE) - meia maratona.

A NewOn é patrocinadora do
atletismo brasileiro para a saúde
integral dos atletas e apoio às
competições. As Loterias Caixa
são a patrocinadora máster do
atletismo brasileiro.

A balança comercial brasi-
leira registrou superávit de
US$ 8,14 bilhões em abril, in-
formou a Secretaria do Comér-
cio Exterior, do Ministério da
Economia, na quinta-feira (5).
Os bens exportados somaram
US$ 28,9 bilhões e os bens im-
portados, US$ 20,7 bilhões.

Em termos de valor expor-
tado, foi o maior já registrado
para o mês de abril em toda a
série histórica. Mesmo assim,
o superávit ficou menor do que
em abril do ano passado, quan-
do registrou US$ 10 bilhões.

Um dos fatores que impul-
sionaram o resultado no mês
passado foi o aumento de
quase 20% no preço dos pro-
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dutos exportados pelo país,
principalmente as
commodities agrícolas. Em
termos de volume de produ-
tos exportados, houve uma
queda de 8% nos embarques.

No acumulado do ano até
abril, as exportações totalizam
US$ 101,185 bilhões e as im-
portações, US$ 81,238 bilhões,
com saldo positivo de US$
19,947 bilhões, valor 10,5%
maior do que o do mesmo pe-
ríodo do ano passado.

De janeiro a abril deste ano,
a corrente de comércio (soma
das exportações e importações)
ficou em US$ 182,424 bilhões,
25,5% superior ao mesmo
quadrimestre de 2021. Página 3
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Inscrições para programa de
fomento Pontos de Cultura

vão até 15 de junho

Bolsonaro veta Política
Nacional Aldir Blanc de

Fomento à Cultura

Energia solar deve responder
por 17% da matriz brasileira

até 2031
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Inscrições para programa de fomento
Pontos de Cultura vão até 15 de junho

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  3,50

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

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

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

cesar@cesarneto.com 

As inscrições para os Pon-
tos de Cultura, programa de fo-
mento da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado
de São Paulo e o Ministério do
Turismo – Secretaria Especial
da Cultura, vão até 15 de junho.
A ação premiará iniciativas cul-
turais reconhecidas pela plata-
forma Cultura Viva, do Governo
Federal. O edital está disponível
em libras, áudio e vídeo.

No total, serão destinados
mais de R$ 3,6 milhões, que
irão contemplar 186 iniciativas
culturais de Pontos de Cultura
já certificados ou não. O objeti-
vo é fomentar a valorização, ar-
ticulação e o fortalecimento do
setor no cenário paulista.

O programa irá oferecer kits

de audiovisual para entidades de
natureza ou finalidade cultural,
para reconhecer ações de for-
mação; assistência e intercâm-
bio; participação social e mobi-
lização em rede; informação,
promoção e comunicação. As
inscrições são gratuitas e deve-
rão ser realizadas online por
meio do endereço:
www.proacexpresso.sp.gov.br

Quem pode participar
O edital está dividido em três

categorias. Nas duas primeiras, as
entidades ou coletivos culturais
precisam apresentar a Certifica-
ção Simplificada emitida até a data
da publicação do edital e compro-
var a realização de atividades cul-
turais com, no mínimo, três anos

no Estado de São Paulo, a fim de
demonstrar que permanecem em
atividade no momento.

Categoria “Repasse Finan-
ceiro – Entidade Cultural”: va-
gas destinadas a entidades priva-
das sem fins lucrativos (com
constituição jurídica) que já se-
jam reconhecidas como Pontos
de Cultura na Plataforma Rede
Cultura Viva.

Categoria “Repasse Financei-
ro – Coletivo Cultural”: vagas des-
tinadas a coletivos culturais (sem
constituição jurídica), representa-
dos por pessoa física, conforme
indicação pelos demais membros
do coletivo por meio da Carta de
Autorização do Coletivo Cultural
(Anexo 3), que sejam reconheci-
dos como Pontos de Cultura na
Plataforma Rede Cultura Viva.

Categoria “Kit Cultural Au-
diovisual”: vagas destinadas a
entidades privadas sem fins lu-
crativos (com constituição ju-
rídica) que já sejam reconhecidas
como Ponto de Cultura ou não,

desde que cadastradas na Platafor-
ma Rede Cultura Viva de acordo
com os itens 3.3 e 13 do edital.

Valores para as iniciativas
culturais

I- Categoria “Repasse Finan-
ceiro – Entidade Cultural” – Se-
rão premiados 45 Pontos de
Cultura (com constituição jurí-
dica) no valor de R$ 10 mil

II- Categoria “Repasse Finan-
ceiro – Coletivo Cultural” – Se-
rão premiados 31 Pontos de
Cultura (sem constituição jurí-
dica) no valor de R$ 15 mil

III- Categoria “Kit Cultural
Audiovisual” – Serão premiadas
cerca de 110 entidades culturais
sem fins lucrativos (com consti-
tuição jurídica), com o Kit Cul-
tural Audiovisual fornecido pela
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo

Valor total do Concurso:
R$ 3.682.435,00

Fomento 2022

O Governo do Estado de
São Paulo lançou o maior pro-
grama de fomento à cultura da
história do Estado. Com in-
vestimento recorde de R$
273,2 milhões e divididos em
67 linhas de editais, os pro-
gramas ProAC Expresso Edi-
tais, ProAC Expresso ICMS,
#JuntospelaCultura, Difusão
Cultural e Cultura Viva SP vão
beneficiar mais de 11 mil pro-
jetos culturais em 400 municí-
pios do Estado.

O ProAC Expresso Editais
terá 50 linhas de editais, 14 a
mais que o ano passado, com
valor recorde de R$ 100 mi-
lhões. Como em 2021, há li-
nhas de editais que contem-
plam ações locais como em
favelas e periferias para pro-
jetos de artistas, grupos cole-
tivos, espaços culturais, organi-
zações sociais e corpos estáveis
de comunidades.

Além disso, também há os
que atendem o interior e litoral

paulista, como nas regiões do
Pontal do Paranapanema, Baixa-
da Santista e Vale do Ribeira.
Essas linhas integram dois pro-
gramas estratégicos do Gover-
no de São Paulo e envolvem
ações de outras Secretarias: Pro-
grama Comunidades e Programa
Vale do Futuro.

As demais linhas se dirigem
a áreas como teatro, dança, au-
diovisual, literatura, música e
espetáculos para o público in-
fanto-juvenil, com espetácu-
los e produtos físicos, além
de apresentações online, que
serão exibidas por demanda
na plataforma de streaming
#CulturaEmCasa, criada em
2020 com o objetivo de am-
pliar a difusão cultural virtu-
al e que, em um ano, alcan-
çou a marca de 7,3 milhões
de visualizações de cerca 4,6
mil conteúdos.

As inscrições já estão aber-
tas, para se inscrever, acesse o
site: www.proac.sp.gov.br.

Governo do Estado entrega 316 moradias
populares na zona Sul da capital

O governador Rodrigo Gar-
cia entregou na quinta-feira (5)
316 apartamentos da segunda
fase do Conjunto Habitacional
Chácara do Conde – Prefeito
Bruno Covas, no Grajaú, zona
sul da capital paulista. Os imó-
veis, construídos em parceria
com a prefeitura, são destina-
dos a famílias retiradas de mo-
radias precárias situadas em
áreas de risco na região dos
mananciais.

“Essa região vai se trans-
formar. Quando vem a moradia,
também vem a demanda dos
serviços públicos. Para fazer
um novo bairro, precisamos de
pedreiro, servente, engenhei-
ro, arquiteto. Mas, sem as as-

sistentes sociais, não é possí-
vel planejar a vida”, disse Ro-
drigo, ao lado do prefeito de
São Paulo, Ricardo Nunes, o
secretário de Estado da Habi-
tação, Flavio Amary, e o presi-
dente da CDHU, Silvio Vascon-
cellos.

As famílias beneficiadas sa-
íram de áreas de risco localiza-
das na região sul de São Paulo,
como parte do Programa Ma-
nanciais, que tem como objeti-
vo a despoluição das represas
Billings e Guarapiranga, recu-
peração e proteção ambiental
das áreas degradadas e obras de
urbanização de favelas.

A CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional

e Urbano) promoveu, com o
apoio da Secretaria Municipal
de Habitação, a habilitação das
famílias beneficiárias para a
comercialização das unidades
habitacionais. Com 10 quadras,
o empreendimento possui apar-
tamentos de dois e três dormi-
tórios, 10 zeladorias, sete sa-
las de estudos, sete bicicletá-
rios, 10 centros comunitários
e estacionamento. Todas as áre-
as de uso coletivo possuem
rampas de acessibilidade.

O conjunto Chácara do
Conde conta com duas fases de
produção, totalizando 1.290
unidades habitacionais. A pri-
meira fase, com 562 aparta-
mentos, foi entregue em outu-

bro de 2021. Nesta quinta, hou-
ve a entrega de 316 unidades
habitacionais da segunda fase,
e as demais 412 moradias têm
previsão de entrega para o se-
gundo semestre.

O Governo de São Paulo
está investindo R$ 156,4 mi-
lhões nesse projeto habitacio-
nal, por meio de convênio com
a CDHU. Além da construção
das moradias, o Estado execu-
tou serviços de terraplanagem,
infraestrutura, drenagem, sane-
amento, abastecimento de
água, pavimentação e recupe-
ração ambiental de cinco áre-
as verdes que somam 120,4
mil m² – uma delas vai se tor-
nar um parque municipal.

Museu da Língua Portuguesa celebrou
o Dia Internacional da Língua Portuguesa

O Museu da Língua Portu-
guesa celebra o Dia Internacio-
nal da Língua Portuguesa (5 de
maio) com uma série de ativida-
des presenciais e gratuitas. Sho-
ws, performances, mesas de de-
bate, lançamentos de livros e lei-
turas de obras literárias vão ocu-

par vários espaços da instituição
do Governo do Estado de São
Paulo, como a Praça da Língua e
o Auditório, e também locais
como o saguão central da CPTM.

A programação acontece
entre 5 e 7 de maio, quando a
língua portuguesa, nas suas

mais variadas dimensões, vai
pulsar ainda mais dentro e
fora do Museu.

A edição 2022 do Dia Inter-
nacional da Língua Portuguesa
tem direção artística do diretor
teatral e de cinema Felipe Hirs-
ch, convidado para criar uma pro-

gramação inspirada em sua peça
“Língua Brasileira”, que fez tem-
porada no início deste ano no
Teatro Anchieta, do Sesc Con-
solação.  O convite para Hirsch
partiu da curadora especial do
Museu da Língua Portuguesa, Isa
Grinspum Ferraz.

Escolas Técnicas promovem atividades
durante a Semana Paulo Freire

Maio é o mês em que as Es-
colas Técnicas Estaduais
(Etecs) organizam uma progra-
mação especial em homenagem
a Paulo Freire. O patrono da
educação brasileira será lem-
brado por meio de palestras,
debates, vídeos e exposições.
Os eventos são uma forma de
promover discussões e disse-
minar conhecimento sobre a
obra e o legado do filósofo per-
nambucano. A realização das
atividades está prevista na lei
estadual 10.098, de 26 de no-
vembro de 1998.

A Etec Comendador João
Rays, de Barra Bonita, terá uma
exposição com caricaturas fei-
tas por alunos, obras e trechos
de documentários sobre Paulo
Freire. A mostra será realizada
na biblioteca da unidade, até

sexta-feira (6), com curadoria
da professora Carla Paggiaro,
responsável pelo programa
Biblioteca Ativa, juntamente
com o grêmio estudantil. “Os
integrantes do grêmio ficaram
responsáveis pelas redes soci-
ais da unidade, produção de
conteúdo sobre Paulo Freire e
organização da exposição.”
afirma Carla.

Na Etec Orlando Quagliato,
de Santa Cruz do Rio Pardo, os
alunos vão promover, entre os
dias 9 e 12 de maio, uma mos-
tra de arte com obras da artista
naïf Fátima Camargo. Segundo
Haidê Augusta da Rosa, biblio-
tecária da unidade e organizado-
ra da mostra, o objetivo é apre-
sentar à comunidade escolar a
obra de uma artista que nasceu
na cidade. “Percebi que poucas

pessoas conheciam as criações
dessa artista santa-cruzense, re-
conhecida internacionalmen-
te”, afirma. “Neste projeto, o
objetivo é fazer uma conexão
entre educação e a arte em Pau-
lo Freire.”

Muitas atividades promovi-
das pelas Etecs são abertas à
comunidade e os detalhes po-
dem ser encontrados pelas re-
des sociais de cada unidade.

Nascido em Recife, no Es-
tado de Pernambuco, em 19
de setembro de 1921, Paulo
Freire é conhecido em todo
mundo pela sua contribuição
na área da Educação. Na dé-
cada de 1960, criou um mé-
todo de alfabetização para
adultos utilizado em vários
países. Estando entre os bra-
sileiros mais homenageados

da história, ele recebeu o tí-
tulo de doutor Honoris Causa
em 29 universidades espalhadas
pelo mundo. Em 1986, Paulo
Freire ganhou o prêmio Educa-
ção para a Paz da Organização
das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura
(Unesco).

Publicou obras como a Pe-
dagogia do Oprimido, que pro-
põe uma nova forma de relaci-
onamento entre professor, es-
tudante e sociedade. O livro in-
fluenciou a filosofia educacio-
nal da pedagogia crítica.

Veja aqui o cronograma das
ações promovidas pelas Etecs.
Em várias unidades, o público
externo também está convida-
do a participar das atividades.
As Etecs aparecem por ordem
alfabética de município.

Cartórios de São Paulo registram maior
número de divórcios desde 2007

O estado de São Paulo teve
um número recorde de divórci-
os em 2021, com 18.323 disso-
luções de casamento. O número
é o maior da série histórica ini-
ciada em 2007. Os dados são do
Colégio Notarial do Brasil - Se-
ção São Paulo (CNB/SP), asso-
ciação que representa os cartó-
rios de notas. Em relação a 2020,
houve crescimento de 5%.

