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Bolsonaro se reúne com presidente
da Guiana em Georgetown

Caoa anuncia fechamento da fábrica
e demissão de 480 trabalhadores
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Custo da cesta básica aumenta nas
17 capitais pesquisadas pelo Dieese

Bom resultado da
Petrobras repercute para

toda sociedade
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,06
Venda:       5,06

Turismo
Compra:   5,14
Venda:       5,24

Compra:   5,34
Venda:       5,34

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

14º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite com
muitas nuvens.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

23º C

14º C

Domingo: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nu-
vens.

Manhã Tarde Noite

31º C

19º C

Segunda: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nu-
vens.

Explosão em
hotel no centro

de Havana
mata pelo

menos quatro
pessoas

 Uma forte explosão atin-
giu um conhecido hotel no
centro de Havana na sexta-
feira (6), destruindo vários
andares nas laterais do pré-
dio e matando pelo menos
quatro pessoas, afirmaram
testemunhas e a imprensa
estatal cubana.

O presidente cubano,
Miguel Díaz-Canel, falando
da cena do desastre em
transmissão da televisão cu-
bana, disse que a explosão
no Hotel Saratoga não foi
causada por uma bomba,
acrescentando que um vaza-
mento de gás parece ser a
causa mais provável.

O canal estatal de televisão
disse que a explosão deixou
quatro pessoas mortas e vári-
as outras feridas.

Fotos do jornal oficial do
Partido Comunista, o Granma,
mostram imagens do prédio do
hotel, de vários andares, com
as paredes derrubadas pela ex-
plosão.                        Página 3

O custo da cesta básica de
alimentos aumentou em abril
em todas as 17 capitais onde o
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) re-
aliza a Pesquisa Nacional da
Cesta Básica de Alimentos. De
março para abril, as altas mais
expressivas ocorreram em
Campo Grande (6,42%), Por-
to Alegre (6,34%),
Florianópolis (5,71%), São
Paulo (5,62%), Curitiba
(5,37%), Brasília (5,24%) e
Aracaju (5,04%). A menor va-
riação foi observada em João
Pessoa (1,03%).

Segundo a pesquisa, São
Paulo foi a capital onde a ces-
ta básica teve o maior custo
(R$ 803,99), seguida por

Florianópolis (R$ 788), Porto
Alegre (R$ 780,86) e Rio de
Janeiro (R$ 768,42). Nas cida-
des do Norte e Nordeste, onde a
composição da cesta é diferente
das demais capitais, os menores
valores médios foram registrados
em Aracaju (R$ 551,47) e João
Pessoa (R$ 573,70).

Na comparação com abril do
ano passado, todas as capitais
pesquisadas tiveram alta de pre-
ço, com variações que oscilaram
entre 17,07%, em João Pessoa,
e 29,93%, em Campo Grande.

A pesquisa indicou ainda
que o salário mínimo necessá-
rio para a manutenção de uma
família de quatro pessoas deve-
ria ser de R$ 6.754,33, ou 5,57
vezes o mínimo de R$ 1.212,00
em abril de 2022.      Página 3
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Brasil negocia compra de
fertilizantes na Jordânia,

Egito e Marrocos

Sede do aplicativo 99
Tecnologia retorna à cidade

de São Paulo

Postos devem exibir preço
de combustível com duas

casas decimais
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Largada da categoria Senior

Esporte

SM Kart Competition homenageia
 Ayrton Senna no Kartódromo de Interlagos

O Dia do Trabalhador foi
também a ocasião de lembrar
da partida de Ayrton Senna, fa-
lecido 28 anos atrás. A SM Kart
Competition fez uma homena-
gem ao ídolo do automobilismo,
premiando os pilotos que subi-
ram no pódio da quarta etapa de
seu campeonato, no Kartódromo
de Interlagos, com troféus com
a imagem do tricampeão da F1.
Os vencedores foram Rodrigo
Oliveira (Graduados A), Fernan-
do Braga (Graduados B), Marco
Verga (Sênior), Paulo Reales
(Novatos Masculino 1), Pedro
Henrique Assis (Novatos Mascu-
lino 2), Carolina Fernandes (No-
vatas), Kauê Gomes (Estreantes
Masculino 1), Paolo Giovan-
ni Baglione (Estreantes Mas-
culino 2), Lucimara Ido (Es-
treantes Feminina).

Esta etapa foi marcada
pelo sucesso, com a presença
de quase 300 pilotos e a distri-
buição de 223 brindes, entre prê-
mios e sorteios. Neste evento

novamente a SM Kart Competiti-
on arrecadou doações (café, açú-
car, arroz, feijão, óleo, roupas) em
prol da Locomotiva da Alegria, que
atende a moradores de rua e co-
munidades carentes.

Logo após todos os pódios,
para encerrar a festa foi come-
morado o aniversário dos pilo-
tos que nasceram nos meses de
abril e maio, com farta distribui-
ção de bolos.

As provas foram transmitidas ao
vivo pelo canal FAtvLive, no Youtu-
be: https://youtu.be/6wL-lD4nYlY

Confira os primeiros colo-
cados em cada categoria da SM
Kart Competition:

Graduados A – 1) Rodrigo
Oliveira; 2) Alberto Otazú; 3)
Everton Carajealescow. Gradua-
dos B – 1) Fernando Braga; 2)
João Paulo Muraro; 3) Raphael
Silva. Sênior – 1) Marco Verga;
2) Guto Oliveira; 3) Ricardo
Cesar. Novatos Masculino 1 – 1)
Paulo Reales; 2) Aureliano Frei-
tas; 3) André José. Novatos Mas-

culino 2 – 1) Pedro Henrique
Assis; 2) Marcelo Giannetti; 3)
Felipe Augusto. Novatas – 1) Ca-
rolina Fernandes; 2) Maria Cris-
tina; 3) Monique Giannetti. Es-
treantes Masculino 1 – 1) Kauê
Gomes; 2) João Ferreira; 3) Di-
ego Cesar. Estreantes Masculi-
no 2 – 1) Paolo Giovanni Bagli-
one; 2) Elton Cavalcante; 3) Ha-

roldo Gianetti. Estreantes Femi-
nina – 1) Lucimara Ido; 2) Natá-
lia Eufrásio; 3) Aurelita Freitas.

O SM Kart Competition tem
apoio de Aboissa Commodity
Brokers, Adelante Sports, AKSP,
Albarelli Sistemas, Alpie Esco-
la de Pilotagem, Alvorada Pets,
Artmix, Banda Gozi, Banda Ro-
liços Selvagens, Bar Lounge 97,

Box4Cars, Braúna Investimen-
tos, Bunny Burguer, Carlos
Masso Terapias Corporais e
Energética, Cento e Onze De-
sign, Cervejaria Paulistânia,
Clinica de Olhos AS, Directa
Imóveis, Divando com Andy
Fani, DKR Luvas, Dra Deise
Mitaki, ECPA, Família Presto
Pizzaria e Restaurante, Filé
Restaurante e Bar, Floricultu-
ra Jardim dos Amores, FuteRo-
ck, Grakar, Gym Free Tensores
para Treinamento, Harder Than,
Jornal O DIA SP, K’ Cakes Con-
feitaria Artesanal, Loba Even-
tos, LR Interlagos, Master Mí-
dia Marketing, Meg Star Spee-
dwear, Monster English, Pada-
ria Karol 97, PFox Informáti-
ca, School Fighter, SM Reno-
vadora de Veículos, SOS Vete-
rinária, Speed Angels Kart Ra-
cing Girls, Studio JZ Danças e
Teatro, Surah Korean Cuisine,
TriploNet Internet Fibra Ópti-
ca, ULV, W.I.S Secret, Zio Vito
Pizza e Pasta.

WEC: equipes de brasileiros monopolizam
1ª fila na Bélgica, prévia das 24 Horas de Le Mans

A Alpine largará da segun-
da posição nas 6 Horas de Spa-
Francorchamps, segunda etapa
da temporada 2022 do Cam-
peonato Mundial de Enduran-
ce, o FIA WEC. Em uma clas-
sificação apertada realizada na
sexta-feira (6), o time líder do
campeonato, que conta com o
brasileiro André Negrão, e os
franceses Matthieu Vaxiviere
e Nicolas Lapierre, garantiu
um lugar na primeira fila após
marcar 2min02s999 na me-
lhor das voltas na sessão.