Na avaliação da associação, o
registro do aumento de casos se
deve ao lançamento da platafor-
ma digital e-Notariado, que pro-
porciona um caminho mais rápi-
do de procedimentos para quem

quer se divorciar. O sistema foi
lançado em meio à pandemia da
covid-19, em junho de 2020.

O presidente da CNB/SP, Da-
niel Paes Almeida, disse, em nota,
que a simplificação do processo
trouxe celeridade ao procedimen-
to, o qual “pode ser realizado até
mesmo no mesmo dia”. Ele não
descarta, como um fator que con-
tribuiu para as dissoluções, o fato
de que a pandemia “mudou a roti-
na de convivência dos casais”.

Na divisão por cidades, San-
tos, no litoral paulista, teve um
dos maiores aumentos (27%),
passando de 304 escrituras lavra-

das para 387. Em seguida, está
Mogi das Cruzes, com alta de
18%, de 177 divórcios para 208.

Em termos gerais, quando a
contagem começou a ser feita,
em 2007, eram contabilizadas
4.066 dissoluções de casamen-
to por ano no estado. O número
aumentou gradualmente com um
salto em 2010, quando passou
de 4.468 para 9.377. Houve ou-
tro salto no ano seguinte, em
2011, com um total de 13.988.
Depois de um período de rela-
tiva estabilização, o número vol-
tou a crescer em 2019.

O CNB/SP lembra que para

fazer o divórcio online é neces-
sário que o casal esteja em co-
mum acordo com a decisão e não
tenha pendências judiciais com
filhos menores ou incapazes. O
processo é totalmente digital. O
casal comparece a uma video-
conferência conduzida pelo tabe-
lião, portando um certificado di-
gital emitido de forma gratuita
por um Cartório de Notas.

Os serviços da plataforma
também funcionam em celula-
res. Além disso, as escrituras
online não têm custo extra para
quem opta por essa modalidade.
(Agência Brasil)

CÂMARA
Suplicy (PT), Alfredinho (PT) e Sidney (Solidariedade) des-

tinaram emendas pro feriado (1º maio). Se Daniela Mercury re-
cebeu 100 mil e pediu voto pro Lula, ela que assuma a ‘caca’

.
PREFEITURA (São Paulo)
Católico Ricardo Nunes (MDB) tá levantando as mãos pros

céus por ter nascido numa família na qual sua mãe deu a ele a
condição de se tornar um trabalhador com éticas cristãs desde
cedo

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Como a defesa da cor preta tá na ordem do dia pelo Brasil, o

jovem Guto Zacharias (MBL) será candidato - no lugar do ‘Ma-
mãe Falei’ com slogan “Negão capitalista que refuta falácias da
esquerda”

.
GOVERNO (São Paulo)
O pior inimigo do ex-prefeito paulistano Haddad (PT) - can-

didato ao posto do Rodrigo (PSDB) - tem sido o próprio ex-
presidente Lula (dono do PT). Enquanto isso, Tarcísio (Republi-
canos) sobe

.
CONGRESSO (Brasil)
Tanto o deputado (SP) Bolsonaro, como a deputada (SP) Zam-

belli, ambos ex-PSL no PL não tão preocupados que possam ser
cassados por enfrentar Comissão de Ética na Câmara Federal

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Presentinho do Bolsonaro pra Justiça Eleitoral: o PL con-

tratar, como o PSDB em 2014, empresa internacional que fará,
com as Forças Armadas, auditorias nas (urnas etc.), antes das
eleições.

.
PARTIDOS (Brasil)
PT - chega a ser surreal o ex-presidente e pré-candidato

Lula (dono do PT) pedir - de forma ilegal - voto “no 13” e
dizer que pagará ônibus pra levar povo nos eventos, o que é
crime Eleitoral

.
HISTÓRIAS (São Paulo)
Em abril, o jornal “O Dia” fez 89 anos na imprensa, hoje sob

a direção do Guto de Oliveira. Em maio, a Associação Paulista
de Imprensa fez 89 anos, hoje sob a presidência do Sérgio Redó

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

(Brasil) desde 1992. A coluna  cesarneto.com  tornou-se refe-
rência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câ-
mara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia pau-
lista)

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

toReal



Balança comercial registra superávit
de US$ 8,1 bilhões em abril
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
DANIEL JOHN QUINN, portador da Cédula de Identidade Estrangeira RNE nº V4512899, inscrito no CPF/
ME sob o nº 739.610.941-87. DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 
4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração na MONEYCORP BANCO 
DE CÂMBIO S.A. devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.609.934/0001-37. ESCLARECE que 
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser 
apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada 
abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público 
acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas 
do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). 
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para 
Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização 
do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento 
de Organização do Sistema Financeiro - Gerência-Técnica em São Paulo - Avenida Paulista, nº 1804, 
5º andar - CEP 01310-922 - São Paulo/SP. São Paulo, 02 de maio de 2022.

A balança comercial brasilei-
ra registrou superávit de US$
8,14 bilhões em abril, informou
a Secretaria do Comércio Exte-
rior, do Ministério da Economia,
na quinta-feira (5). Os bens ex-
portados somaram US$ 28,9 bi-
lhões e os bens importados,
US$ 20,7 bilhões.

Em termos de valor expor-
tado, foi o maior já registrado
para o mês de abril em toda a
série histórica. Mesmo assim, o
superávit ficou menor do que em
abril do ano passado, quando re-
gistrou US$ 10 bilhões.

Um dos fatores que impul-
sionaram o resultado no mês
passado foi o aumento de quase
20% no preço dos produtos ex-
portados pelo país, principal-
mente as commodities agríco-
las. Em termos de volume de
produtos exportados, houve uma
queda de 8% nos embarques.

No acumulado do ano até
abril, as exportações totalizam
US$ 101,185 bilhões e as im-
portações, US$ 81,238 bilhões,

com saldo positivo de US$
19,947 bilhões, valor 10,5%
maior do que o do mesmo perí-
odo do ano passado.

De janeiro a abril deste ano,
a corrente de comércio (soma
das exportações e importações)
ficou em US$ 182,424 bilhões,
25,5% superior ao mesmo qua-
drimestre de 2021.

Setores
Comparado com abril do ano

passado, houve crescimento no
valor das exportações da agro-
pecuária, que registrou 12,7%
(US$ 48,73 milhões).

Os produtos com as maiores
variações positivas no preço fo-
ram milho não moído, com
655,4% de aumento (US$ 10,43
milhões na média diária), café
não torrado, com aumento de
53,8% (US$ 12,51 milhões na
média diária), trigo e centeio,
com 359.555,5% de aumento
(US$ 2,90 milhões na média di-
ária) e soja, com 7,1% (US$
23,52 milhões na média diária).

A indústria de transformação
registrou crescimento de 35%
nas exportações em abril, na
comparação com abril do ano
passado, totalizando US$
202,31 milhões a mais no valor
embarcado.

Os produtos com maior des-
taque no setor foram óleos com-
bustíveis de petróleo (57,2%
com aumento de US$ 23,76 mi-
lhões na média diária); carne
bovina fresca, refrigerada ou
congelada (72,1% com aumen-
to de US$ 21,56 milhões na
média diária); farelos de soja e
outros alimentos para animais
(excluídos cereais não moídos),
farinhas de carnes e outros ani-
mais (55,4% com aumento de
US$ 18,58 milhões na média
diária); e carnes de aves e suas
miudezas comestíveis, frescas,
refrigeradas ou congeladas
(44,1% com aumento de US$
12,07 milhões na média diária).

Na indústria extrativa, houve
queda de US$ 34,02 milhões
(10,2%) na comparação com

abril de 2021.
Em relação às importações,

houve crescimento de 33% na
compra de produtos agropecu-
ários (US$ 6,31 milhões);
crescimento de 58,1% da com-
pra de produtos da indústria ex-
trativa (US$ 27,52 milhões) e
aumento de 35,5% nas aquisi-
ções de produtos da indústria
de transformação (US$ 257,56
milhões), comparados a abril
de 2021.

Estimativa
O Ministério da Economia

manteve a previsão de que o
superávit comercial este ano
será de US$ 111,6 bilhões. As
projeções do governo são de
que as exportações somem
US$ 348,8 bilhões, alta de
24,2% na comparação com o
ano passado (US$ 280,8 bi-
lhões), e que as importações de
produtos somem US$ 237,2 bi-
lhões, uma alta de 8,1% em re-
lação 2021 (US$ 219,4 bi-
lhões). (Agencia Brasil)

O volume de vendas do co-
mércio varejista para o Dia das
Mães deverá chegar a R$ 14,42
bilhões, uma queda de 1,8%
em relação à movimentação
financeira real, isto é, descon-
tada a inflação, do ano anteri-
or, segundo estimativas da
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). Em 2021, o
volume de vendas chegou a R$
14,68 bilhões.

A estimativa leva em conta
a inflação elevada e os juros
em alta, avaliou  na quinta-fei-
ra (5), em entrevista à Agência
Brasil, o economista da CNC
Fabio Bentes, responsável pela
pesquisa.

“Não poderia ser diferen-
te, diante das condições atuais
de consumo, quando a gente
está com uma inflação de dois
dígitos já há algum tempo, ta-
xas de juros no maior patamar
dos últimos cinco anos e a
gente tem um rendimento mé-
dio da população apresentan-
do queda real de 6%, segundo
pesquisa do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE)”, disse Bentes.

“Não daria para esperar
crescimento diante dessas
condições. Ainda que se con-
sidere a reabertura total do
comércio, o consumidor está
com o bolso ainda prejudica-
do pela inflação alta, juros em
alta e, principalmente, pela
questão do mercado de traba-
lho, que precisa ser melhor
endereçada”, completou o
economista.

Apesar da redução projeta-
da para a data, o número é su-
perior aos R$ 8,8 bilhões re-
gistrados em 2020, no auge da
pandemia de covid-19, quando
grande parte dos estabeleci-
mentos estava fechada. “O va-
rejão do Dia das Mães estava
fechado, em maio de 2020, e
a gente estava lutando para cri-
ar condições de reabertura”,
lembrou Fabio Bentes.

“Em 2021, o cenário já era
melhor e, em 2022, apesar de
a pandemia ainda existir, ela
está mais enfraquecida. O pro-
blema é a conjugação de fato-
res de consumo, que não têm
sido favoráveis para a expan-
são das vendas”, completou
Bentes.

Variação positiva
A pesquisa da CNC revela

que, pela primeira vez, nenhum
dos 26 itens que compõem a
cesta de bens e serviços avali-
ados deverá ter retração, na
comparação com o ano ante-
rior. A variação média desses
itens, da ordem de 10,6%, de-
verá ser a maior da série his-
tórica iniciada em 2013, pres-
sionada pela inflação corren-
te. Os itens medidos pelo Ín-
dice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-15), acumulado
em 12 meses, destacam as va-
riações nos preços de eletro-
domésticos, como refrigera-
dores (+27,8%) e fogões
(+24,9%). Do mesmo modo,
itens de mobiliário associados
à data comemorativa também
tendem a apresentar variação
significativa (+19,4%), o que
deverá desestimular a busca
por esses produtos, especial-
mente considerando a tendên-
cia recente de elevação do cus-
to do crédito.

Levantamento efetuado
pela Associação Nacional dos
Executivos de Finanças (Ane-
fac) identificou que, em maio
de 2021, a taxa de juros básica
da economia brasileira estava

Com inflação alta, volume de
vendas para o Dia das Mães

cai, diz CNC
em 3,5% ao ano. Dez meses
depois, os juros básicos já se
situavam em 11,75% ao ano.
No mesmo período, a taxa mé-
dia de juros das principais ope-
rações de crédito saltou de
5,88% ao mês (ou 98,5% ao
ano) para 6,57% ao mês (ou
145,9% ao ano).

O ramo de vestuário, calça-
dos e acessórios, que costuma
responder pela maior fatia das
vendas, deve seguir liderando
este ano, com previsão de fa-
turamento de R$ 6,69 bilhões,
avanço de 1,4% em relação ao
registrado no ano passado. Por
outro lado, os segmentos de
utilidades domésticas e eletro-
eletrônicos (R$ 2,33 bilhões)
e móveis e eletrodomésticos
(R$ 2,29 bilhões) devem apre-
sentar quedas de 9,3% e 9,5%,
respectivamente.

Maior aumento
Da mesma maneira, pes-

quisa efetuada pelo Instituto
Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (Ibre-
FGV) com base em 31 produ-
tos e serviços do Índice de Pre-
ços ao Consumidor - Mercado
(IPC-M) sinalizou que os pre-
sentes e serviços mais procu-
rados para o Dia das Mães ti-
veram, nos últimos 12 meses,
o maior aumento registrado
para essa cesta nos últimos 20
anos, de 9%, ligeiramente abai-
xo da inflação acumulada no
período, de 10,37%. Em 2003,
o reajuste foi de 10,83%.

De acordo com a sonda-
gem, os serviços lideraram a
inflação, com alta de 13,79%,
puxada pelas passagens aére-
as, cujos preços evoluíram
72,83%. Ainda na cesta de
serviços, restaurantes subi-
ram 8,13%, hotéis (5,72%),
excursões e tours (4,54%) e
salões de beleza (4,19%), em-
bora ficassem abaixo da infla-
ção geral.

Segundo o pesquisador e
economista do Ibre Matheus
Peçanha, assim como no ano
passado, as atrações culturais
continuam sendo as melhores
opções para um bom programa
com as mães, porque apresen-
tam ainda preços próximos da
estabilidade. Entre elas estão
shows (0,12%), cinemas
(1,33%) e teatros (1,42%).

Matheus Peçanha avaliou
que a retomada pós-pandemia
exerce papel importante nes-
sa dinâmica. “O setor turísti-
co apresentou um incremen-
to na demanda que estava re-
primida desde a pandemia da
covid-19 e os preços estão
refletindo isso. No caso dos
restaurantes, ainda há o agra-
vante do custo dos alimentos,
que tem sido o foco da infla-
ção recente”, disse.