A pole position acabou nas
mãos da Glickenhaus, equipe
que viu o francês Olivier Pla
marcar 2min02s771, colocando
o time, que conta com o também
francês Romain Dumas e o bra-
sileiro Pipo Derani, na posição
de honra do grid de largada. As-
sim, a primeira fila em Spa-Fran-
corchamps terá trios franco-bra-
sileiros. Os Toyota, considera-
dos favoritos antes do início das
atividades, monopolizam a se-
gunda fila. O japonês Kamui
Kobayashi colocou o GR010

Hybrid número 7 na terceira po-
sição, sendo seguido por Bren-
don Hartley, piloto neozelandês.

Nas outras classes, a AF Cor-
se levou a pole position da
LMP2, após o italiano Alessio
Rovera marcar 2min04s246.
Nesta mesma divisão, Felipe
Nasr colocou a Penske no oita-
vo lugar. Nos GTs, o italiano Gi-
anmaria Bruni colocou a Pors-
che na pole da LMGTE-Pro, cra-
vando 2min14s301 na última
volta rápida da sessão, enquanto
o americano Ben Keating, com

um Aston Martin da TF Sport,
garantiu a posição de honra da
LMGTE-Am ao marcar
2min17s408. Não há brasileiros
correndo nos GTs.

As 6 Horas de Spa-Francor-
champs serão disputadas neste
sábado (7), a partir das 8h. A se-
gunda etapa do Mundial de Endu-

rance contará com transmissão
exclusiva e na íntegra do Star+.

Esta corrida também é im-
portante por ser uma espécie de
prévia para as 24 Horas de Le
Mans, a prova mais importante
do calendário do FIA WEC, que
será disputada na terceira eta-
pa, em junho.
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O prefeito de São Paulo, Ri-
cardo Nunes, recebeu repre-
sentantes da 99 Tecnologia e
vereadores da CPI dos Aplica-
tivos para tratar do retorno da
sede da empresa ao municí-
pio. A empresa, que mudou da
cidade de São Paulo para
Osasco há cerca de 10 meses,

volta à capital paulista onde
está a maior demanda de trans-
porte por aplicativo do país.

Com isso, a cidade ganha em
arrecadação de impostos, fazen-
do justiça à utilização do viário
por milhares de carros por apli-
cativos diariamente, com retor-
no em melhores serviços públi-

cos à população, geração de em-
prego e renda local. A empresa
ganha também ao ter, novamen-
te, sua sede próxima aos seus
funcionários e associados. “O
retorno da 99 é, sem dúvida, uma
ótima notícia para todos”, come-
mora o prefeito.

Vale lembrar que a cidade de

São Paulo, por meio da Lei
17.719/21, reduziu a alíquota de
ISS de 5% para 2% em determi-
nados serviços prestados por
plataformas digitais, incluindo
transporte de passageiros e en-
tregas. A alteração tem, por ob-
jetivo, estimular o ambiente de
negócios digitais na cidade.

Dia Nacional do Turismo: opções de passeios
em SP vão de montanhas a cavernas

Para comemorar o Dia Na-
cional do Turismo, celebrado
em 8 de maio, a Fundação Flo-
restal (FF) separou algumas
dicas que incluem cavernas,
montanhas e praias. Os Par-
ques Estaduais Caverna do Di-
abo e Intervales são ótimos
para quem procura sossego e
aventura. O Monumento Na-
tural Estadual (MONA) Pedra
do Baú é para aqueles que
procuram ecoturismo e lin-
dos cenários. Já os amantes
de ilhas, podem ir para os

Parques Estaduais Ilha Anchi-
eta e Ilha do Cardoso.

A FF alerta aos turistas que
existem normas para visitação
desses espaços protegidos e o
respeito a elas é fundamen-
tal para garantir, tanto a pre-
servação dos locais, quanto o
sucesso do passeio. Não é
permitida a entrada de ani-
mais domésticos; é proibido
fazer fogueiras, churrasco,
queima de fogos ou qualquer
ato que possa provocar in-
cêndio no interior da Unida-

de de Conservação.
A instituição orienta tam-

bém para que os visitantes não
retirem espécies vegetais,
animais ou qualquer outro
item da natureza. Apenas os
resíduos gerados devem ser
coletados e levados de volta
para descarte adequado.

Nas Unidades de Conser-
vação que cobram entrada, o
ingresso custa R$ 19,00 para
brasileiros, R$ 28,00 para vi-
ajantes do Mercosul e R$
37,00 para estrangeiros, com

meia-entrada para estudantes
brasileiros e estrangeiros,
profissionais de educação das
escolas da rede pública esta-
dual e municipal. Para alguns
atrativos, é necessária a con-
tratação de monitoria à parte.

Para saber mais sobre ou-
tras Unidades de Conserva-
ção, acesse o site Guia de Áre-
as Protegidas. Já para fazer a
reserva ou adquirir o ingres-
so,  acesse ht tps: / /
www.ingressosparquespaulistas.com.br/
home.

Entre as três mil alunas ido-
sas que concluíram o curso de
capacitação digital este ano,
nas 128 unidades do Telecen-
tro existentes na cidade, 100
alunas irão participar de ação
em comemoração ao Dia das
Mães. A escolha foi por meio
de sorteio e o prêmio de in-
centivo é um ticket para assis-
tir a uma sessão de cinema, no
dia 7 de maio, neste sábado. O
encontro com a telona será no
Cine Marquise, 10h, no Con-
junto Nacional.

O filme que será exibido
para as alunas, em homenagem

Prefeitura e Estado fazem ação
de incentivo à cultura em

comemoração ao Dia das Mães
ao Dia das Mães é “Mar de
Dentro” um drama do cinema
nacional. Dirigido por Dainara
Toffoli que também assina a
autoria junto com Elaine Tei-
xeira. A história conta a vida de
uma mulher que tem sua traje-
tória transformada ao desco-
brir que se tornará mãe.

Durante a sessão, haverá
distribuição de Pipoca e Refri-
gerante de graça. Essa é a pri-
meira de muitas ações de in-
centivo à educação e cultura
dessa parceria Centro de Vo-
luntariada da Sabesp e Progra-
ma Telecentro.

SP libera R$ 15 milhões para transformar
unidade de saúde de Itapetininga

O governador Rodrigo Gar-
cia liberou na sexta-feira (6) R$
15 milhões para o Hospital Dr.
Leo Orsi Bernardes de Itapeti-
ninga. O recurso permite a am-
pliação dos serviços de saúde
oferecidos para 13 municípios
da região. O novo aporte, que
será pago no decorrer do ano,
também possibilitará a transfor-
mação da unidade em Hospital-
Escola.

“Esse investimento do Go-
verno de São Paulo vai ampliar
o atendimento da saúde aqui na
região de Itapetininga e diminuir
as filas de cirurgias e procedi-
mentos, que estão represados
por conta da pandemia de CO-
VID-19, além de fazer parte de
um conjunto de outros investi-
mentos da área da saúde”, disse
Rodrigo Garcia.

Durante o Governo na Área
em Itapetininga, Rodrigo Garcia
liberou outros R$ 124 milhões

em recursos para a região. Des-
te total, R$ 32,3 milhões serão
destinados às obras de infraes-
trutura urbana, em que serão con-
templados os municípios de Ita-
petininga, Anhembi, Areiópolis,
Avaré, Bofete, Botucatu, Cer-
queira César, Cesário Lange,
Guareí, Iaras, Itatinga, Manduri,
Pardinho, Pereiras, Pilar do Sul,
Porangaba, Pratânia, Quadra, São
Manuel, São Miguel Arcanjo,
Sarapuí e Torre de Pedra.

No Programa Respeito à
Vida, os recursos para infraes-
trutura viária chegam a R$ 14,7
milhões. As obras de melhori-
as serão executadas em parce-
ria com a Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU). E 11 cidades
da região de Itapetininga serão
atendidas com recursos de R$
12 milhões para obras e me-
lhorias de infraestrutura turís-
tica, valor 30% maior que a mé-

dia dos últimos dois anos.

Abastecimento e esgoto
Em Bofete, o Governo de

São Paulo vai construir um re-
servatório de 136,6 milhões de
litros de água, com um investi-
mento de R$ 12,4 milhões por
meio do Departamento de Águas
e Energia Elétrica (DAEE). O pro-
cesso licitatório para a execução
das obras já iniciou, sendo que a
previsão para a abertura das pro-
postas é dia 9 de junho. Após ini-
ciada, a obra, que beneficiará cer-
ca de 17 mil habitantes, deverá ser
concluída em até 12 meses.

Durante o evento, Rodrigo
Garcia liberou ainda R$ 5,6 mi-
lhões para obras de abasteci-
mento e esgotamento sanitário,
que vão ampliar a segurança hí-
drica e a qualidade de vida nos
municípios de Itapetininga, Gua-
reí, Iaras, Pilar do Sul, São Mi-
guel Arcanjo e Sarapuí. Esses

empreendimentos beneficiarão
diretamente cerca de 38 mil
moradores nas seis cidades.

Educação e habitação
Na área da educação, serão

destinados R$ 14 milhões para
a construção de uma creche em
Avaré e uma escola estadual em
Iaras. As obras serão realizadas
com recursos financeiros do
Plano de Ações Integradas do
Estado de São Paulo (Painsp).

O Governo de São Paulo tam-
bém liberou R$ 33 milhões para
437 novas moradias pela modali-
dade Nossa Casa-CDHU, que se-
rão construídas nas cidades de
Areiópolis, Iaras e Cerqueira Cé-
sar. Na primeira fase da edificação
é realizada a urbanização do lotea-
mento, com implantação da infra-
estrutura, como iluminação, Cal-
çamento, rede de água e esgoto, já
na segunda fase ocorre o início da
construção das casas.

Projeto Guri— tem vaga para cursos
gratuitos no interior e litoral do estado

O Projeto Guri do Interior e
Litoral, programa de educação
musical e inclusão sociocul-
tural da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Esta-
do de São Paulo, está com va-
gas disponíveis. Para partici-
par, não é preciso ter conhe-
cimento prévio em música,
nem possuir instrumento mu-
sical. Os interessados devem
entrar em contato diretamen-
te com o polo de sua preferên-
cia até o dia 31 de maio.

Presente em 282 municípi-
os, o programa oferece cursos
gratuitos de música para crian-
ças, adolescentes e jovens de 6
a 18 anos incompletos. O pro-

cesso é realizado de modo pre-
sencial (exceto no Polo Regio-
nal Santos e Polo IORM — Or-
lândia, com inscrição exclusiva
pelo https://
www.projetoguri.org.br/

Para conferir a lista completa
dos cursos, o locais e contatos
de cada polo acesse o site do
Projeto Guri.

Informações importantes:
_ Documentos para matrícu-

la: RG ou Certidão de Nascimen-
to do candidato, RG do respon-
sável, comprovante de matrícu-
la no ensino regular e compro-
vante de endereço.

_ No formato de cadastro de

interesse online, via link, o res-
ponsável preenche o formulá-
rio no site do Projeto Guri e
aguarda a confirmação por e-
mail do número de matrícula e
das instruções de acesso ao
Portal do Aluno.

_ Após a confirmação da
matrícula, o aluno acessa o
Portal do Aluno e anexa os do-
cumentos solicitados. O preen-
chimento do Questionário So-
cial também é parte integrante
do processo de ingresso.

As faixas etárias acima in-
dicam as idades apropriadas
para o início em cada curso
considerando razões de caráter
pedagógico.

O início das aulas depende do
retorno de cada polo e da data
de matrícula. Assim, é preciso
aguardar o contato da coordena-
ção do polo.

As aulas devem ocorrer de
modo presencial, de maneira
progressiva, atendendo à delibe-
ração do Governo do Estado de
São Paulo e a autorização pré-
via de cada cidade. As famílias
recebem as informações ne-
cessárias com antecedência,
cientes de que todas as medi-
das de segurança estão sendo
tomadas, visando a saúde e o
bem-estar dos Guris, familia-
res, colaboradoras, colabora-
dores e comunidade.

Governo destina recursos para moradia popular
e entrega títulos de propriedade em Iperó

O governador Rodrigo Gar-
cia liberou na sexta-feira (6) re-
cursos da modalidade Nossa
Casa – Apoio para a construção
de 78 unidades habitacionais do
empreendimento Alea Iperó –
Módulo I e II, no município de
Iperó. O valor do aporte é de R$
780 mil e os recursos serão dis-
ponibilizados na forma de sub-
sídio para que famílias de baixa
renda possam ter acesso à aqui-
sição da casa própria.

Durante cerimônia realizada
no bairro George Oetterer, tam-
bém foram entregues 982 títulos
de propriedade para famílias do
núcleo Vileta e inaugurada mais
uma unidade do Poupatempo.

“Além das escrituras, esta-
mos entregando oficialmente o
Poupatempo do centro e autori-
zando R$ 1,5 milhão para pavi-
mentar três ruas principais do
Núcleo Vileta. O governo exis-
te para isso: resolver o proble-
ma das pessoas, criar oportuni-

dades e ajudar aqueles que mais
precisam”, afirmou Rodrigo
Garcia.

A modalidade Nossa Casa –
Apoio fornece cheque moradia
a famílias com até três salários
mínimos para aquisição de imó-
veis em empreendimentos apro-
vados pela Secretaria de Estado
da Habitação. O cheque moradia
é um subsídio concedido pelo
Governo do Estado, por meio da
Casa Paulista, para as famílias
efetivarem a compra do imóvel,
junto às construtoras. Esse sub-
sídio será usado para abater o va-
lor final na assinatura do contra-
to de financiamento habitacional.

O comprador pode contar
ainda com subsídios federais e
utilizar o FGTS no financiamento
habitacional, quando disponível.
A demanda é aberta a todos que
se enquadrarem nos critérios do
programa e devidamente aprova-
da pela Caixa Econômica Fede-
ral, que concederá o financia-

mento habitacional das moradi-
as.

Em visita à Iperó, Rodrigo
também entregou 982 títulos de
propriedade para as famílias re-
sidentes no núcleo habitacional
Vileta. Do total de títulos, 348
foram distribuídos durante o
evento e o restante conforme li-
beração do cartório.

A partir do recebimento do
título sem qualquer custo, os
moradores passam a ser legal-
mente proprietários de seus
imóveis, antes irregulares. Além
de garantir segurança jurídica, o
Programa Cidade Legal, vincu-
lado à Secretaria de Estado da
Habitação, leva às famílias de
baixa renda com outros benefí-
cios, como o acesso ao merca-
do formal de crédito, a possibi-
lidade de comercialização do
imóvel e a transferência do bem
para filhos ou herdeiros.

O programa Cidade Legal
acelera e desburocratiza o pro-

cesso de regularização fundiária,
sem custo aos municípios e aos
moradores. As prefeituras rece-
bem apoio técnico para a regu-
larização de parcelamento do
solo e de núcleos habitacionais,
públicos ou privados, para fins
residenciais, localizados em área
urbana ou de expansão urbana.

O governador Rodrigo Gar-
cia também entregou mais uma
unidade do Poupatempo em Ipe-
ró. Mais moderno, compacto e
integrado ao Detran.SP, o Pou-
patempo beneficiará uma popu-
lação de aproximadamente 40
mil habitantes. A unidade pos-
sui investimento de R$ 130
mil pelo Estado e capacidade
para realizar até 200 atendi-
mentos por dia. Os cidadãos
que precisam realizar serviços
presenciais devem obrigatori-
amente agendar data e horário
pelo portal
www.poupatempo.sp.gov.br ou
aplicativo Poupatempo Digital.

CÂMARA
Não são poucos cidadãos pretos e cidadãs pretas que vão tes-

temunhar sobre o vereador Camilo Cristófaro - que já tinha se
desligado do PSB conforme ofício de 28 abril 2022 ao dire-
tório estadual - ser um brincalhão em relação ...

.
MUNICIPAL
... as gozações - dizer “coisa de preto” - que muitos artistas,

jogadores de futebol e gente do samba fazem com carinho e ape-
lidos. A preocupação do Camilo é com os demais colegas, uma
vez que os advogados alertam sobre um precedente : ...

.
(São Paulo)
... a cassação do mandato. Confiante que terá Justiça justa,

até com alguma punição, por parte da Corregedoria. Nestes pro-
cessos têm que prevalecer princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Senão, pode virar até linchamento

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Como a defesa da cor preta dos brasileiros tá na ordem do

dia da política paulistana, vamos lembrar que o jovem Guto Za-
charias (MBL) será candidato no lugar do ‘Mamãe Falei’. Seu
slogan é “Negão capitalista que refuta falácias da esquerda”

.
GOVERNO (São Paulo)
Quem terá coragem política de ter como vice uma mulher

preta, seja tentando a reeleição como Rodrigo (PSDB) e entre
os demais candidatos ao cargo; especialmente o ex-prefeito pau-
listano Haddad (PT), agora com o PSB do França enquadrado ?