Já entre a cesta dos presen-
tes mais dados às mães nesse
período, o economista infor-
mou que a cesta de 22 bens
duráveis e semiduráveis teve
crescimento médio de
4,25%. As maiores altas fo-
ram observadas, em especi-
al, nos eletrodomésticos e
no setor têxtil: cama, mesa
e banho (11,04%), geladei-
ra e freezer (8,73%), má-
quina de  lavar  roupas
(7,5%),  micro-ondas
(6,75%) e roupas femininas
(6,62%). Em contrapartida,
os menores aumentos foram
constatados em itens como
perfume (0,15%), computado-
res e periféricos (0,34%), ce-
lulares (0,65%), artigos de
maquiagem (0,92%) e fogão
(1,97%).  (Agencia Brasil)

Pequenos negócios foram os maiores
geradores de empregos em março

Levantamento feito pelo Ser-
viço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), a partir de da-
dos do Cadastro Geral  de
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), mostra que as
micro e pequenas empresas
(MPE) expandiram, no últi-
mo mês de março, a sua par-
ticipação proporcional na gera-
ção de novos postos de trabalho
no país.

Segundo o Sebrae, o seg-
mento abriu 88,9% de todas as
vagas no terceiro mês deste ano.

De acordo os dados, os peque-
nos negócios contabilizaram
mais de 1 milhão de admissões
e um saldo positivo de 121 mil
empregos.

No acumulado do ano, o Bra-
sil já registra um saldo de 615
mil novos postos de trabalho,
sendo as micro e pequenas em-
presas as grandes fornecedoras
de emprego, com 430 mil va-
gas, correspondendo a 70% do
total. Por sua vez, o levanta-
mento indica que as médias e
grandes empresas registraram
um saldo de 148 mil empre-

gos, 24,1% do total.
Na comparação entre o pri-

meiro trimestre de 2021 e o
primeiro trimestre deste ano,
os cenários são relativamente
semelhantes. “Todos os por-
tes de empresa apresentaram
saldos positivos, sendo que as
MPE tiveram resultados qua-
se três vezes maior do que as
médias e grandes”.

Serviços lideram
Segundo o Sebrae, o setor de

serviços continua como o mai-
or gerador empregos. Em mar-

ço, as MPE desse segmento con-
trataram 74.255 pessoas, com
um total, até o momento, de
273.698 novos postos de traba-
lho, em 2022.

Já no comércio, tanto as
MPE quanto as médias e gran-
des empresas (MGE) apresenta-
ram saldos menores de empre-
go. Contudo, no acumulado do
ano, as médias e grandes foram
as que mais fecharam postos de
trabalho: 43.361 mil desliga-
mentos nas MGE, contra 17.434
das micro e pequenas empresas.
(Agencia Brasil)

Sancionada lei que permite a entidades
arrecadar dinheiro com títulos

Entidades beneficentes de
assistência social - certificadas
pelo Novo Marco da Imunidade
Tributária de Filantrópicas (Lei
Complementar 187/20210 - es-
tão autorizadas a arrecadar di-
nheiro por meio de títulos de
capitalização. Com esse instru-
mento, o consumidor paga um

valor mensalmente para a cons-
tituição de um capital e partici-
pa de sorteios. Ao final do pra-
zo, ele pode resgatar parte ou a
totalidade do acumulado, ou ain-
da adquirir bens e produtos.

Publicada no Diário Oficial
da União da quinta-feira (5) a Lei
14.332, de 2021, determina que

o comprador de um título de ca-
pitalização poderá ceder o direi-
to de resgate para essas entida-
des. Caso não concorde com a
cessão, deve informar a socie-
dade de capitalização responsá-
vel pelo título até o dia anterior
à realização do primeiro sorteio.

A norma determina ainda que

os recursos obtidos nas campa-
nhas de arrecadação sejam em-
pregados “exclusivamente nas
atividades da entidade de assis-
tência social, mas com a possi-
bilidade de que parte deles seja
gasta em despesas com divulga-
ção e promoção de campanhas”.
(Agencia Brasil)

Energia solar deve responder por
 17% da matriz brasileira até 2031

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, disse na
quinta-feira (5) que até 2031, a
energia solar deve ser responsá-
vel por 17% da matriz brasilei-
ra. De acordo com o ministro,
atualmente as fontes fotovoltai-
cas correspondem a 7,7% da ele-
tricidade gerada no país.

“No ano passado, a geração
distribuída no Brasil foi a quar-
ta em crescimento no mundo,

superada apenas por países
como Estados Unidos, China e
Índia. Eu acho que nós estamos
muito bem posicionados”,
acrescentou o ministro ao falar
na abertura de um seminário
promovido pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel).
A geração distribuída é a forma
de produção de energia feita, em
geral, pelos próprios consumi-
dores, como as residências ou

empresas que possuem placas
para geração de energia solar.

Em relação a energia eólica,
Bento Albuquerque explicou
que a previsão é manter ao lon-
go da próxima década o percen-
tual de 11% de presença na ma-
triz energética do pais. “A gera-
ção eólica cresceu 330% desde
2014. E é atualmente responsá-
vel por mais de 11% da nossa
matriz elétrica”.

Leilão
Albuquerque confirmou que

deve acontecer em junho o lei-
lão de concessão para constru-
ção de linhas e instalações de
transmissão de energia. Serão
leiloados 13 lotes que abrangem
13 estados, com uma previsão
de R$ 15,3 bilhões em investi-
mentos e a instalação de 4,5 mil
quilômetros em linhas de trans-
missão. (Agencia Brasil)

Indicador de
emprego da
FGV avança
4,5 pontos
em abril

O Indicador Antecedente de
Emprego (Iaemp), medido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
avançou 4,5 pontos de março
para abril deste ano. Com o re-
sultado, o indicador atingiu 79,5
pontos, o maior nível desde de-
zembro de 2021 (81,8 pontos).

O Iaemp antecipa tendênci-
as do mercado de trabalho, com
base em entrevistas com consu-
midores e com empresários dos
setores da indústria e de servi-
ços.

Segundo a FGV, em abril os
sete componentes do Iaemp
contribuíram para a alta do indi-
cador, com destaque para a situ-
ação atual dos negócios dos ser-
viços (alta de 1,6 ponto) e da
indústria (alta de 1,2 ponto).
(Agencia Brasil)

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

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) começou a
pagar na segunda-feira (2) a an-
tecipação do décimo terceiro a
aposentados e pensionistas que
recebem mais de um salário mí-
nimo. A previsão é que, até  esta
sexta-feira (6), mais de 31 mi-
lhões de segurados recebam a
primeira parcela, paga conforme
o dígito final do Número de Ins-
crição Social (NIS).

Consulta
O extrato com os valores e

as datas de pagamento do déci-
mo terceiro está disponível des-
de o mês passado. A consulta
pode ser feita tanto pelo aplica-
tivo Meu INSS, disponível para
celulares e tablets, quanto pelo

site gov.br/meuinss.
Quem não tiver acesso à

internet pode consultar a li-
beração do décimo terceiro
pelo telefone 135. É preciso
informar o número do Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF)
e confirmar alguns dados ao
atendente antes de fazer a
consulta. O atendimento tele-
fônico está disponível de se-
gunda a sábado, das 7h às 22h.

Decreto
O decreto com a antecipação

do décimo terceiro foi assina-
do em março. Este será o ter-
ceiro ano seguido em que os
segurados do INSS receberão o
décimo terceiro antes das datas
tradicionais, agosto e dezembro.

Em 2020 e 2021, o pagamento
ocorreu mais cedo por causa da
pandemia de covid-19.

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

Segurados que recebem be-
nefício por incapacidade tempo-
rária (antigo auxílio-doença)
também têm direito a uma par-
cela do décimo terceiro, calcu-
lada de acordo com a duração do
benefício. Já quem recebe bene-
fícios assistenciais, como o Au-
xílio Brasil, não têm direito a
décimo terceiro salário. (Agen-
cia Brasil)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS 
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 584ª E 585ª 

SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-
010, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 584ª e 585ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 
Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares de CRI”) para 
participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em 1ª convocação, em 19 de maio de 2022, às 10h, de 
modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela Emissora, conforme Instrução 
Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link a ser encaminhado aos 
Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto a distância previamente à 
realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a seguinte Ordem do Dia: (i) a 
aprovação, ou não, da concessão de Waiver à Devedora no sentido de não declarar antecipadamente vencida a totalidade das 
Debêntures, e consequentemente o resgate antecipado dos CRI, (conforme definidos no Termo de Securitização) devido à ocorrência da 
Hipótese de Vencimento Antecipado Total prevista no item (f)(v) da Cláusula 4.2 da Escritura de Emissão de Debêntures (conforme 
definido no Termo de Securitização) em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) a autorização, ou não, para 
que o Agente Fiduciário e a Securitizadora pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou 
documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados 
aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser 
obtidos pela Emissora serão oportunamente disponibilizados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora  
(www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário (www.oliveiratrust.com.br) aos Titulares de CRI, para suporte às discussões e deliberações 
acima descritas. Documentos de Representação: A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para 
aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente 
Fiduciário, no endereço eletrônico af.assembleias@oliveiratrust.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização 
da AGTCRI, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de 
identidade válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (i) último estatuto social ou contrato social consolidado, 
devidamente registrado na junta comercial competente; (ii) documentos societários que comprovem a representação legal do Titular de 
CRI; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; c) quando fundo de investimento, (i) último regulamento 
consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do 
fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral de Titulares de CRI; e (iii) documento 
de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRI indicados nos itens (a) a (c) acima venha 
a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes 
específicos para sua representação na AGTCRI. Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRI se dará por 
meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via 
plataforma eletrônica, os Titulares de CRI interessados devem entrar em contato com a Emissora no e-mail gestao@fortesec.com.br, 
com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail af.assembleias@oliveiratrust.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação 
necessários (especificando o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma eletrônica), em formato PDF; e (ii) receber as 
credenciais de acesso e instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O acesso via plataforma eletrônica estará 
restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões 
operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste 
prazo, poderão participar da Assembleia os Titulares de CRI que o fizerem até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Os 
convites individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação 
de participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um convite individual por Titular de CRI). 
Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores (nos 
termos da Lei das Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não receba o convite individual para participação na 
Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato 
com a Emissora pelo e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário pelo e-mail  
af.assembleias@oliveiratrust.com.br ou pelo telefone (21) 3514-0000 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao 
horário de início da Assembleia para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular de CRI seja liberado 
mediante o envio de novo convite individual. A Emissora recomenda que os Titulares de CRI acessem a plataforma eletrônica com 
antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) minutos do início da Assembleia a fim de evitar eventuais problemas operacionais e que os 
Titulares de CRI Credenciados se familiarizem previamente com a plataforma eletrônica para evitar problemas com a sua utilização no 
dia da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por problemas de conexão que os Titulares de CRI Credenciados venham a 
enfrentar ou por qualquer outra situação que não esteja sob o controle da Emissora (e.g., instabilidade na conexão do Titular de CRI com 
a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o equipamento do Titular de CRI). Voto a Distância: Os 
Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a 
correspondente instrução de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para o envio da instrução de 
voto a distância em sua página na rede mundial de computadores (www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores 
na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de 
forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, (ii) ser 
enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Os termos ora utilizados em letras 
maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. 

São Paulo, 04 de maio de 2022.FORTE SECURITIZADORA S.A.

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

LG Agronegócios e Participações S.A.
CNPJ nº 13.035.525/0001-04 / NIRE 35.300.388.208

Edital de Primeira Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada em 20/05/2022. LG Agronegócios e Participações S.A., sociedade por ações,
com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 14º andar, parte, Jardim Paulistano, CEP:
01.452-000, na cidade e Estado de São Paulo, CNPJ/ME nº 13.035.525/0001-04 (“Companhia”),
vem, pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”), convocar os senhores aci-
onistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral Extraordiná-
ria”), que se realizará, em primeira convocação, às 16h00 do dia 20/05/2022 na sede da Compa-
nhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) dissolução, liquidação
e extinção da Companhia, em decorrência de sua inatividade; (ii) nomeação do guarda-livros e
liquidante da Companhia; (iii) aprovação do balanço patrimonial de encerramento; (iv) apuração e
partilha dos haveres sociais; e (v) declaração de extinção da sociedade. Instruções Gerais: En-
contram-se, à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos pertinentes às
matérias aqui previstas. Consoante o artigo 126 da LSA e o Estatuto Social da Companhia, apenas
as pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na
forma da legislação aplicável e do Estatuto Social da Companhia, poderão comparecer e participar
da AGE. São Paulo, 15/04/2022. Carlos Eduardo Martins e Silva - Diretor.

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.

UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS aça
João Mendes s/nº - salas 2203  /  2205 e 2207 - Centro - CEP01501-000 - Fone:
(11) 2171-6362 - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br. EDITAL de CITAÇÃO expedido
nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 0041668-59.2011.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Companhia Paulista de Trens Metropoli tanos,
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Swift Armour S/
A Industria e Comercio, Iris Peccicacco Moço, Ana Maria Peccicacco Moutinho
de Abreu, Antonio Peccicacco e Riuma Mineração Ltda, réus ausentes, incertos,
desconhecidos,  eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que BOTUQUARA ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. ajuizou ação de USUCAPIÃO visando declaração de domínio
sobre imóvel situado na Rua Ana Maria Franco Laranjeiras, s/nº, Pirituba, São Paulo
- SP, CEP02867-090, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS
para CONTESTAREM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São
Paulo, 02 de março de 2022. Eu, FredericoYabu Tamura, Escrevente Técnico Judiciário.

06 e  07/05
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EU, JORGE DA SILVA FILIPE, portador do RNE W 558600-M e do CPF 673401138-00,
residente na cidade de S. Paulo COMUNICO A QUEM POSSA INTERESSAR, que
encontra-se em andamento investigação através do IP 2244846-23.2021.030103 para
apuração de falsificação de meus documentos pessoais. O RNE que vem sendo
utilizado como se fosse o verdadeiro é o de número W55860-0, validade 04/10/2025.
Assim, não reconheço nenhuma transação que for feita que não seja a presencial e
com o meu documento verdadeiro. E-mail para contato: jorgefilipe@uol.com.br

EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº: 1007756-86.2018.8.26.0010 Classe ? Assunto: Interdição - Tutela e Curatela Re-
querente: Rubens Lopes Sanches Requerido: José Sanches EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSÉ SANCHES, REQUERIDO POR RUBENS LOPES SANCHES - PROCESSO Nº 
1007756-86.2018.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo,Dr(a).ELIZABETH KAZUKO ASHIKAWA,na forma da Lei,etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que,por sentença proferida em 19/07/202,foi decretada a INTERDIÇÃO PARCIAL de JOSÉ SAN-
CHES, CPF 090.236.588-68, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial, na forma dos artigos 3º e 4º do Código Civil e 85 da Lei 13.146/15 e nomeado(a) como CURA-
DOR(A),em caráter DEFINITIVO,o(a) Sr(a).Rubens Lopes Sanches. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2021.     [06] 

3ª Vara da Família e Sucessões - Foro Central/SP. 
Edital de Publicação de Sentença. Proc. nº 1121784-20.2020.8.26.0100. O Dr. Ricardo Cunha de 
Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões Central/SP. Faz saber que foi proferida 
sentença: Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de Igor Marquardt Pontes, 
nascido em Marialva/PR, em 09/02/1972, filho de Eloy de Souza Pontes e Iolani Marquardt Pontes, 
portador de Esquizofrenia paranóide (F20.0, segundo a CID 10), afetando todos os atos da vida civil 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curadora Waleska 
Marquardt Pontes Gatti, brasileira, casada, psicóloga. Em obediência ao § 3º do art. 755, CPC, serve 
o dispositivo da presente sentença como edital, que será afixado e publicado na forma da lei.        [06] 

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] 
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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] 

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. 

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 abri l 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 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 

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 

edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 

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. 

UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS aça
João Mendes s/nº - salas 2203  /  2205 e 2207 - Centro - CEP01501-000 - Fone:
(11) 2171-6362 - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br. - EDITAL de CITAÇÃO expedido
nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 0125624-41.2009.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) Ana Mar ia Peccicacco Moutinho de Abreu, Antonio
Peccicacco e Francisco Antão Franco, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados,  bem como seus cônjuges e/ou sucessores,  que
BOTUQUARA ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na Avenida Raimundo Pereira Magalhães, nº 15.000, Distrito de Perus, São
Paulo/SP, CEP 02675-031, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS
para CONTESTAREM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20
(vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 10 de
novembro de 2021. Eu, Frederico Yabu Tamura, Escrevente Técnico Judiciário.

06 e  07/05

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos
da ação de USUCAPIÃO, processo nº 047169-72.2010.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a).  JULIANA DIAS ALMEIDA DE FILIPPO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Federação dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino do Esta-
do de São Paulo, na pessoa do rep. legal, Isabel Cristina Negrão Seixas, Jocelinoo
Aleixo da Silva, Edson Sohatiro Akutagawa, Beatriz Kreimer, Yaeko Kimura, Jorge
Massuyama, Mari Massuyama, Mitico Habe e Yaeko Kimura, réus ausentes, incer-
tos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou suces-
sores, que MASAKO NISHINAKA  e  HIDETO NISHINAKA ajuizaram ação de
USUCAPIÃO visando declaração de domínio sobre imóvel si tuado na Rua das
Casuarinas, 123/125, casa 4/155, Vila Nova Mazzei, São Paulo - SP, CEP 02314-
100, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para CONTESTAREM no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação
deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixa-
do e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 02 de março de 2022.

06 e  07/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000340-90.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
2ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Débora Thaís de Melo, na forma da Lei, etc FAZ SABER 
a(o) CRISTIANO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, RG 258859052, CPF 187.206.078-14, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Paulo Cesar Modesto Pereira, tendo como corréu Leandro Jean Raia, 
para cobrança de R$ 148.189,62 (julho/2016), referente ao inadimplemento das notas promissórias nºs 006 e 007, no valor de 

supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue 
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será 

 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2022.                     B 06 e 07/05

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1120798-08.2016.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central 
Cível. Faz Saber a Wilson Zanettin, CPF 415.483.458-49, por si e como representante do Espólio de Maria Inês Pereira Zanettin, que Vilma 
Lamerci Pereira, Valéria Fabiana Pereira, Fabiano Pereira, Francisco de Assis Pereira Junior e Cristiane Buhrer Pereira, ajuizaram uma Ação de 
Procedimento Comum, tendo como corré Bal Invest e Administração de Bens Ltda, objetivando que os requeridos outorguem aos requerentes 

CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A.
CNPJ nº 42.206.269/0001-79 NIRE nº 3530057028-6 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo/SP, 18 de abril de 2022. À CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A. (“Companhia”). Aos 
cuidados do Conselho de Administração, Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º Andar, Sala 09, bairro Vila Olímpia, São 
Paulo/SP, CEP 04.551-065. Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica. Prezados Senhores: 
Pela presente e para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, MARCIO YASSUHIRO IHA, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1/SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob o nº. 153.066.718-61, com endereço profissional na Av. Chedid Jafet,  222, Bloco B, 4º Andar, Sala 09, 
bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, apresento minha RENÚNCIA, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de 
Diretor sem designação específi ca, para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 20/05/2021 às 13h00, comprometendo-me a manter em sigilo todas as informações que me tenham 
sido adquiridas no respectivo período. Atenciosamente, MARCIO YASSUHIRO IHA. Ciente em: 18/04/2022. 
CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Diretora Presidente. 
JUCESP nº 218.013/22-0 em 02.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

18ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  FORO CENTRAL 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1011155-13.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) ELISABETE MOREIRA DOS SANTOS, Brasileira, CPF 260.888.195-53, com endereço à Rua Flor 
do Guarujá, 460, Jardins, CEP 29190-338, Aracruz - ES, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo CABESP, objetivando a 
cobrança da quantia de R$ 6.069,79 (04/02/2019), relativa ao inadimplemento das contribuições do Plano de Saúde 
Cabesp-Família a partir de fevereiro/2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de janeiro de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012243-73.2016.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a ELDA DOLORES LAZARINI, RG 31893326, CPF 090.004.418-70, que lhe foi proposta uma Ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de MANSUR DISTRIBUIDORA DE VIDROS E CRISTAIS LTDA., alegando 
em síntese a cobrança da quantia de R$ 5.873,82 (10/11/2016), decorrente das duplicatas anexas aos autos não pagas e 
devidamente protestadas. Encontrando-se a executada 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 três dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em quinze 
dias, apresente embargos à execução ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em seis parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e sua avaliação. Não sendo apresentado 
embargos à execução, será considerada a revelia da executada, 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 20 de fevereiro de 2022.   

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DO EDITAL 20 DIAS. PROCESSO Nº 1079262-46.2018.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo 
Galvão Medina, na forma da Lei, etc..  FAZ SABER a(o) NANCI TORTORETO CHRISTOVÃO, CPF 
154.232.018- 61, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível por parte 
de CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, 
objetivando a cobrança de R$ 6.555,11 (20/07/2018), referente ao inadimplemento das contribuições do 
Plano de Saúde Cabesp-Família a partir de agosto de 2015. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, 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, 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 27 de abril de 2022. 

ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS e KARINNY RAMALHO SENA. Ele, de
nacionalidade Brasileira, autônomo, solteiro, nascido em ARAPIRACA, AL, no dia 24/
12/1996, filho de DONALDO SILVINO DOS SANTOS e de MARIA JOSÉ RODRIGUES.
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em GUARULHOS, SP, no dia
22/06/1998, filha de FERNANDO SENA DE CARVALHO e de TATIANA FIGUEIREDO
RAMALHO.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

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

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1027474-62.2019.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Helda de Brito Fabri, RG 14723884, CPF 132.301.308-39, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda., objetivando a cobrança de R$
26.307,99 (setembro/2018), decorrente do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo
de 2015. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou
oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado
inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de abril
de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1117473-20.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a J.E.M. Delfim ME, CNPJ 26.264.544/0001-54, e José Eduardo Moreira Delfim,
CPF 272.508.058-43, RG 275927933, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 1.843.047,57 (março/2021), referente ao inadimplemento da cédula de crédito
bancário – CCB, firmada em 27.03.2019. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a CITAÇÃO, por EDITAL, para, em 03 dias, efetuarem o pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer bens
(suficientes) à penhora, sob pena penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer
embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderão os executados
requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 916, do CPC. Ficam os réus também
INTIMADOS do arresto efetuado sobre a quantia de R$ 38.007,43, em conta(s) bancária(s) de sua(s)
titularidade(s), para que, no prazo de 05 dias, comprovem a impenhorabilidade da referida quantia (art. 854, do
CPC), sob pena de converte-se a indisponibilidade em penhora, passando a fluir, automaticamente, o prazo de
15 dias para apresentar impugnação (art. 917, §1º, do CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de 2022. 06 e 07.05

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099669-73.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo,
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ravello Construções Ltda. ME, CNPJ 08.381.413/0001-75, na pessoa de seu
representante legal, e Antônio Marcos Napoli, RG 6.390.385, CPF 008.182.202-28, que lhes foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BMC Máquinas, Equipamentos Pesados, Engenharia e
Locações Ltda., objetivando a cobrança de R$ 1.218.457,21 (julho/2021), oriunda do inadimplemento do contrato
de compra e venda de equipamentos, celebrado em 16/06/2014. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, efetuem o pagamento integral
da dívida atualizada, ocasião em que o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade ou ofereçam
bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias,
oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderão os
executados requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 916, do CPC. Ficam os
executados também intimados da penhora já efetuada sobre um caminhão, modelo Ford/Cargo 2629 6X4, ano
2012, cor branca, placa MQU8663, chassi 9BFZEANE3DBS17268, podendo, no prazo de 10 dias, requerer a
substituição do bem penhorado (art. 847, do CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2022. 06 e 07.05

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1014843-43.2020.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu
Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gisela Macedo Rodrigues Alves, CPF 077.824.408-31, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando
a cobrança de R$ 27.327,75 (outubro/2019), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados
no ano letivo de 2016. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
13 de abril de 2022.
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FINVEST HEALTHCARE HOLDINGS S/A
NIRE: 35.300.460.537 - CNPJ/ME nº 02.998.562/0001-00

EXTRATO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2022
Data, hora, local: 03.05.2022, as 10 horas, na Av. Santo Amaro, 48, 3º andar, cj. 32, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luis Claudio Garcia de Souza, Secretário: Marcos Moretti; 
Deliberações aprovadas: a) autorizar a emissão da 1ª emissão de debêntures conversíveis da Companhia, que 
serão detalhadas e reguladas por meio da celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 01ª Emissão 
Privada de Debêntures Conversíveis em Ações da Finvest Healthcare Holdings S.A.”. a) Data de 
Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 03.05.2022 (“Data de Emissão das 
Debêntures”). b) Número de Emissão: a emissão das Debêntures constitui a 01ª emissão de Debêntures da 
Companhia. c) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$ 40.000.000,00, na data de emissão. d) 
Valor Nominal Unitário: as Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 2,00, na data de Emissão. e) 
Quantidade: serão emitidas 20.000.000 de Debêntures. f) Série: A emissão será realizada em série única. g) 
Conversibilidade e Forma: As Debêntures serão da forma nominativa, sem emissão de cautela ou certifi cado, e 
serão conversíveis em Ações da Emissora. h) Espécie: As Debêntures serão da espécie subordinada, sem garantias 
reais ou fl utuantes. i) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 6 anos, contados 
da Data de emissão, com 3 anos de carência e com pagamento em 6 parcelas semestrais, com o vencimento da 
primeira parcela em 03/11/2025, e as seguintes em 03/05/2026, 03/11/2026, 03/05/2027, 03/11/2027, 03/05/2028 
(“Datas de Vencimento”). Nas respectivas Datas de Vencimento a Emissora se obriga a proceder à liquidação das 
parcelas. j) Colocação e Prazo de Distribuição: A colocação das Debêntures desta Emissão será privada. As 
Debêntures serão objeto de distribuição privada e sem intermediação de instituições fi nanceiras integrantes do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, não sujeitas, portanto, ao registro aos termos da Lei nº 6.385/76, 
Instrução CVM nº 400/03 ou da Instrução CVM nº 476/09. As Debêntures serão subscritas integralmente em até 1 ano 
da data desta escritura, através de Boletins de Subscrição (“Data de Subscrição”). As Debêntures não subscritas em 
até 1 ano da data desta Escritura serão canceladas. k) Distribuição Parcial: será admitida distribuição parcial das 
Debêntures. l) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: O preço de subscrição de cada Debênture será 
o seu Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Preço de Subscrição”), acrescido de correção monetária e juros. As 
Debêntures subscritas serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional ou com compensação de crédito, a 
critério da Emissora.  m) Atualização Monetária: O Valor Nominal das Debêntures será atualizado em 
periodicidade mensal, a partir da Data de Subscrição, pela variação do índice de Preços ao Consumidor Ampliado – 
IPCA (“IPCA”), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE, calculada de forma pro-
rata temporis por dias úteis (“Atualização Monetária”). n) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio 
da Emissão de Debêntures serão destinados às atividades de capital de giro da empresa e redução de seu 
endividamento. o) Juros Remuneratórios: Os Juros Remuneratórios das Debêntures serão devidos e capitalizados 
pela Emissora desde a Data de Subscrição até a Data do Vencimento (“Período de Capitalização”), a razão de 8,00% 
ao ano, base 252 dias úteis, incidentes sobre o Valor Nominal das Debêntures, devidamente atualizado pela 
Atualização Monetária, calculados em regime de capitalização composta, de forma pro rata temporis por dias úteis. 
p) Aquisição Facultativa, Amortização e Resgate: As Debêntures não serão objeto de aquisição facultativa, 
amortização ou resgate programado. q) Pagamento dos Juros Remuneratórios: O Valor Nominal Atualizado e 
os Juros Remuneratórios das Debêntures serão pagos nas Datas de Vencimento. r) Encargos Moratórios: 
Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, os débitos em 
atraso fi carão sujeitos à multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês, ambos calculados sobre os valores 
em atraso desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, 
notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial. s) Vencimento Antecipado: Os Debenturistas poderão 
declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora decorrentes das Debêntures e exigir o imediato 
pagamento pela Emissora do respectivo saldo devedor atualizado, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro 
rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento. Em caso de declaração do Vencimento 
Antecipado das Debêntures, a Emissora obriga-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado, 
acrescido dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo 
pagamento do valor devido, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta 
Escritura de Emissão, em até 5 dias úteis contados do recebimento, pela Emissora, de comunicação por escrito a ser 
enviada pelo Debenturista. t) Forma de Pagamento: Todos os pagamentos que a Emissora vier a fazer ao 
Debenturista nos termos da Escritura de Emissão serão efetuados mediante transferências eletrônicas de recursos 
bancários, e depositados na conta corrente de cada Debenturista. u) Demais Características: as demais 
características serão descritas na Escritura de Emissão. Em virtude da aprovação indicada acima, fi ca dispensada a 
realização de Reunião do Conselho de Administração para fi ns de deliberação sobre a Emissão, autorizando-se a 
diretoria e/ou os procuradores constituídos pela Companhia expressamente autorizados a praticar todos e quaisquer 
atos e a elaborar e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, 
incluindo, mas sem limitação, praticar os atos necessários à elaboração e celebração: (i) da Escritura de Emissão, e (ii) 
de eventuais aditamentos que se façam necessários à Escritura de Emissão, desde que mantidas as características da 
Emissão ora aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.05.2022. Luis Claudio Garcia de Souza - 
Presidente, Marcos Moretti - Secretário. Acionistas: Securitas Investimentos LTDA - Representada pelos 
diretores Marcos Moretti e Luis Claudio Garcia de Souza; Luis Claudio Garcia de Souza.