.
CONGRESSO (Brasil)
Uma pergunta tá no ar : o artigo 53 da Constituição (1988)

segue valendo, ou o jornalista e senador Kajurú (Podemos - GO)
vai servir de ‘boi de piranha’ - leia-se condenação no Supremo e
cassação no Senado - por ter feito acusações a políticos ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro (PL) segue comemorando as subidas nas pes-

quisas de intenção de voto pela sua reeleição, Entre os cerca de
2 milhões de jovens a partir dos 16 anos e que tiraram o título de
eleitor, há milhares de cristãos - conservadores - e pretos

.
PARTIDOS (Brasil)
O PL do deputado federal e filho do Bolsonaro, o PSOL do

Boulos candidato à deputado federal e o Republicanos do depu-
tado federal Russomanno são os partidos que podem e devem
ser os maiores puxadores de votos pra eleger boas bancadas

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

prensa (Brasil) desde 1992. A coluna  cesarneto.com  tor-
nou-se referência das liberdades possíveis. Recebeu Meda-
lha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mé-
rito (Assembleia paulista)

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @CesarNetoReal
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Explosão em hotel no centro
de Havana mata pelo menos

quatro pessoas
 Uma forte explosão atingiu um conhecido hotel no centro

de Havana na sexta-feira (6), destruindo vários andares nas late-
rais do prédio e matando pelo menos quatro pessoas, afirmaram
testemunhas e a imprensa estatal cubana.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, falando da cena do
desastre em transmissão da televisão cubana, disse que a explo-
são no Hotel Saratoga não foi causada por uma bomba, acres-
centando que um vazamento de gás parece ser a causa mais pro-
vável.

O canal estatal de televisão disse que a explosão deixou qua-
tro pessoas mortas e várias outras feridas.

Fotos do jornal oficial do Partido Comunista, o Granma,
mostram imagens do prédio do hotel, de vários andares, com as
paredes derrubadas pela explosão.

Uma testemunha da Reuters viu fumaça e chamas vindas do
edifício. Policiais e equipes de resgate correram para a cena,
isolando pontos importantes e prédios na região, incluindo o
edifício histórico do Capitólio.

Uma foto da cena mostrou o que parecia ser pelo menos um
corpo coberto com um tecido branco no local.

Na região, ambulâncias foram vistas chegando a um hospital
na cidade antiga de Havana, cercadas por médicos, enfermeiras,
policiais e curiosos.

O hotel em estilo neoclássico foi remodelado por uma em-
presa britânica após a queda da União Soviética, e era considera-
do o local procurado por autoridades governamentais e celebri-
dades em visita à ilha por muitos anos. Mais recentemente, o
Saratoga havia perdido um pouco de seu brilho com a abertura de
novos hotéis em Havana, mas mantinha suas cinco estrelas.

O hotel estava pronto para sua reabertura pós-pandêmica, que
aconteceria em quatro dias, segundo sua página do Facebook.
(Agencia Brasil)

O presidente da Petrobras,
José Mauro Ferreira Coelho,
disse na sexta-feira (6), no Rio
de Janeiro, em coletiva online,
que não há relação significativa
entre os resultados da compa-
nhia e o reajuste dos preços dos
combustíveis. A estatal teve  lu-
cro de R$ 44,5 bilhões no pri-
meiro trimestre deste ano. Co-
elho explicou que 80% dos gan-
hos no período foram proveni-
entes da atividade de exploração
e produção de petróleo e 20%
dos demais segmentos.

Segundo o presidente da es-
tatal, no primeiro trimestre de
2022, a Petrobras pagou em tri-
butos para a União, estados e
municípios uma vez e meia o
valor do seu lucro líquido. “Um
bom resultado da Petrobras se
repercute também para a soci-
edade como um todo. Isso gera
investimentos em saúde, sane-
amento, transporte e uma sé-
rie de outros investimentos
importantes”.

Coelho disse que, no pri-
meiro trimestre deste ano, em
tributos e participações go-
vernamentais, foram pagos
mais de R$ 70 bilhões. Se-
gundo o presidente, cada R$
1 bilhão investido pela Petro-
bras gera cerca de 10 mil em-
pregos. “Então, é emprego e

geração de renda na veia”.

Gestão
Em relação ao resultado do

primeiro trimestre, Coelho dis-
se que a última vez em que o pre-
ço do barril do petróleo no mer-
cado externo esteve acima dos
US$ 100 ocorreu no primeiro
trimestre de 2014, quando o pre-
ço atingiu US$ 108. Ele anali-
sou que, mesmo com o preço à
média de US$ 108 o barril, a
Petrobras não teve, àquela épo-
ca, resultado como o registrado
agora. “Porque não é simples-
mente uma questão de preço
elevado de petróleo mas, sim,
uma questão de uma gestão efi-
ciente, comprometida com a
busca pelo resultado, a redução
de custos”.

O presidente disse que entre
o primeiro trimestre de 2014 e
o primeiro trimestre de 2022, a
Petrobras teve uma redução da
dívida de US$ 160 bilhões para
menos de US$ 60 bilhões, uma
redução de 65% no pagamento
de juros proveniente de financi-
amentos, redução de 30% na
produção de petróleo e gás na-
tural, queda de 60% nos custos
das despesas administrativas,
queda de mais da metade dos
custos de extração de petróleo
e redução de 30% nos custos de

refino. Coelho disse que a com-
panhia tem hoje uma gestão
comprometida com o resultado
e a redução de custos.

O presidente da Petrobras
disse que o aumento do preço do
petróleo em todo o mundo, nos
três primeiros meses deste ano,
se refletiu em lucros de todas as
grandes petroleiras globais. Ele
destacou também que dos cerca
de 800 mil acionistas da Petro-
bras, 700 mil são brasileiros.
Em relação à questão de preços,
Coelho considerou legítima a
preocupação do presidente da
República em relação aos pre-
ços mais elevados dos combus-
tíveis, “que acontece em todo o
mundo” e resulta em preocupa-
ção de todos os líderes gover-
namentais.  “Por outro lado, por
dever de diligência, os adminis-
tradores da Petrobras e de todas
as empresas de capital aberto
devem atuar alinhados de acor-
do com a atual política de pre-
ços da companhia”.

O presidente destacou, por
outro lado, que a Petrobras não
é insensível à sociedade brasi-
leira, principalmente em mo-
mentos atípicos como atual, no
qual o conflito no Leste Euro-
peu acaba impactando muito os
mercados de energia, em espe-
cial, agora, o mercado de diesel.

“A Petrobras acompanha os
preços de mercado, mas não
repassamos essa volatilidade
momentânea de imediato. Mas,
claro também, em determina-
dos momentos, reajustes de-
vem ser feitos para que a gente
mantenha a saúde financeira da
nossa companhia”.

Reajuste
Os preços de combustíveis

estão há 57 dias sem reajustes.
O diretor de Comercialização
e Logística, Cláudio Mastella,
esclareceu que não há limite
estabelecido para novo rea-
juste e que não há risco de de-
sabastecimento,  porque o
mercado está suprido tanto
pelo refino brasileiro, como
por importações da Petrobras
e de terceiros. “Os estoques es-
tão confortáveis”, assegurou.

Segundo Mastella, a Petro-
bras monitora os mercados in-
ternacionais e avalia os preços
coletivos. Ele esclareceu que a
companhia evita repassar a vo-
latilidade de preços para o mer-
cado interno porque, a cada dia,
pode haver situações de defasa-
gem para cima ou para baixo. “A
gente aguarda estabilização de
defasagem em um patamar para
então implementar mudanças”.
(Agencia Brasil)

Termina neste sábado (7) o
prazo para que postos em todo
país se adequem à regra de exi-
bir o preço dos combustíveis
com duas casas decimais, e não
mais com três, como ocorre atu-
almente.

A mudança foi determinada
pela Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP), por meio da Re-

Postos devem exibir preço de
combustível com duas casas decimais

Caoa anuncia fechamento da fábrica
e demissão de 480 trabalhadores

A montadora Caoa Chery
comunicou ao Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos
Campos e Região, na quinta-fei-
ra (5), que vai fechar a fábrica
de Jacareí e demitir cerca de
480 trabalhadores. Segundo o
sindicato, a decisão pegou os
metalúrgicos de surpresa.