Bioconverter Fabricação e Locação de Equipamentos S.A.
CNPJ em Constituição

Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 10 de Março de 2022
Anexo I - “Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto: 
Artigo 1º - A Bioconverter Fabricação e Locação de Equipamentos S.A. é uma sociedade por ações 
de capital fechado que será regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 
2o - A Companhia tem por objetivo: • A locação de equipamentos para a digestão de resíduos orgânicos. 
• A fabricação de equipamentos para a digestão de resíduos orgânicos, por conta de terceiros. • A loca-
ção e vendas de equipamentos para a digestão de resíduos orgânicos. • instalação e montagem de 
equipamentos e máquinas para a digestão de resíduos orgânicos. • A distribuição de produtos domissa-
nitários e biorremediadores. • assistência técnica e manutenção para os equipamentos relativos ao ob-
jeto social da sociedade. • Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos. • Tratamento e a 
disposição de resíduos não perigosos/despejo de resíduos não perigosos em locais de disposição con-
trolados ou vazadouros. • A participação em outras sociedades como sócio quotista e/ou acionista. Arti-
go 3o - A Companhia tem sede e foro na Av. Portugal nº 1.100, Bloco A-69, no Bairro de Itaqui, na Cida-
de de Itapevi, no Estado de São Paulo, CEP. 06696-060/SP, que exercerá as atividades descritas no ar-
tigo 2º, podendo ser, observadas as prescrições legais vigentes, criadas, organizadas, transferidas e 
extintas filiais, sucursais, escritório e representações e quaisquer outras dependências em qualquer 
parte do território nacional ou no exterior, à critério e deliberação dos acionistas. Artigo 4o - A Compa-
nhia tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e Ações: Artigo 5o - O capital 
social da Companhia é de R$ 6.070.000,00 (seis milhões e setenta mil reais), representado por 
6.070.000 (seis milhões e setenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 
Único - O capital social é representado somente por ações ordinárias, sendo que cada uma dará direito 
a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6o - A Companhia só registrará a transferência 
de ações se forem observadas as disposições pertinentes ao Acordo de Acionistas da Companhia, caso 
existente, desde que esteja arquivado em sua sede. Capitulo III - Da Administração - Seção I - Dispo-
sições Gerais: Artigo 7o - A Companhia será administrada por uma Diretoria. Os Diretores serão eleitos 
pela Assembleia Geral. Artigo 8º - A posse dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro 
próprio, assinado pelo diretor empossado, dispensada qualquer garantia de gestão. § 1º - Os diretores 
permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pela 
Assembleia Geral, conforme o caso. § 2º - A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual dos 
diretores e caberá à Diretoria efetuar a distribuição da verba individualmente. Seção II - Diretoria - Arti-
go 9º - A Diretoria é composta por 4 (quatro) membros, sendo um Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor In-
dustrial, 1 (um) Diretor Comercial e 1 (um) Diretor de Marketing e se for necessário por Diretores sem 
designação específica, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral a qualquer tempo, 
os quais terão mandato unificado de 2 (dois) anos, admitida a reeleição. A Assembleia Geral elegerá o 
Diretor-Presidente. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Diretor-Presidente, as fun-
ções do Diretor-Presidente serão exercidas pelo outro membro da Diretoria designado pelo Diretor-Pre-
sidente. Na hipótese do Diretor-Presidente encontrar-se incapacitado, por qualquer motivo, para indicar 
seu substituto as funções de Diretor-Presidente serão interinamente exercidas pelo Diretor que deter 
maior participação acionária no capital da Companhia. § 1º - A Companhia será representada (i) pelo 
Diretor-Presidente em conjunto com mais um Diretor, ou (ii) por um Diretor e um procurador nomeado 
pelo Diretor-Presidente. § 2º - Na Assembleia Geral Ordinária que tiver por objeto deliberar a eleição da 
Diretoria, tendo em vista o término de seu mandato, os acionistas deverão fixar o número efetivo de 
membros da Diretoria para o próximo mandato. § 3º - No caso de vacância de qualquer cargo de Diretor, 
um novo membro deve ser eleito pela Assembleia Geral e o seu mandato deve vigorar até o fim do 
mandato unificado dos demais diretores. Para os fins deste parágrafo, ocorre a vacância com a destitui-
ção, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez. Artigo 10 - A Diretoria reúne-se, ordinaria-
mente, uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocada por qualquer Diretor. Para 
ser válida, a convocação deve ser feita com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, por meio de 
carta com aviso de recebimento, ou mensagem eletrônica, devendo indicar a data e o horário da reunião 
e os assuntos que constam da ordem do dia. Serão dispensáveis as formalidades de convocação quan-
do todos os diretores comparecerem à reunião, ou se declararem por escrito, cientes do local, data, hora 
e ordem do dia. §15 - As reuniões da Diretoria são presididas pelo seu Diretor-Presidente. As reuniões 
são instaladas com a presença da totalidade de seus membros. §2º - Cada diretor tem direito a 1 (um) 
voto nas reuniões da Diretoria. Serão considerados válidos os votos dos membros da Diretoria que te-
nham sido enviados por escrito, antes da reunião da Diretoria. As deliberações devem ser lavradas em 
atas e registradas no “Livro de Atas de Reuniões da Diretoria” e, sempre que contiverem deliberações 
destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos devem ser arquivados na Junta Comercial 
competente e publicados. Artigo 11 - Compete à Diretoria, além das demais competências a ela atribuí-
das por este Estatuto: a) Convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do Artigo 
132 da Lei das Sociedades por Ações; b) Autorizar o levantamento de demonstrações financeiras e 
distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio em períodos iguais ou menores a 6 (seis) me-
ses, à conta do lucro apurado nessas demonstrações financeiras ou à conta de lucros acumulados ou 
de reservas de lucros existentes no último balanço patrimonial anual ou semestral, na forma prevista 
neste Estatuto Social e na legislação aplicável, sempre obedecendo as disposições relativas à distribui-
ção de dividendos previstas em Acordo de Acionistas arquivados na sede da Companhia, caso existente; 
c) Autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, no país ou no exterior, e definir, como 
serão exercidos os respectivos direitos que decorrem da posição da Companhia como sócia ou acionis-
ta; d) Deliberar sobre qualquer matéria que não seja de competência da Assembleia Geral por força de 
lei ou deste Estatuto Social. e) Quaisquer atos ou instrumentos que criem, modifiquem ou extingam 
obrigações, ou impliquem assunção de responsabilidade ou renúncia a direitos, que estejam previstos 
em plano de investimentos, orçamentos ou cronogramas físico-financeiros aprovados em Assembleia 
Geral; f) Quaisquer atos ou instrumentos que criem, modifiquem ou extingam obrigações, ou impliquem 
assunção de responsabilidade ou renúncia a direitos, que, independente de previsão em plano de inves-
timentos, orçamentos ou cronogramas, sem valores pré- determinados. g) Abertura e encerramento de 
contas bancárias, bem como a movimentação de tais contas nos termos dos itens “i” e “ii” acima; h) 
Admissão e demissão de empregados, assinatura de carteiras de trabalho, contratos e documentos re-
lacionados; i) atos relacionados ao pagamento de montantes devidos nos termos de escrituras de de-
bêntures emitidas pela Companhia; e j) Outorga de procurações para defesa em processos administra-
tivos ou judiciais. Artigo 13 - A Companhia somente poderá assumir obrigações, renunciar a direitos, 
transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem como emitir, garantir ou endos-
sar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado por 1 (um) Diretor Presidente. Artigo 
14 - São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, os atos praticados 
por Diretores ou procuradores, em negócios estranhos ao objeto social, neles incluídos a prestação de 
fiança, aval, endosso ou quaisquer garantias não relacionadas ao objeto social ou contrários ao dispos-
to neste Estatuto Social. Parágrafo Único - As deliberações da Diretoria sempre serão tomadas median-
te deliberação da maioria absoluta dos membros da Diretoria em exercício. Caso as reuniões da Direto-
ria terminem empatadas, caberá ao Diretor-Presidente o voto de desempate. Capitulo IV - Assembleia 
Geral - Artigo 15 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 2 (dois) meses subse-
qüentes ao término do exercício social para fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais assim o exigirem, em local, dia e hora previamente fixados pela Diretoria. §1o - A As-
sembleia Geral será presidida pelo Diretor-Presidente ou seu substituto e, na ausência de ambos, por 
um acionista escolhido pela maioria de votos dos presentes. O Presidente da Assembleia escolherá, 
dentre os acionistas presentes, o Secretário da mesa. §2o - As deliberações da Assembleia Geral, res-
salvadas as exceções previstas em lei, e neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se 
computando os votos em branco. §3o - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais 
por mandatários nomeados na forma do § 1o do Artigo 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos 
instrumentos de mandato ser depositados, na sede social, com 03 (três) dias de antecedência da data 
marcada para realização da Assembleia Geral. Artigo 16 - Compete à Assembleia Geral deliberar acer-
ca das seguintes matérias: a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e seu orçamento 
anual; b) Examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre 
contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; c) Distribuir entre os Diretores, 
individualmente, a parcela da remuneração anual global dos administradores, fixada pela Assembleia 
Geral; d) Escolher e destituir os auditores independentes, caso necessário; e) Quaisquer atos ou instru-
mentos que criem, modifiquem ou extingam obrigações, ou impliquem assunção de responsabilidade ou 
renúncia a direitos, que, independente de previsão em plano de investimentos, orçamentos ou cronogra-
mas, sem valores pré-determinados. f) instauração de qualquer processo administrativo ou judicial, ins-
tauração de procedimento de arbitragem ou outra forma de resolução de litígios extrajudicial, ou contes-
tação de litígios pela Companhia sem valores pré-determinados. g) celebração de qualquer acordo, 
contrato, documento, instrumento relativo a investimentos, empréstimos, outorga de garantias de qual-
quer natureza em benefício da Companhia e a assunção de qualquer obrigação em nome da Compa-
nhia, sem valores pré-determinados; h) celebração pela Companhia de qualquer contrato ou transação, 
seja de que natureza for, com qualquer Acionista ou qualquer sociedade direta ou indiretamente contro-
lada pelo Acionista, ou sociedade que detenha, direta ou indiretamente, participação majoritária no 
Acionista; i) aquisição, alienação, cessão, venda, transferência ou licenciamento de qualquer copyrights, 
software, tecnologia, “know-how”, marcas, logotipos, assim como qualquer outro direito de propriedade 
intelectual ou a ele relacionado, seja de titularidade da Companhia, licenciado ou de qualquer outra for-
ma obtido pela Companhia; j) aquisição, disposição, liquidação, alienação, transferência ou oneração de 
qualquer natureza de quaisquer bens que integrem o ativo permanente, sem valores pré-determinados; 

k) celebração de contratos com fornecedores e com empresas prestadoras de serviços, relacionados,
de qualquer forma, ao objeto social da Companhia sem valores pré-determinados. Capitulo V - Conse-
lho Fiscal - Artigo 17 - O Conselho Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, somente
será instalado quando por solicitação dos acionistas na forma da Lei, e será composto por 3 (três)
membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral em
que for requerido o seu funcionamento. §1o - Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício,
terão direito a remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger. §2o - As deliberações do
Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capitulo VI - Exercicio
Social e Lucros: Artigo 18 - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de
cada exercício a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financei-
ras previstas em Lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de
destinação do lucro do exercício. Parágrafo Único - O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a
destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral. Artigo 19 - Os dividendos atribuídos aos acio-
nistas poderão ser pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim
for determinado pela Assembleia Geral, e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publi-
cação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Artigo 20 - A Com-
panhia poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da
Diretoria, dividendos à conta de lucros apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao
término do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei. §1o - Ainda por delibe-
ração da Diretoria, poderão ser declarados dividendos intermediários, à sua conta de lucros acumulados
ou de reservas de lucros existentes no último balanço levantado. §2o - Também, mediante decisão da
Diretoria, os dividendos ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros sobre o capital
social. §3o - Dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação
do dividendo obrigatório. Capítulo VII - Liquidação - Artigo 21 - A Companhia somente será dissolvida
e entrará em liquidação por deliberação da Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em lei. §1o 
- A Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe
a remuneração. §2o - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número
fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, para o período da liquidação. Capítulo VIII - Restrição à Trans-
ferência, Direito de Preferência, Direito de Drag Along e Direito de Tag Along: §1º - Da Autorização
para a Transferência e do Direito de Preferência. Se algum Acionista desejar transferir ou de qualquer
outra forma alienar as Ações de sua titularidade (“Ações Ofertadas”), deverá comunicar à Sociedade e
aos demais Acionistas sobre sua intenção, mediante notificação escrita, enviada às Partes nos termos
deste Acordo, notificação esta que deverá conter, necessariamente, todos os termos e condições da
Oferta, incluindo, mas não se limitando, ao preço ofertado, moeda, local e forma de pagamento, nome e
identificação de eventuais Proponentes, e quaisquer outros aspectos relacionados à Oferta (“Notificação
de Oferta”). §2º - Nesse caso, os Acionistas remanescentes terão, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
da Notificação de Oferta, o direito de preferência irrevogável e irretratável para adquirir as Ações Oferta-
das pelo mesmo preço, termos e condições constantes da Notificação de Oferta, na proporção de sua
participação no capital social, sendo o silêncio sempre interpretado como renúncia ao exercício do direi-
to. §3º - Nesse caso, os Acionistas deverão informar as quantidades de quotas e direitos que pretendem
adquirir. Não havendo interesse de um Sócio pela aquisição do montante a que fizer jus, o restante será
ofertado aos demais Sócios, também na proporção do seu capital social, que terão o direito de preferên-
cia irrevogável e irretratável para adquirir tais Quotas, também durante o prazo de 30 (trinta) dias, proce-
dimento que será repetido tantas vezes quanto forem necessárias. §4º - Se, após concluídos os proce-
dimentos acima descritos, ainda houver ações ou direitos a serem transferidos, a cedente poderá, então,
oferta-los a terceiros, desde que (a) a alienação das Ações Ofertadas seja realizada pelo mesmo preço,
prazo, termos e condições contidos na Oferta e na Notificação de Oferta; (b) desde que o terceiro adira
expressa e integralmente a este Acordo de Acionistas, sub-rogando-se em todos os direitos e obriga-
ções aqui previstos e (c) desde que a alienação ocorra dentro do prazo de 60 (sessenta dias) contados
do término do procedimento previsto acima. Caso as ações não sejam, por qualquer motivo, alienadas
neste prazo, inclusive com comprovação da liquidação financeira da compra e venda das Ações Oferta-
das, os procedimentos inerentes à oferta de ações deverão ser inteiramente realizados novamente. §5º
- Uma vez exercido tempestivamente o Direito de Preferência por um dos Acionistas, o acionista ofertan-
te ficará obrigado, em caráter irrevogável e irretratável, a transferir as Ações Ofertadas, contra o paga-
mento do preço e de acordo com os termos e condições fixados na Notificação de Oferta, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados do término do procedimento previsto acima, obrigando-se a praticar
todos os atos necessários para a formalização da transferência e a alteração do Boletim de Subscrição.
§6º - Para os fins previstos nas cláusulas acima, o Acionista Ofertante deverá comprovar aos demais
Acionistas, com documentos próprios e de forma satisfatória, os termos e condições referentes à liqui-
dação financeira da operação de alienação das ações alienadas. §7º - Obrigação de Venda Conjunta
(Drag Along). Caso os Acionistas representando 50% (cinquenta por cento) do Capital Social recebam
de um terceiro uma proposta vinculante, irrevogável e irretratável, para a aquisição de totalidade das
Ações de sua propriedade, especificando na referida oferta o preço a ser pago por Ação, bem como a
forma, o prazo de pagamento e demais termos e condições de referida aquisição (“Oferta de Terceiro”)
e caso o(s) Acionista(s) remanescente(s) não exerça(m) o direito de preferência previsto nos parágrafos
acima, os Acionistas ofertantes, se dispostos a aceitar a Oferta de Terceiro, poderão notificar o(s) Acio-
nista(s) remanescentes, instruindo a notificação com a Oferta de Terceiro (“Notificação de Drag Along”),
informando-o(s) de sua intenção de que o(s) Acionista(s) remanescente(s) também aliene(m) a totalida-
de das Ações de sua propriedade ao terceiro ofertante, pelo mesmo preço por Ação e de acordo com os
mesmos termos, condições e prazo de pagamento contidos na Oferta de Terceiro (“Direito de Drag
Along”). §8º - Recebida a Notificação de Drag Along, o(s) Acionista(s) remanescente ficará(ão) obriga-
do(s), em caráter irrevogável e irretratável, a vender e transferir as totalidade das Ações de sua proprie-
dade ao terceiro adquirente, de acordo com o mesmo preço, termos e condições contidas na Oferta de
Terceiro, e de acordo também com o contido na Notificação de Drag Along, praticando todos os atos
úteis ou necessários para efetivar a Transferência de suas Ações para o terceiro de forma a não interferir
negativamente ou atrasar a Transferência das Ações, incluindo assinar todos os contratos e documentos
necessários para efetivação da operação. §9º - Direito de Venda Conjunta (Tag Along). Se qualquer
acionista resolver transferir parte ou a totalidade de suas Ações a terceiro, qualquer Acionista terá o di-
reito (mas não a obrigação) de transferir a totalidade de suas Ações a referido terceiro em conjunto com
o Acionista ofertante, pelo mesmo preço, termos e condições ofertados pelo terceiro adquirente aos
Acionistas ofertantes (“Direito de Venda Conjunta”). §10º - Caso qualquer Acionista decida exercer o seu
Direito de Venda Conjunta, deverá, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Notifica-
ção de Oferta, notificar o Acionista ofertante da sua decisão (“Notificação de Confirmação da Venda
Conjunta”). Caso deixe de enviar ao Acionista ofertante a Notificação de Confirmação da Venda Conjun-
ta tempestivamente, o atraso será considerado uma renúncia por parte do seu Direito de Venda Conjun-
ta. §11º - Mediante o recebimento da Notificação de Confirmação da Venda Conjunta, a Transferência
das Ações para o terceiro adquirente só poderá prosseguir se tiver por objeto não apenas as Ações do
Sócio ofertante, mas também as Ações objeto do Direito de Venda Conjunta detidas pelo(s) Acionista(s)
que exercer(em) o seu Direito de Venda Conjunta, às quais serão somadas, fazendo com que a quanti-
dade total de Ações objeto da Transferência deva ser igual ao somatório das Ações do(s) Acionista(s)
ofertante(s) e as Ações objeto do Direito de Venda Conjunta exercido pelo(s) Acionista(s) remanescen-
te(s). §12º - Mediante o recebimento da Notificação de Confirmação da Venda Conjunta pelo Acionista
ofertante, as Partes concordam que a operação da Transferência das Ações para o terceiro adquirente
deverá ser formalizada no prazo de 60 (sessenta) dias após o recebimento de referida Notificação de
Confirmação de Venda Conjunta, na forma de um instrumento irrevogável e irretratável de Contrato de
Compra e Venda de Ações ou qualquer outro instrumento similar, o qual deverá conter no mínimo os
termos e condições constantes da Notificação de Venda e também as disposições referentes à liquida-
ção financeira da operação de Transferência de Ações pelo terceiro adquirente. Após esse prazo, o
processo de Transferência das Ações deverá ser reiniciado e todos os passos e prazos acima deverão
ser novamente observados. §13º - O Acionista que exercer o seu Direito de Venda Conjunta deverá
praticar todos os atos úteis ou necessários para efetivar a Transferência de suas Ações para o terceiro
adquirente dentro dos termos, condições e prazo acordados entre o(s) acionistas(s) ofertante(s) e o
terceiro adquirente (termos e condições estas que deverão ser os mesmos que os constantes da Notifi-
cação de Venda), de forma a não interferir negativamente ou atrasar a Transferência das Ações, incluin-
do assinar todos os contratos e documentos necessários para efetivação da operação nos termos nego-
ciados com o terceiro adquirente. §14º - Caso algum acionista não exerça o seu Direito de Venda Con-
junta, o(s) acionista(s) ofertante(s) poderá(ão) (mas não terão a obrigação) de prosseguir sozinhos com
a operação da Transferência de suas Ações para o terceiro adquirente nos termos e condições constan-
tes da Notificação de Venda, e esta Transferência deverá ser formalizada com o terceiro adquirente, na
forma de um instrumento irrevogável e irretratável de Contrato de Compra e Venda de Ações ou qualquer
outro instrumento similar, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do fim do prazo de envio de resposta
pelos Acionistas remanescentes à Notificação de Oferta enviada pelo Acionista ofertante. Após esse
prazo, o processo de Transferência deverá ser reiniciado e todos os passos e prazos deverão ser nova-
mente observados. Capítulo IX - Disposições Transitórias: Artigo 22 - Fica eleito o Foro Central da
Comarca da Capital do São Paulo para dirimir quaisquer divergências decorrentes da interpretação do
presente Estatuto Social, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou
possa vir a ser. São Paulo, 10 de Março de 2022. Nelson Naim Libbos - Presidente.

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

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio da Série Única da 1ª Emissão da Companhia Província de Securitização

Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da
1ª (Primeira) Emissão da COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”,
“CRA”, “Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente) e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Agente Fiduciário”) a reunirem-se em Assembleia Geral
dos Titulares dos CRA (“AGT”), a ser realizada em 1ª (Primeira) Convocação, nos termos da Cláusula
12.1 e seguintes do Termo de Securitização da Emissão, celebrado em 27 de setembro de 2021,
conforme aditado (“Termo de Securitização”) bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução
CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a ser realizada na data de 30 de maio
de 2022, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, inclusive para contabilização dos votos,
coordenada pela Securitizadora, conforme previsto no §2º do art. 124 da Lei 6.404/76 e nos termos da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625” e “CVM”,
respectivamente), sendo a AGT realizada por meio de videoconferência por meio da plataforma digital 
Microsoft Teams, na qual o acesso será liberado de forma individual após a devida habilitação dos 
Titulares de CRA, para, nos termos da cláusula 12.5 do Termo de Securitização, deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) medidas a serem tomadas ante a constituição parcial do Cash Collateral no
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na Conta do Patrimônio Separado na data de 
03/05/2022, em valor insuficiente para pagamento integral da PMT, e em data intempestiva, conforme 
deliberado em Assembleia de Titulares de CRI, realizada no dia 18/04/2022 (“1ª AGT”); (ii) decretar ou
não o vencimento antecipado da CPR-F e, consequentemente, dos CRA, em razão do
desenquadramento do Índice de Cobertura da Alienação Fiduciária, caracterizando a ocorrência de
Evento de Vencimento Antecipado nos termos previstos na cláusula 7.2., inciso “xxiii” da CPR-F; 
(iii) decretar ou não o vencimento antecipado da CPR-F e, consequentemente, dos CRA, em razão da 
apresentação intempestiva das certidões atualizadas das matrículas referentes aos Imóveis, 
caracterizando a ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado nos termos previstos na cláusula 
7.2., inciso “xxiii” da CPR-F; (iv)  caso seja deliberado o não vencimento antecipado da CPR-F, aprovar 
a (a) apresentação dos Contratos Mercantis e, conseguinte, celebração das Notas de Cessão 
Fiduciária, para cumprimento do Índice de Cobertura de Cessão Fiduciária fora da Data de Verificação
dos Recebíveis, e das demais obrigações não pecuniárias relacionadas a formalização da cessão 
fiduciária dos Direitos Creditórios e (b) conceder o prazo suplementar para apresentação das certidões 
atualizadas das matrículas referentes aos Imóveis; (v)  autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a
praticarem todos os atos necessários para a efetivação e implementação dos itens acima, se aprovados. 
Informações Gerais: A AGT será realizada de modo exclusivamente digital, de modo que solicitamos 
que os documentos de representação sejam enviados preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da 
data de realização da AGT para o e-mail assembleias@provinciasecuritizadora.com.br e para o
af.assembleias@oliveiratrust.com.br, indicando no assunto “CRA Produceres”, observando o disposto
na ICVM 625 e conforme documentação abaixo: a. quando pessoa física: cópia digitalizada do
documento de identidade com foto; b. quando pessoa jurídica: (a) último estatuto, regulamento ou
contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos 
comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de identidade com 
foto dos representantes legais;  c. quando Fundos de Investimentos: (a) último regulamento consolidado;
(b) último estatuto ou contrato social consolidado devidamente registrado na junta comercial
competente, do administrador ou gestor, observado a política de voto do fundo e os documentos 
comprobatórios de poderes em assembleia geral; (c) documentos societários comprobatórios dos 
poderes de representação, quando aplicável; e (d) documentos de identidade com foto dos 
representantes legais; e d. quando representado por procurador: caso qualquer Titular de CRA indicado
nos itens acima venha a ser representado por procurador, além dos documentos indicados
anteriormente, deverá ser encaminhado a procuração com os poderes específicos de representação na 
AGT, válido e eficaz, devidamente constituído há menos de 1 (um) ano, de acordo com a Cláusula 
12.2.5. do Termo, acompanhado de documentos de identidade com foto dos representantes legais. 
Conforme disposto no art. 12.2.6. do Termo, os Titulares de CRA poderão manifestar o voto por Boletim 
de Voto a Distância, sendo válidas as comunicações de voto enviadas fisicamente para a sede da 
Securitizadora, com aviso de recebimento, qual seja, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 4º 
andar, Cidade Monções, CEP 04.571-925, cidade de São Paulo, estado de São Paulo ou enviados para 
o endereço eletrônico assembleias@provinciasecuritizadora.com.br desde que (i) recebidos até o
horário de início da AGT, (ii) com cópia dos documentos de representação e (iii) assinatura do Boletim 
de Voto a Distância, devidamente preenchido, por meio de certificados digitais que atendam aos 
requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Os documentos necessários 
para deliberação da ordem do dia, bem como as informações acerca do envio dos documentos 
comprobatórios de representação e demais instruções e formulários referentes ao sistema e formato da 
AGT estão disponíveis no seguinte link http://provinciasecuritizadora.com.br/1a-serie-1a-emissao/.
Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles
atribuídos no Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação (conforme definido no
Termo de Securitização). 