Em reunião com o sindica-
to, na quinta-feira, a direção da
Caoa Chery informou que um
modelo sairá de linha, e dois
modelos passarão a ser importa-
dos da China. Com isso, a em-
presa pretende encerrar toda a
produção de Jacareí (SP). A fá-
brica informou que a unidade pas-
sará por uma modernização para
a produção de carros elétricos,
que começaria apenas em 2025.

Em nota, a montadora infor-
mou que está atenta às deman-
das globais em relação à mobi-
lidade sustentável e assume o
compromisso com o Brasil e
seus consumidores de eletrifi-
car todos os modelos de seu
portfólio até o final de 2023.
Com isso, inicia um grande pro-
cesso de remodelação da sua
unidade fabril em Jacareí, inte-
rior de São Paulo.

“Esta é a primeira vez que a
fábrica, inaugurada em 2015,
passará por uma atualização des-
se porte. Localizada em um pon-
to estratégico de São Paulo,
com fácil acesso às principais
rodovias do país, a unidade fa-
bril passará por mudanças para
adequação dos processos produ-
tivos que permitirão a introdu-
ção de novos produtos concebi-
dos a partir de plataformas de

última geração, equipados com
propulsores híbridos ou 100%
elétricos”.

A adaptação da unidade de
Jacareí terá como parâmetro os
processos produtivos já adota-
dos na fábrica da Caoa Monta-
dora, localizada em Anápolis
(GO), informou a montadora.
“Para que as mudanças ocorram
de forma efetiva, a Caoa Chery
informa a parada temporária da
unidade fabril de Jacareí (SP). A
suspensão das atividades tem
como objetivo ajustar os pro-
cessos produtivos da planta para
novos modelos com tecnologi-
as híbridas e elétricas, visando a
modernização e atualização das
linhas de produção.”

Já em relação aos colabora-
dores da planta de Jacareí, a
empresa informou que está em
negociação com os representan-
tes do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São José dos Campos e
região para a definição de um
pacote de indenização suple-
mentar, “além do regular paga-
mento das verbas rescisórias le-
gais, seguindo o seu compro-
misso de respeito aos trabalha-
dores”, informou a nota.

Segundo o sindicato, com a
decisão, todos os 370 metalúr-
gicos da produção de Jacareí
seriam demitidos. A empresa
informou também que pretende
dispensar mais da metade dos
funcionários do administrativo,
setor que hoje conta com 230
trabalhadores na planta. O res-
tante do efetivo seria remaneja-
do para outras unidades da mon-
tadora.

A fábrica da Chery foi inau-
gurada em Jacareí no dia 28 de
agosto de 2014. Em 2017, me-
tade da operação da montadora
chinesa no Brasil foi comprada
pelo Grupo Caoa.

Assembleia dos trabalha-
dores

Em assembleia na manhã da
sexta-feira (6), os metalúrgicos
da Caoa Chery em Jacareí apro-
varam o início de uma campanha
contra o fechamento da fábrica
e pela manutenção dos postos de
trabalho. Como parte da campa-
nha, os trabalhadores aprovaram
a proposta de abertura de layoff
a partir de junho para todos os
funcionários da montadora.

A proposta foi apresentada
pelo Sindicato dos Metalúrgicos
de São José dos Campos e Re-
gião. Foi aprovada ainda uma
campanha política, cobrando do
poder público medidas que bar-
rem o fechamento da fábrica e
preservem os postos de trabalho
na planta de Jacareí.

Na mesma assembleia, foi
rejeitada por unanimidade a pro-
posta apresentada pela empresa
para demissão dos trabalhadores
e pagamento de três salários
nominais como indenização. O
resultado será levado pelo sin-
dicato à montadora, em uma
nova reunião marcada para ter-
ça-feira (10).

Na negociação ocorrida na
manhã de quinta-feira (5) com a
direção da Caoa Chery, o sindi-
cato propôs o layoff (suspensão
de contrato) de cinco meses a
partir de 1º de junho, com mais

três meses de estabilidade para
todos os trabalhadores, garantin-
do os empregos até janeiro.

“O programa seria uma alter-
nativa para evitar a demissão em
massa anunciada pela empresa,
com o fechamento da fábrica em
Jacareí”, segundo a nota envia-
da pelo sindicato.

Passeata
Logo após a assembleia da

sexta-feira, cerca de 400 traba-
lhadores saíram em passeata até
a prefeitura de Jacareí. Junto
com o sindicato, eles reivindi-
cam ao prefeito Izaias Santana
(PSDB) e à Câmara Municipal a
proposição e aprovação de um
projeto de lei que proíba o fe-
chamento da fábrica.

Como parte da campanha
pela preservação dos empregos
e manutenção da fábrica na ci-
dade, os trabalhadores iniciaram
na sexta-feira um acampamento
em frente à montadora.

“Não vamos permitir que a
Caoa Chery, que foi amplamen-
te privilegiada com benefícios
fiscais, simplesmente demita os
trabalhadores e feche a fábrica
na cidade. Vamos fazer uma
grande campanha contra esse
total desrespeito aos trabalha-
dores e à população de Jacareí,
que certamente sofrerá forte
impacto com essa medida. As-
sim como fizemos na Avibras,
onde conseguimos reverter as
420 demissões, vamos lutar com
toda força em defesa dos empre-
gos na Caoa Chery”, afirmou o
presidente do Sindicato, Weller
Gonçalves. (Agencia Brasil)

solução nº 858/2021, publicada
em novembro do ano passado.

De acordo com a ANP, o ob-
jetivo da mudança “é deixar o
preço do combustível mais pre-
ciso e claro para o consumidor,
além de estar alinhado com a
expressão numérica da moeda
brasileira”.

Assim sendo, acrescenta a
agência, os preços deverão ser

exibidos com duas casas deci-
mais tanto no painel de preços
quanto nos visores das bombas
abastecedoras.

A ANP informa, no entanto,
que nas bombas o terceiro dígi-
to poderá ser mantido, desde que
marcando zero e travado no mo-
mento do abastecimento. “Des-
sa forma, os postos não preci-
sarão trocar os módulos das

bombas, o que poderia acarretar
custos aos agentes econômi-
cos”, justificou a agência.

Na avaliação da agência, a
mudança não implicará o aumen-
to do valor final dos preços dos
combustíveis, uma vez que a nor-
ma não trará “custos relevantes
aos revendedores e nem restri-
ções aos preços praticados”.
(Agencia Brasil)

Instrução estabelece retorno de
servidores a trabalho presencial

Publicada no Diário Oficial
da União de sexta-feira (6) ins-
trução normativa do Ministério
da Economia que estabelece o
retorno de servidores e empre-
gados públicos ao trabalho pre-
sencial. A medida vale para aque-
les que trabalham em órgãos e

entidades do Sistema de Pesso-
al Civil da Administração Públi-
ca Federal (Sipec).

A Instrução Normativa nº 36,
no entanto, acrescenta que “os
órgãos e entidades integrantes do
Sipec poderão utilizar o Progra-
ma de Gestão, nos termos da Ins-

trução Normativa nº 65, de 30 de
julho de 2020, para permitir a con-
tinuidade ou execução de ativida-
des em regime não presencial”.

A instrução publicada em
2020 estabelece orientações,
critérios e procedimentos ado-
tados para a implementação de

um programa de gestão que pos-
sibilite a execução de atividades
remotas, pelos servidores e em-
pregados públicos vinculados ao
Sipec, detalhando situações,
contextos e objetivos que viabi-
lizam a implementação desse
modelo. (Agencia Brasil)

O custo da cesta básica de
alimentos aumentou em abril em
todas as 17 capitais onde o De-
partamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) realiza a Pes-
quisa Nacional da Cesta Básica
de Alimentos. De março para
abril, as altas mais expressivas
ocorreram em Campo Grande
(6,42%), Porto Alegre (6,34%),
Florianópolis (5,71%), São Pau-
lo (5,62%), Curitiba (5,37%),
Brasília (5,24%) e Aracaju
(5,04%). A menor variação foi
observada em João Pessoa
(1,03%).

Segundo a pesquisa, São Pau-
lo foi a capital onde a cesta bá-
sica teve o maior custo (R$
803,99), seguida por Florianó-
polis (R$ 788), Porto Alegre
(R$ 780,86) e Rio de Janeiro
(R$ 768,42). Nas cidades do
Norte e Nordeste, onde a com-
posição da cesta é diferente das
demais capitais, os menores va-
lores médios foram registrados
em Aracaju (R$ 551,47) e João
Pessoa (R$ 573,70).