São Paulo, 06 de maio de 2022
Monica Miuki Fujii - Diretora de Relação com Investidores

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GESTÃO E SAÚDE - AMGS, associação de direito privado
sem fins lucrativos, situada na Rua Emilio de Menezes, 76 – 1º andar, São Paulo,
Capital, através de seu Diretor Presidente, convoca todos os associados, adimplentes
com suas obrigações estatutárias para participar da Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada no dia 26/05/2022, às 12:00 horas em primeira chamada e, 12:30 horas,
em segunda e última chamada, a se realizar no  Hospital Samaritano, sito a Rua
Conselheiro Brotero, 1486 - Auditório P2, nesta capital a fim de serem deliberados os
seguintes itens, conforme ordem do dia: a)  Assuntos de interesse geral. O deliberado
na mesma obrigará a todos os associados, ainda que ausentes ou discordantes. São
Paulo, 06 de maio de 2022.  Dr. Walmyr Ribeiro de Mello (DIRETOR PRESIDENTE).

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA 
DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº. 42.288.184/0001-87 - NIRE Nº. 35300570588 - Companhia Fechada
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 14 de abril de 2022, às 15h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua General 
Manoel de Azambuja Brilhante, 55, bairro Centro, Osasco/SP. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do ca-
pital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). 
3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, 
do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Márcio Magalhães Hannas. Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 5. Or-
dem do Dia: Deliberar sobre a celebração de contrato com terceiros. 6. Deliberações: As acionistas da Companhia, 
por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a for-
ma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) Conforme atribuição prevista no artigo 6º, in-
ciso (xi) do Estatuto Social da Companhia, a celebração de contrato de prestação de serviços a ser fi rmado com a CAF 
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, referente a revitalização geral dos trens das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda 
de São Paulo, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os 
presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto em 14 de abril de 2022. 
Assinaturas: Márcio Magalhães Hannas, Presidente e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., 
por Márcio Magalhães Hannas; e (2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., por Paulo José Dinis Ruas e por Ana Lú-
cia Dinis Ruas Vaz. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Márcio Magalhães Hannas 
- Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil; Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado 
com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 218.021/22-7 em 02.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.
CNPJ/MF Nº. 42.130.537/0001-16 - NIRE Nº. 35300569636 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022
1. Data, Hora e Local: Em 18 de abril de 2022, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Chedid 
Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 10, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Cristiane Alexandra 
Lopes Gomes. Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) tomar conhecimento da 
renúncia do Sr. MARCIO YASSUHIRO IHA, ao cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia; e (ii) a 
eleição de seu respectivo substituto. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por 
unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 21, deliberaram: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia 
formulado pelo Sr. MARCIO YASSUHIRO IHA, ao cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia, 
conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 18/04/2022, agradecendo ao mesmo pelos relevantes 
serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) aprovar a eleição de Sra. MÔNICA DA CRUZ 
LAMAS, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 56.401.832-6/SSP/SP e inscrita no 
CPF/MF sob o nº. 888.170.837-04, com endereço profi ssional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 10, 
bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específi ca, cujo 
mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até 20/05/2023, 
devendo a mesma permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto, tudo conforme termos e condições 
apresentados nesta reunião. A Diretora aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei 
nº. 6.404, de 15/12/1976, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a 
impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na 
sede da Companhia. A partir da presente data, a Diretoria da Companhia se consolida da seguinte forma: Diretora 
Presidente: CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº. 120.775.978-36, com endereço profi ssional na 
Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, eleita na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 20/05/2021; e Diretora sem designação específi ca: MÔNICA DA CRUZ LAMAS, 
brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 56.401.832-6/SSP/SP e inscrita no CPF/MF 
sob o nº. 888.170.837-04, com endereço profi ssional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 10, bairro Vila 
Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, eleita na presente data. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, 
sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 
2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial 
competente. São Paulo/SP, 18 de abril de 2022. Assinaturas: Cristiane Alexandra Lopes Gomes, Presidente e Waldo 
Edwin Pérez Leskovar, Secretário. Conselheiros: (1) Cristiane Alexandra Lopes Gomes; (2) Waldo Edwin Pérez 
Leskovar; (3) Roberto Penna Chaves Neto; (4) Gustavo Marques do Canto Lopes; e (5) Pedro Paulo Archer Sutter. 
Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente 
da Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil, Waldo Edwin Pérez Leskovar - Secretário - Assinado com 
Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 218.020/22-3 em 02.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Balanço Patrimonial 

Controladora Consolidado

Ativo 2021 2021 2021 2021

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  7  42 45.031  58.577 

Títulos e valores mobiliários  –    –    –    75.154 

Contas a receber de clientes  –    –    117.394  115.570 

Estoques  –    –    147.572  112.433 

Adiantamento à fornecedores  –    97  –    1.318 

Tributos a recuperar 97  86 18.758  8.760 

Imposto de renda e contribuição 

social  –    –    871  2.542 

Outros ativos  2  –    13.743  5.315 

 106  225  343.369  379.669 

Não circulante

Tributos a recuperar  –    –    –    –   

Depósitos judiciais  –    –    1.174  449 

Partes relacionadas (A)  9.950  10  53.512  50.000 

Tributos diferidos  –    –    21.323  1.516 

Direito de reembolso  –    –    68.589  48.572 

Total do realizável a longo prazo  9.950  10  144.598  100.537 

Investimentos  400.951  366.589  –    –   

Imobilizado  63  100  34.376  18.820 

Intangível  166  209  173.270  150.462 

Direito de uso  –    –    13.231  7.498 

Total do ativo  411.236  367.133  708.844  656.986 

Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Fornecedores  3  217  97.552  111.200 
Empréstimos e financiamentos  –    –    40.655  23 
Obrigações trabalhistas e
  previdenciárias  3.163  2.291  16.517  19.563 
Imposto de renda e outros 
tributos a recolher  –    –    12.612  13.689 
Títulos a pagar pela aquisição
  de investimento  5.275  3.022  42.947  17.434 
Adiantamento de clientes  –    –    –    6.578 
Partes relacionadas  89.885  5.041  –    4.319 
Arrendamentos a pagar  –    –    5.018  1.340 
Outros passivos  –    –    22.744  12.825 

 98.326  10.571  238.045  186.971 
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  –    –    –    –   
Tributos parcelados  –    –    1.206  10 
Títulos a pagar pela aquisição
  de investimento  5.275  10.072  52.887  54.260 
Arrendamentos a pagar  –    –    7.701  5.608 
Provisão para contingências  –    –    68.137  49.163 
Partes relacionadas (A)  –    –    14.213  –   
Outros passivos  –    –    –    –   

 5.275  10.072  144.144  109.041 
Total do passivo  103.602  20.643  382.189  296.012 
Patrimônio Líquido
Capital Social  411.895  425.900  411.895  425.900 
Reserva de capital (106.516) (39.132) (55.225) (39.132)
Lucros (Prejuízos) acumulados  2.255,19 (40.278) (47.608) (40.278)

 307.634  346.490  309.062  346.490 
Participação de não controladores          –    –    17.593  14.484 
Total do patrimônio liquido  307.634  346.490  326.655  360.974 
Total do passivo e patrimônio
  liquido  411.236  367.133  708.844  656.986 

Demonstração do Resultado do Exercício

Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Receita líquida de vendas  –    –    608.684  458.928 

(-) Custo das mercadorias vendidas  –    –   (447.949) (333.133)

= Lucro bruto operacional  –    –    160.735  125.795 

(-) Despesas operacionais (8.554) (7.015) (171.135) (122.548)

= Lucro bruto operacional (8.554) (7.015) (10.400) 3.247

(-) Resultado financeiro (271) (52) (4.793) (3.950)

= Prejuízo antes dos impostos (8.825) (7.067) (15.193) (703)

(+/-) IRPJ e CSSL - Conrrentes
  e Diferidos  –    –   10.235 (4.940)

= Prejuízo líquido (8.825) (7.067) (4.958) (5.643)

Demonstração do Fluxo de Caixa

2021 2020 2021 2020

Lucro (Prejuízo) antes do imposto
  de renda e contribuição social (8.825) (7.067) (4.958) (703)

Ajustes de receitas e despesas
  que não envolvem caixa 6.063 1.018 3.128 13.969

(+) Caixa líquido gerado pelas
  (aplicado nas) atividades
   operacionais (3.687) (7.392) (39.700) (3.254)

(+) Caixa líquido aplicado nas
  atividades de investimentos 20.470 (321.820) 9.703 (257.124)

(+) Caixa líquido gerado pelas
  atividades de financiamentos (16.818) 326.200 16.451 298.711

(=) Aumento de caixa e
  equivalentes de caixa (35,00) (3.012) (13.546) 38.333

Caixa e equivalentes de caixa no
  início do exercício  42,00 3.054 58.577 20.244

(=) Caixa e equivalentes de caixa
  no final do exercício 7 42 45.031 58.577

DIRETORES
José Antonio Toledo Vieira

Diretor Presidente

Michael Gordon Findlay
Diretor Financeiro

CONTADOR
Caio Camargo Bettinelli

CRC: SP-293887/O-1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reservas Prejuízos Participação de acionistas
social de capital acumulados Total  não controladores Total

Em 31 de dezembro de 2019 99.700 (2.810) (29.297) 67.593 25.760 93.353
Aumento de capital 326.200  –    –   326.200  –   326.200
Reservas  –    –    –    –    –    –   
Prejuízo do exercício  –    –    –    –   1.424 1.424
Outros  –   (36.322)  –   (36.322) (12.700) (49.022)
Em 31 de dezembro de 2020 425.900 (39.132) (29.297) 357.471 14.484 371.955
Aumento/Redução de capital (14.005)  –    –   (14.005)  –   (14.005)
Outros  –   (27.007)  –   (27.007) 2.909 (24.098)
Prejuízo do exercício  –    –   (8.825) (8.825)  –   (8.825)
Em 31 de dezembro de 2021 411.895 (66.139) (38.122) 307.634 17.393 325.027

Salus Latam Holding S.A.
CNPJ 27.317.484/0001-53

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.
CNPJ/MF Nº. 42.130.537/0001-16 - NIRE Nº. 3530056963-6 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo/SP, 18 de abril de 2022. À CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A. (“Companhia”). Aos cuidados 
do Conselho de Administração. Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º Andar, Sala 10, bairro Vila Olímpia, São Paulo/
SP, CEP 04.551-065. Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica. Prezados Senhores: Pela 
presente e para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, MARCIO YASSUHIRO IHA, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
153.066.718-61, com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º Andar, Sala 10, bairro Vila 
Olímpia, São Paulo/SP, apresento minha renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor 
sem designação específi ca, para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 
20/05/2021 às 13h30, comprometendo-me a manter em sigilo todas as informações que me tenham sido 
adquiridas no respectivo período. Atenciosamente, MARCIO YASSUHIRO IHA - Ciente em: 18/04/2022. 
CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A. - Cristiane Alexandra Lopes Gomes - membro efetivo e Presidente. 
JUCESP nº 218.014/22-3 em 02.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Presidente veta Política Nacional
Aldir Blanc de Fomento à Cultura

Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2022PÁGINA 6

O presidente Jair Bolsonaro
vetou o projeto de lei que insti-
tuiria a Política Nacional Aldir
Blanc de Fomento à Cultura.
Aprovada em março pelo Legis-
lativo, a lei previa repasses anu-
ais de R$ 3 bilhões da União a
estados e municípios para ações
no setor.

Nas justificativas, apresenta-
das na quinta-feira (5) pela Se-
cretaria-Geral da Presidência da
República, o governo federal
informa que “o veto decorre da
necessidade de salvaguardar as
contas públicas haja vista que o
setor cultural já foi contempla-
do por outras ações de recupe-
ração durante a pandemia”.

No que se refere às fontes
de recursos a serem utilizadas –
no caso, citando especificamen-
te dotações consignadas na lei
orçamentária anual e nos seus
créditos adicionais; arrecadação
bruta de concursos de prognós-

ticos e de loterias – a Secreta-
ria-Geral informou que, “ouvi-
das as pastas ministeriais com-
petentes”, decidiu vetar disposi-
tivos “por vício de inconstituci-
onalidade e contrariedade ao in-
teresse público”.

Além disso, acrescenta a Se-
cretaria-Geral, “a proposição
não cumpriria o teto de gastos,
nem o resultado primário, uma
vez que não haveria espaço fiscal
para novos aportes de recursos da
União para os estados, o Distrito
Federal e os municípios”.

“É importante salientar que
foram expressivos os repasses
da União para os entes federati-
vos em decorrência do enfren-
tamento à pandemia da covid-19,
de maneira que o país encontra-
se em situação fiscal delicada,
na qual não há espaço para no-
vas transferências financeiras da
União”, acrescentou.

O governo federal argumen-

ta, também, que havia vício de
inconstitucionalidade na referi-
da lei, uma vez que implicaria na
expansão de despesa obrigatória
de caráter continuado, gerando
“impacto orçamentário e fi-
nanceiro para o Tesouro Na-
cional, além de contrariar o
interesse público, uma vez
que poderia prejudicar a co-
mercialização dos produtos
lotéricos, em decorrência da
diminuição dos valores dos
prêmios oferecidos, o que
desencadearia a redução da
atratividade das loterias federais
para o público apostador”.

Por fim, a Secretaria conclui
que o veto presidencial “inter-
vém oportunamente para equilí-
brio das contas públicas”.

Voltada a trabalhadores da
cultura, entidades e pessoas fí-
sicas e jurídicas que prestam
serviços artísticos e culturais –
o que inclui o patrimônio cultu-

ral material e imaterial do país
–, o projeto aprovado pelo Con-
gresso previa que estados e mu-
nicípios deveriam aplicar 80%
dos recursos recebidos em
ações de apoio ao setor cultural
por meio de editais, chamadas
públicas, prêmios e compras de
bens e serviços culturais.

A lei previa também subsí-
dio para manutenção de espa-
ços artísticos e ambientes cul-
turais que desenvolvam ativi-
dades regulares e de forma
permanente em seus territóri-
os e comunidades.