Na comparação com abril do
ano passado, todas as capitais
pesquisadas tiveram alta de pre-
ço, com variações que oscilaram
entre 17,07%, em João Pessoa,
e 29,93%, em Campo Grande.

A pesquisa indicou ainda que
o salário mínimo necessário
para a manutenção de uma famí-
lia de quatro pessoas deveria ser
de R$ 6.754,33, ou 5,57 vezes
o mínimo de R$ 1.212,00 em
abril de 2022. Em março, o va-
lor necessário era de R$
6.394,76, ou 5,28 vezes o piso
mínimo. Em abril de 2021, o
valor do mínimo necessário era
de R$ 5.330,69, ou 4,85 vezes
o mínimo vigente na época, de
R$ 1.100.

De acordo com a pesquisa,
entre os produtos cujo preço
aumentou em todas as capitais

Custo da cesta básica aumenta
nas 17 capitais pesquisadas

pelo Dieese
estão o óleo de soja com as va-
riações oscilando entre 0,5%,
em Vitória, e 11,34%, em Bra-
sília; o pão francês, com as al-
tas mais expressivas em Campo
Grande (11,37%), Aracaju
(9,7%) e Porto Alegre (7,07%);
a farinha de trigo, com destaque
para Belo Horizonte (11,08%),
Porto Alegre (10,07%) e Brasí-
lia (9,54%); o leite integral que
teve os maiores aumentos em
Florianópolis (15,57%), Curiti-
ba (14,15%), Porto Alegre
(13,46%) e Aracaju (11,31%); a
manteiga, com elevações que
variaram entre 0,61%, em For-
taleza, e 6,92%, em Curitiba; a
batata, com taxas entre 14,63%,
em Porto Alegre, e 39,1%, em
Campo Grande.

Já os preços que aumenta-
ram em 16 capitais foram os da
farinha de mandioca, com as
maiores variações em Natal
(7,76%) e Fortaleza (3,73%),
com a única queda ocorrendo
em João Pessoa (-1,57%); o ar-
roz agulhinha teve altas que os-
cilaram entre 0,17%, em João
Pessoa, e 10,24%, em Curitiba,
com retração em Campo Gran-
de (-2,70%); o quilo do café em
pó subiu significativamente em
Aracaju (7,58%), Florianópolis
(4,67%), Belo Horizonte
(3,74%) e Fortaleza (3,74%). A
única capital onde não houve ele-
vação foi em Vitória (-2,73%).

Em 15 capitais o feijão teve
aumento de preço, com as taxas
do carioquinha em alta em todas
as capitais onde é pesquisado e
com variação entre 3,86%, em
João Pessoa, e 11,89%, em Be-
lém. Já o preço do feijão preto,
pesquisado nas capitais do Sul,
em Vitória e no Rio de Janeiro,
diminuiu em Vitória (-2,68%) e
Florianópolis (-2,2%) e subiu
em Porto Alegre (2,51%), Cu-
ritiba (2,44%) e no Rio de Ja-
neiro (0,57%). (Agencia Brasil)

O Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGP-
DI) teve inflação de 0,41% em
abril deste ano, taxa inferior aos
2,37% observados em março.
Com o resultado, o indicador
acumula taxa de 6,44% no ano e
13,53% em 12 meses.

Em abril de 2021, o IGP-DI
havia registrado inflação de
2,22% no mês e 33,46% em 12
meses. Os dados foram divulga-
dos  na sexta-feira (6) pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV).

A queda da taxa de março para

IGP-DI cai e tem inflação de
0,41% em abril, diz FGV

abril foi puxada pelo atacado,
medido pelo Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA), e pelo
varejo, medido pelo Índice de
Preços ao Consumidor (IPC).

A inflação medida pelo IPA
caiu de 2,8% em março para
0,19% em abril. Já a taxa do IPC
recuou de 1,35% para 1,08% no
período.

O Índice Nacional de Custo
da Construção (INCC), por ou-
tro lado, teve alta na taxa, ao pas-
sar de 0,86% em março para
0,95% em abril. (Agencia Brasil)



Brasil negocia compra de fertilizantes
na Jordânia, Egito e Marrocos
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Uma comitiva do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) ini-
ciou, na sexta-feira (6), mis-
são para Jordânia, Egito e
Marrocos. O grupo se reunirá
com representantes de empre-
sas privadas e de governos
desses três países para tratar
sobre o fornecimento de ferti-
lizantes e a ampliação de in-
vestimentos no Brasil.

Na Jordânia, o principal
tema será o fornecimento de
fertilizantes à base de potás-
sio. No Egito, o foco serão os
nitrogenados, e em Marrocos,
os fosfatados. O retorno da
comitiva ao Brasil está previs-
to para o dia 14 de maio.

A agenda na Jordânia, que
começa no sabado (7), prevê
reuniões com diretorias de im-
portantes empresas produtoras
de potássio, como a Arab Po-
tash Company (APC), que
produz mais de 2,4 milhões de
toneladas por ano, e a Jordan
Phosphate Mining Company
(JPMC), com capacidade de
produção superior a 7 milhões
de toneladas por ano.

Também estão previstas
reuniões do ministro brasi-
leiro da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Marcos
Montes com seu homólogo
da Jordânia, Khaled Musa
Henefat, e com o ministro
da Indústria, Comércio e

Abastecimento, Youssef Al-
Shamal.

Na segunda-feira (9), a de-
legação do Mapa chega ao
Cairo, onde o ministro Mar-
cos Montes deverá se reunir
com o vice-ministro da Agri-
cultura, Moustafa El Sayeed,
e com o ministro do Abasteci-
mento, Aly Al Moselhy. A de-
legação do Mapa participa do
Fórum Brasil – Egito: Oportu-
nidades no comércio bilateral,
promovido pela Câmara de
Comércio Árabe-Brasil.

Também estão previstas
reuniões com representantes
do setor de fertilizantes e de
proteína animal.

A comitiva chega ao Mar-

rocos na próxima quinta-fei-
ra (12), onde há previsão de
uma reunião com o Ministro
da Agricultura, Mohammed
Sadiki, além de uma visita à
usina de Jorf Lasfar da Com-
panhia Office Chérifien des
Phosphates (OCP). A empre-
sa estatal é atualmente a mai-
or fornecedora de fósforo
para o Brasil.

Marrocos é o segundo
maior produtor mundial de
fertilizantes fosfatados, res-
ponsável por cerca de 17%
da produção global. Em
2021, o Brasil importou
mais de US$ 1,6 bilhão em
fertilizantes do Marrocos.
(Agencia Brasil)

Planos de saúde superam 49 milhões
de beneficiários no país

O número de pessoas com
planos de saúde no país supera
49 milhões. O resultado de mar-
ço deste ano foi divulgado na
sexta-feira (6) pela a Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Este número, de
49.074.356, representa aumen-
to de 2,6% em relação a março
de 2021.

O crescimento de usuário de
planos exclusivamente odonto-
lógicos foi ainda maior. No

mesmo período, foi registrado
aumento de 7,62%, chegando a
29.357.656 pessoas.

De acordo com a agência,
os dados demonstram que o
setor de assistência médica
suplementar continua aque-
cido. Desde julho de 2020,
quando o número de usuári-
os era de 46.821.928, o au-
mento da adesão tem sido
contínuo.

Sobre a utilização dos planos

de saúde, o Boletim Covid-19,
que traz informações sobre
comportamento do setor de
assistência médica suplemen-
tar durante a pandemia, mos-
tra que a ocupação de leitos
destinados ao tratamento da
doença em março sofreu que-
da em relação a fevereiro,
passando de 58% para 44%.
Por outro lado, a ocupação
para os demais atendimentos
foi de 80%, fazendo com que

a taxa de ocupação geral de
leitos (comum e UTI) atingis-
se 77%, a maior desde janei-
ro de 2019.

A realização de exames para
a detecção de covid-19 teve um
aumento significativo em janei-
ro deste ano, por conta da vari-
ante Ômicron. Neste mês, o nú-
mero de exames do tipo RT-
PCR foi de  975.017, o maior
desde o início da pandemia.
(Agencia Brasil)

Valores de aluguéis residenciais
sobem 0,82% em abril, diz FGV

PF deflagra Operação Midas do
Cerrado contra golpes financeiros

A Polícia Federal deflagrou
na sexta-feira (6) a Operação
Midas do Cerrado, para investi-
gar um grupo que, há mais de
dois anos, usa as redes sociais
para aplicar golpes, convencen-
do suas vítimas a fazer investi-
mentos extremamente lucrati-
vos similares a pirâmides. Os
golpistas prometiam lucro de até
10% ao dia.

Mais de 30 policiais fede-
rais cumprem sete mandados
de busca e apreensão e 10 me-

didas cautelares no Tocantins,
nas cidades de Palmas e Porto
Nacional.

De acordo com a PF, a inves-
tigação teve início em 2021.
“Verificou-se que os suspeitos
praticavam diversos crimes, au-
tointitulando-se traders, como
se fossem investidores acima da
média, quando não o eram”, in-
formaram os investigadores.

“O grupo utilizava uma pla-
taforma que tem sede nas Ilhas
Seychelles e não possui autori-

zação da Comissão de Valores
Mobiliários para operar no Bra-
sil. Além disso, usava robôs,
operando em contas de tercei-
ros, praticando um sistema de
pirâmide para lucrar em cima do
prejuízo de diversas vítimas, que
lhes seguiam e repassavam di-
nheiro para que fosse investido,
acreditando em ganhos estratos-
féricos prometidos pelos inves-
tigados”, detalhou a PF.

Ainda segundo os investiga-
dores, o grupo fazia propaganda

e ostentava “alto padrão de vida”
nas redes sociais, onde publica-
vam fotos de carros caros para
atrair novas vítimas para a base
da pirâmide.

A estimativa é de que mais
de R$ 10 milhões tenham sido
movimentados durante as ações
criminosas. Se condenados, os
suspeitos poderão responder
por crimes contra o sistema fi-
nanceiro, organização crimino-
sa e lavagem de dinheiro. (Agen-
cia Brasil)

O Índice de Variação de
Aluguéis Residenciais (Ivar),
medido pela Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), teve alta de
0,82% em abril deste ano. Em
março, o indicador havia su-
bido 0,81%.

Com o resultado, o índice,
que mede a variação dos alu-
guéis nas cidades de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Belo Ho-

rizonte e Porto Alegre, acu-
mula alta de 8,24% em 12
meses, a maior taxa desde o
início da série histórica da
pesquisa, iniciada em janeiro
de 2019.

Entre as quatro cidades, a
maior variação foi observada
em São Paulo (1,27%), que em
março havia registrado infla-
ção de 1,30%. Já Porto Alegre

foi a única capital com alta da
taxa de março para abril, ao
passar de uma deflação (queda
de preços) de 1,25% para uma
inflação de 0,82% no período.

O Rio de Janeiro teve uma
queda na taxa, ao passar de
1,44% em março para 0,31%
em abril. Já Belo Horizonte
passou de uma alta de preços
de 2,32% em março para uma

deflação de 0,07% no período.
A taxa acumulada em 12

meses subiu nas quatro cida-
des: São Paulo (de 4,09% no
acumulado de março para
6,54% no acumulado de abril),
Rio de Janeiro (de 7,27% para
8,7%), Belo Horizonte (de
14,11% para 14,87%) e Por-
to  Alegre (de 4,98% para
7,17%). (Agencia Brasil)

Pelo menos três pessoas
morreram em decorrência das
chuvas que assolam Santa Cata-
rina desde o início da semana.
De acordo com a Defesa Civil
do estado, 115 municípios rela-
taram ocorrências que vão des-
de alagamentos e deslizamentos
a quedas de árvores e muros – o
que, segundo as autoridades lo-
cais, acabou por afetar 44 mil
pessoas.

Até o momento, 14 muni-
cípios declararam situação de
emergência. O total de desa-
lojados está em 7,1 mil; e o
de desabrigados, em 518. A
Defesa Civil informa que, dos
três óbitos confirmados, dois
ocorreram no município de
São Joaquim e outro no muni-
cípio de Urubici.

Em nota, o governo de Santa
Catarina diz ter distribuído “itens
de assistência humanitária, en-
tre cestas básicas, água potável,
colchões, kits de higiene pesso-
al e limpeza”, e que equipes fo-
ram enviadas aos locais impac-
tados para dar apoio às ações das

Chuvas em SC causam
três mortes e desalojam

7,1 mil pessoas
prefeituras.

Os municípios em situação
de emergência são: Tubarão,
Orleans, Forquilhinha, Urubici,
Maracajá, Araranguá, São Joa-
quim, Lages, Laurentino, Alfre-
do Wagner, Rio Rufino, Taió,
Anitápolis e Monte Carlo.

Segundo a Defesa Civil, os
municípios de Benedito Novo e
São Domingos devem ter situa-
ção decretada em breve, caso a
situação não melhore.

Diante da situação, a Secre-
taria da Educação estadual sus-
pendeu, desde quarta-feira (4) as
aulas em 152 escolas, sob a jus-
tificativa de que a locomoção
dos estudantes estava inviabili-
zada devido às chuvas.

“As suspensões atingem es-
colas das coordenadorias regio-
nais de Educação de Araranguá,
Criciúma, Florianópolis, Ibirama,
Laguna, Rio do Sul, Taió e Tuba-
rão. A reposição das aulas está
garantida para cumprimento dos
200 dias letivos previstos em lei”,
informou, em nota, a secretaria.
(Agencia Brasil)

A Petrobras teve autoriza-
ção do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Iba-
ma) para realizar um simulado
para avaliação pré-operacional
na região do Amapá em águas
ultra-profundas. “A Petrobras
tem que mostrar toda a capa-
cidade de contenção de qual-
quer vazamento”, explicou na
sexta-feira (6) o diretor de Ex-
ploração e Produção, Fernan-
do Borges da companhia.

Borges disse que a sonda
de perfuração já foi contrata-
da e a empresa vai contratar
sete barcos de apoio a essa
operação e dois helicópteros.
“Você simula um derrame que
é feito lá, no local, com todos
os recursos disponíveis e há
demonstração de que os recur-
sos alocados são competentes
para você lidar com qualquer
evento”.

Borges disse que, a partir
desse simulado, o Ibama vai
poder emitir a licença de per-
furação e a Petrobras, de ime-
diato, poderá dar início à ope-
ração de perfuração no bloco,
que fica distante 160 quilôme-
tros da costa do extremo nor-
te do Amapá, a cerca de 40

Petrobras tem
autorização do Ibama

para simulado pré-
operacional no AP

quilômetros da divisa com a
Guiana.

“A gente espera o retorno
à exploração na margem equa-
torial do Amazonas, uma vez
que o último poço perfurado
lá data de 2015, sendo que é
uma região que vai desde o
Amapá até o Rio Grande do
Norte”. A estatal tem, na re-
gião, em torno de 450 poços
perfurados exploratórios ou de
produção. “A Petrobras está
preparada para atender todos
os requisitos para o devido li-
cenciamento ambiental e a
gente espera que isso abra a
oportunidade de a gente con-
tinuar a exploração nas demais
bacias da margem equatorial”.

Para 2022, em relação à
atividade exploratória, a Petro-
bras prevê perfurar nove po-
ços offshore (alto mar), sen-
do oito no Brasil e um na Co-
lômbia, além de parceria em
um poço explorador na Ar-
gentina. Desse total de oito
poços no Brasil, três já fo-
ram perfurados. As próximas
perfurações incluem dois po-
ços na Bacia Marítima do Es-
pírito Santo e um poço no
Amapá, em águas profundas.
(Agencia Brasil)

O Presidente da República,
Jair Bolsonaro, assinou na sex-
ta-feira (6), acordos de coope-
ração em assistência jurídica
mútua em assuntos civis e pe-
nais, durante visita oficial à
Guiana, país que faz fronteira
com o Brasil na Região Norte.

Bolsonaro e o presidente
da Guiana, Mohamed Irfaan Ali,
discutiram temas como co-
mércio e investimentos, infra-
estrutura, energia e cooperação
em defesa e segurança, além
de questões das pautas regio-
nal e mundial. A reunião foi
realizada em Georgetown, ca-
pital da Guiana.

Segundo presidente Jair
Bolsonaro, empresários brasi-
leiros estão interessados em

Bolsonaro se reúne
com presidente da

Guiana em
Georgetown

investir no país vizinho. Nas
próximas semanas, deve ser
realizado um seminário virtu-
al bilateral que envolverá as
comunidades empresariais dos
dois países, a ser coordenado,
do lado brasileiro, pela Agên-
cia Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil), com foco em
novas oportunidades no setor
de petróleo e gás.