Os demais 20% dos recur-
sos teriam como destino repas-
ses diretos a ações de incenti-
vo e a programas, projetos e
ações de democratização do
acesso à produção artística e
cultural em áreas periféricas
urbanas e rurais, bem como
povos e comunidades tradici-
onais. (Agencia Brasil)

Em audiência na quinta-fei-
ra (5) com o presidente da As-
sembleia da República de Por-
tugal, Augusto Santos Silva, o
presidente da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira (PP-AL),
voltou a defender o debate so-
bre a adoção do semipresiden-
cialismo no Brasil. Lira pediu
o apoio de Santos Silva para
que representantes de Portugal,
país que adota sistema políti-
co semelhante, ajudem com o
debate no Brasil.

No semipresidencialismo
português, o presidente é eleito
pelo voto popular e representa
o Estado. Há ainda a figura do
primeiro-ministro, líder do par-
tido mais votado em cada elei-
ção para o Legislativo, que é
nomeado pelo presidente da
República.

A Câmara dos Deputados ins-
tituiu um grupo de trabalho que
está debruçado na proposta que,
se for aprovada, teria vigência
apenas em 2030. “Vamos preci-
sar fazer essa discussão da mu-
dança de sistema no Brasil. É um
tema polêmico, porque todos os
candidatos de agora enxergam
uma perda de poder. O Brasil é
muito peculiar, nós temos dis-
tâncias geográfica entre a capi-
tal do Amazonas e do Rio Gran-
de do Sul, a distância de Lisboa
a Moscou”, disse Lira ao lado do
português.

A Medida Provisória (MP
1085/21), que cria o Sistema
Eletrônico dos Registros Pú-
blicos (Serp), foi aprovada
pelo plenário da Câmara dos
Deputados na quinta-feira (5).
Pelo texto, que agora segue
para apreciação do Senado, os
cartórios devem realizar seus
atos por meio eletrônico e
devem ser interconectados.
A mudança vai permitir, por
exemplo, que um cartório
faça uma consulta eletrônica
sobre algo registrado em ou-
tra cidade.

O texto aprovado pelos
deputados prevê que a inter-
ligação seja efetivada até 31
de janeiro de 2023. Os recur-
sos, para a adoção do novo
sistema, virão de um fundo
subvencionado pelos cartóri-
os. Já a operação nacional do
Serp será de responsabilida-
de de pessoa jurídica de di-
reito privado, sem fins lucra-
tivos, nos termos a serem es-
tabelecidos pela Corregedoria
Nacional de Justiça do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ).

“O Serp moderniza o siste-

Câmara aprova MP
que cria Sistema

Eletrônico de
Registros Públicos

ma de cartórios brasileiro,
prevendo o atendimento re-
moto dos usuários de todas
as serventias por meio de
acesso à internet”, afirmou o
relator da matéria, deputado
Isnaldo Bulhões Jr (MDB-
AL).  Ele apresentou parecer
favorável à MP original e re-
jeitou as 316 emendas apre-
sentadas ao texto.

Críticas
A medida provisória foi cri-

ticada por partidos de oposi-
ção. O vice-líder da minoria na
Casa, deputado Henrique Fon-
tana (PT-RS), criticou o fato de
o sistema ser operado por uma
estrutura privada. “Alguém aqui
acha razoável entregar todo o
restrito do país para uma es-
trutura privada? “, questionou.
A mesma crítica foi feita pelo
deputado Glauber Braga (
Psol-RJ). “A estrutura de da-
dos nacional tem que ser pú-
blica”, afirmou. Um destaque
do PT pretendia excluir essa
possibilidade, mas foi derru-
bado durante votação. (Agen-
cia Brasil)

Presidente da Câmara
volta a defender

adoção do
semipresidencialismo

Ainda na avaliação do depu-
tado, o sistema atual tem se
mostrado inviável em razão do
grande número de partidos no
Congresso. E acrescentou que o
modelo brasileiro exige a coa-
lização entre o Legislativo e o
Executivo. “Temos 23 partidos
orientando na Câmara. Para eu
fazer uma simples votação de
destaque, eu levo 30 minutos
só para que os partidos orien-
tem. Nessa adequação, o Par-
lamento é levado a fazer um go-
verno de coalizão”, justificou
Arthur Lira.

Ainda nas críticas ao presi-
dencialismo brasileiro, o depu-
tado ressaltou que o cumprimen-
to de promessas de campanha
fica refém de uma coalização
entre os partidos. Quando isso
acontece, ele disse que os go-
vernos são acusados de prati-
car o toma lá dá cá. Por outro
lado, observou, quando isso
não ocorre começam as acusa-
ções de incompetência e falta
de governabilidade.

Comércio
A relação bilateral e harmô-

nica entre o Brasil e Portugal foi
outro tema do encontro. Nesse
sentido, Lira lembrou que é pre-
ciso formular leis que facilitem
as relações comerciais de ex-
pansão de empresas portuguesas
no Brasil. (Agencia Brasil)

Cepa da dengue mais disseminada
 no mundo é encontrada no Brasil

Pesquisadores detectaram,
pela primeira vez, o genótipo
cosmopolita do sorotipo 2 do
vírus da dengue no Brasil. A li-
nhagem, que é a mais dissemi-
nada no mundo e está presente
na Ásia, no Oriente Médio e na
África, nunca havia sido encon-
trada no território brasileiro. O
genótipo foi identificado em
Aparecida de Goiânia (GO).

A informação foi divulgada
na quinta-feira (5) no portal da
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz). A detecção do genótipo
da dengue foi liderada pelo
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) em parceria com o
Laboratório Central de Saúde
Pública de Goiás (Lacen-GO)
e ocorreu em fevereiro a par-
tir de uma amostra de um caso
de dengue do final de novembro
do ano passado.

De acordo com a Fiocruz,
para os pesquisadores, a chega-
da dessa cepa ao Brasil preocu-
pa, porque existe a possibilida-
de de ela se disseminar de for-

ma mais eficiente do que a li-
nhagem asiático-americana,
também conhecida como genó-
tipo 3 do sorotipo 2, que atual-
mente circula no país.

A linhagem, no entanto, de
acordo com a equipe, não é a
responsável pelo surto de den-
gue em Goiás e tudo indica que
ela foi identificada rapidamen-
te, o que pode ajudar no contro-
le dessa cepa.

Origem
O achado representa o se-

gundo registro oficial desse ge-
nótipo nas Américas, após um
surto no Peru, em 2019. As aná-
lises feitas no Brasil mostram
que a linhagem encontrada é se-
melhante a dois microrganismos
isolados durante o surto regis-
trado na província de Madre de
Dios, no Peru. Porém, ainda não
é possível dizer que o genótipo
cosmopolita foi introduzido no
Brasil a partir do país vizinho. A
suspeita é que tenha chegado a
partir da Ásia, por meio de via-

gens intercontinentais.
Segundo a Fiocruz, as se-

cretarias municipal e estadual
de Saúde e o Ministério da Saú-
de foram comunicados. Os
pesquisadores publicaram um
artigo na plataforma de pré-
print medRxiv.

Os pesquisadores ressaltam
que entre as principais ações
para conter a disseminação da
dengue está a eliminação de de-
pósitos de água parada, que po-
dem se tornar criadouros do
mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da doença.

Além das ações de combate
à dengue, os pesquisadores en-
fatizam a importância de in-
tensificar a vigilância genômi-
ca do agravo para mapear a
possível circulação da linha-
gem cosmopolita e compreen-
der melhor as rotas de intro-
dução do vírus no país.

Vigilância
A identificação do genótipo

cosmopolita do vírus da dengue

foi realizada a partir de um pro-
jeto de vigilância genômica de
arbovírus em tempo real, lide-
rado pelo Laboratório de Flavi-
vírus do IOC/Fiocruz. Na inici-
ativa, os pesquisadores se des-
locam para os Laboratórios Cen-
trais de Saúde Pública dos esta-
dos (Lacens) e realizam a deco-
dificação de genomas com equi-
pamentos portáteis para sequen-
ciamento genético. Desde 2020,
o trabalho contempla também a
vigilância genômica do Sars-CoV-
2, causador da covid-19, rece-
bendo o nome de VigECoV-2.

 O projeto tem colaboração
do Ministério da Saúde – por
meio das coordenações Gerais
das Arboviroses (CGArb) e de
Laboratórios de Saúde Pública
(CGLab) –, da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas), do
Centro para Controle e Preven-
ção de Doenças (CDC, na sigla
em inglês) e dos Institutos Na-
cionais de Saúde (NIH, na sigla
em inglês), ambos dos Estados
Unidos. (Agencia Brasil)

STF determina que Conama atualize
resolução sobre qualidade do ar

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu na quinta-fei-
ra (5) que o Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente (Cona-
ma) deverá fazer uma nova re-
solução sobre os padrões de
qualidade do ar.

Os ministros entenderam
que a Resolução 491/2018 do
Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama), mais re-
cente norma sobre a questão,
é insuficiente para a proteção
ao ar no país.

Com a decisão, a resolução
continuará em vigor, mas o Co-

nama terá prazo de 24 meses
para atualizar as regras em rela-
ção aos padrões atuais da Orga-
nização Mundial da Saúde
(OMS), editados em 2021.

A validade da Resolução 491/
2018 foi contestada pela Procu-
radoria-Geral da República
(PGR). Em uma ação protoco-
lada em 2019, o órgão susten-
tou que a norma está defasada
em relação aos padrões interna-
cionais e não protege adequada-
mente o meio ambiente brasilei-
ro dos efeitos da poluição.

“Embora utilize como refe-

rência os valores guia de qua-
lidade do ar recomendados
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) em 2005, a re-
solução não dispõe de forma
eficaz e adequada sobre os
padrões de qualidade do ar,
prevendo valores de padrões
iniciais muito permissivos,
deixando de fixar prazos pe-
remptórios para o atingimen-
to das sucessivas etapas de
padrões de qualidade de ar e
apresentando procedimento de-
cisório vago”, argumentou a
procuradoria.

O Conama foi instituído em
1981 pela Política Nacional do
Meio Ambiente como órgão
consultivo e deliberativo.

Entre as competências priva-
tivas do Conama, está o estabe-
lecimento de normas e padrões
nacionais de controle da po-
luição causada por veículos
automotores, aeronaves e em-
barcações. Compete também
ao órgão a formulação de nor-
mas, critérios e padrões para
controle e manutenção da qua-
l idade do meio ambiente.
(Agencia Brasil)

Implantação do 5G pode fazer do país
um hub tecnológico, diz ministro

A celeridade dada pela
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) para via-
bilizar a implantação da inter-
net de quinta geração (5G) no
Brasil poderá fazer do país um
hub de tecnologias que poste-
riormente serão utilizadas por
outros países.

A afirmação foi feita pelo
ministro das Comunicações,
Fábio Faria, durante a soleni-
dade de posse de Carlos Bai-
gorri na presidência da Anatel,
em Brasília.

Segundo o ministro, o fei-
to é ainda mais relevante le-
vando em conta as dificuldades
e burocracias naturais do setor
público brasileiro. “Temos
muita burocracia [no setor pú-
blico] e um tempo diferente do
habitual no setor privado”, dis-
se Faria.

“No privado, basta apenas
tomar uma decisão. Aqui, te-
mos de passar pelo convenci-
mento”, acrescentou ao co-
mentar sobre os desafios ob-

servados durante os processos
de planejamento e implantação
do 5G no país.

Faria disse que tecnologi-
as ficam ultrapassadas muito
rapidamente, o que torna ainda
mais importante dar celerida-
des aos trâmites de políticas
que envolvem questões desse
tipo. “Nós falamos nos encon-
tros com autoridades do setor
de telecomunicações sobre
tecnologia. O que é novo hoje
ficará obsoleto amanhã. Se
atrasarmos, ficaremos para
trás e não recuperaremos
mais”, disse ao fazer um elo-
gio ao “tempo recorde” com o
qual a matéria foi trabalhada
pelos conselheiros da Anatel.

Graças a essa celeridade,
acrescentou o ministro, “o Bra-
sil agora é visto como um pos-
sível hub de tecnologia para o
mundo”, referindo-se ao pio-
neirismo de várias tecnologi-
as associadas à telefonia e in-
ternet de quinta geração.

Sobre o novo presidente da

Anatel, Faria disse que, antes
da escolha, buscava um perfil
que pudesse “harmonizar” a
agência. “Baigorri representa
uma palavra: solução”, disse o
ministro, defendendo a valori-
zação dos conselheiros da
agência. “Que cortemos os
custos não importantes para
valorizarmos aqui os funcioná-
rios importantes”, disse.

Durante o discurso de pos-
se, Baigorri lembrou que as
telecomunicações estão em
todos os lugares, e na vida
dos cidadãos. “Está também
presente na nossa indústria e
no nosso ent re tenimento .
Meu propósito é fazer com
que o Estado brasileiro, por
meio da Anatel, potencial ize
o impacto transformador das
telecomunicações e das comu-
nicações na vida de cada brasi-
leiro”.

Ele criticou as empresas
que fazem uso de telemarke-
ting “para vender coisas”, e que
diante dessa situação pretende

mitigar problemas relaciona-
dos a ligações indesejadas.

“As demandas da socieda-
de são outras atualmente. A
Anatel tem de atender essas
novas expectativas do século
21. Somos uma agência do sé-
culo 20 com ferramentas do
século 20 criadas para enfren-
tar problemas do século 20.
Neste século 21 precisamos
de novas ferramentas. Precisa-
mos interagir com outros ór-
gãos para que, de braços dados,
possamos atender às expecta-
tivas da sociedade, junto com
a academia”, disse Baigorri.

Esses novos desafios, se-
gundo ele, exigem nova visão,
dialogo e participação social.
“Precisamos dialogar com a
sociedade, com o Congresso e
com a sociedade civil para, jun-
tos e coordenados, fazermos
parcerias para que a sociedade
se beneficie ao máximo nesse
processo de transformação di-
gital”, complementou. (Agen-
cia Brasil)