De acordo com o Ministé-
rio das Relações Exteriores, o
intercâmbio bilateral entre
Brasil e Guiana mais do que
dobrou nos dois últimos anos,
passando de aproximadamen-
te USD 58 milhões, em 2020,
para USD 118,6 milhões, em
2021. (Agencia Brasil)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001176-21.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) JOSÉ ROBERTO RODRIGUES LOPES, RG 6726366, CPF 032.130.738-06, que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de sentença por parte de Mosteiro de São Bento de São Paulo, para pagamento do valor de R$42.227,26.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, do bloqueio realizado
na quantia de R$ 1.100,00 pelo sistema SISBAJUD, conforme fls 166/167 dos autos, do prazo de 05 dias, a fluir após os 20 dias
supra, para oferecimento de impugnação, sob pena de levantamento do valor bloqueado. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de abril de 2022.

07 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 0017441-87.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível
do Foro Central Cível/SP, Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA CLÁUDIA LANDI, CPF
067.976.418-61, que foi proposto um Incidente para Desconsideração de Personalidade Jurídica da empresa Belaletra
Editora Ltda. CNPJ - 06.039.860/0001-15, por parte de Neuza Maria Scattolini, com o objetivo de sua inclusão e de DANIEL
LANDI MACARIO no polo passivo do cumprimento de sentença em andamento. Encontrando-se a ré ANA CLÁUDIA LANDI
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, manifeste-se e requeira as provas cabíveis,
nos termos do art. 135 do CPC. 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 16 de fevereiro de 2022. 07 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020904-60.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Najib Kassem Abou Ltaif CPF: 006.562.509-92 e Rawia Abou Ltaif CPF: 008.016.819-10, que Associação de Instrução
Popular e Beneficência CNPJ: 50.228.097/0004-04 (entidade mantenedora do Colégio Santana) ajuizou Ação de Cobrança,
Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 30.050,83 (Julho/2019), representada pelo inadimplemento das
mensalidades de Agosto a Dezembro/2015, dos 03 Contratos de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes.
Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o
feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão
considerados revéis, 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 12 de abril de 2022.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS -  EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos da ação de
USUCAPIÃO, processo nº 1047840-53.2018.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Regis-
tros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra  JULIANA DIAS ALMEIDA DE
FILIPPO , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Sales Pacheco, Braz Izaltino de Camargo ou Braz
Vieira de Camargo, Julia Maria de Camargo, Yoshio Itasiki, Sati Itasiki, Companhia Brasil de Imó-
veis e Construções S.A., José Carlos Pacheco, Miriam Sales Pacheco, Israel de Souza, Miralva
Machado de Souza, Antonio Almeida dos Santos, Joselia de Jesus Vidal dos Santos, Living Brotas
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Carlos Eduardo Santos, Condomínio Residencial Arbori - Aro-
mas, rep. p/ seu síndico Mauro Lima, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa-
dos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que MAURO AURELIANO e TERESA EDUARDO SILVA
AURELIANO ajuizaram ação de USUCAPIÃO visando declaração de domínio sobre Rua Oswaldo Arruda
Reis, nº 263, Jardim Paris, São Paulo/SP, CEP 05794-360, 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, 08 de março de 2022. Eu, Rebecca Ribeiro Vazan, Estagiário Nível Superior.

07  e  10/05

FORO REGIONAL IX - VILA PRUDENTE - 1ª VARA CÍVEL - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20
dias. Proc. nº 1003335-61.2015.8.26.0009. A Dra. FABIANA PEREIRA RAGAZZI, MMª Juíza
de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IX - Vila Prudente, Comarca da Capital/SP, na
forma da lei. FAZ SABER a JOÃO MOISÉS DA SILVA NETO (CPF 035.481.698-56), que LE-
ANDRO DUARTE FEITOSA lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a conde-
nação na restituição de R$3.311,11 (março/2015) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais, referente a prejuízos causados ao veículo placa FID 8667, SP, Renavam 544105770,
chassi 95V013504DZ085839, marca/modelo Dafra/BMW G 650 GS, tipo moto, ano 2013, de cor
preta, decorrente da colisão causada pelo réu na condução irresponsável do veículo Honda
Civic, placas FLG 8191, que inclusive evadiu-se do local do acidente. Estando o réu em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e
ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, / /2021. Eu, ,Escrevente, digitei. Eu,
,Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi. a) Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002288-88.2020.8.26.0005 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São 
Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria Al-
ves dos Santos e Rita Cruz, herdeiras de Edite Cruz, demais qualificações ignoradas, que lhes foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, visando a rescisão do contrato firmado en-
tre as partes, desconstituir o vínculo jurídico, compensar os valores pagos com o período em que o 
mutuário residiu no imóvel bem como a reintegração na posse do imóvel localizado à Rua: Flores 
Astrais, 50, Q:24, L: 006, Jardim São Carlos, São PauloSP, CEP 08062-680. Encontrando-se as rés 
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, a(s) ré(s) será(ão) considerada(s) re-
vel(éis), caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1102614-33.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
RICARDO ALBERTO SERRA DE ARPASSY, Brasileiro, CPF 665.842.568-04, com endereço à Rua Minas Gerais, 40, ap. 11,
Vila Bom Jesus, CEP 15014-210, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de Fundação de Rotarianos de São Paulo, objetivando o recebimento de R$ 52.695,35 (Outubro/2018),
representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 28/11/
2007, renovado automaticamente até 2014. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15
dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulado. 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 31 de janeiro
de 2022. 07 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0048936-18.2021.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
JOSÉ ROBERTO CARDEAL LOUZADA, CPF: 435.907.438-75, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência
Social CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou-lhe Ação de Cobrança, sob o
nº 1053991-74.2014.8.26.0100, julgada procedente e ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a parte
executada em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
efetue o PAGAMENTO da quantia de R$ 28.474,96 atualizada em 29/11/2021, sob pena de incidência de multa de 10%,
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte
executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de abril de 2022. 07 e 10/05



SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 7, 8 E 9 DE MAIO DE 2022 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.3.0001276.3 - Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Setembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 29 de setembro de 2021, às 09:00h, de modo exclusivamente 
a distância e digital, considerada como ocorrida na sede social da Companhia Brasileira de Alumínio 
(“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro 
Luiz Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, parte, Cidade Monções, CEP 04571-900.  
2. Convocação: O Edital de Convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, nas edições de 27, 28 e 31 de agosto de 2021, páginas 20, 32 e 26, 
respectivamente e no, jornal “O Dia”, nas edições de 27, 28 e 31 de agosto de 2021, páginas, 04, 06 
e 07, respectivamente. 3. Publicações: Foram disponibilizados aos acionistas, na sede social da 
Companhia, na página de relações de investidores da Companhia (https://ri.cba.com.br/) e na página 
da Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br/cvm), nos termos da Instrução CVM 481, a proposta 
da administração e a cópia dos demais documentos relacionados às matérias constantes da ordem 
do dia da AGE. 4. Presença: Nos termos da Instrução CVM 481, a Assembleia foi realizada de modo 
exclusivamente digital, conforme previsto no Edital de Convocação da Companhia e demais 
documentos divulgados em 27 de agosto de 2021, de modo que, estiveram presentes remotamente 
os acionistas da Companhia representando 87,06% (oitenta e sete vírgula zero seis por cento) do 
capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 5. Mesa: 
Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr. Ricardo Rodrigues 
de Carvalho - Presidente; e Sr. Renato Maia Lopes - Secretário. 6. Ordem do Dia: (a) alteração do 
número de membros do Conselho de Administração, de 5 (cinco) para 6 (seis) membros; e (b) eleição 
do Sr. Sérgio Ricardo Romani, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Pôr do Sol, 125, Barra da Tijuca, CEP 22793-460, 
portador da Carteira de Identidade RG nº 08847049-7 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 728.647.617-34, 
para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. 7. Deliberações: Após a 
verificação do quórum de instalação da assembleia, foi dispensada a leitura dos documentos 
relacionados às matérias a serem deliberadas nesta assembleia geral, uma vez que são do inteiro 
conhecimento dos acionistas e foram postos à disposição dos acionistas na sede e no website da 
Companhia (https://ri.cba.com.br/), bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.
b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações e na Instrução da CVM 481. Foi 
aprovada pela unanimidade dos presentes a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos 
ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações e foi 
aprovada por unanimidade dos presentes a sua publicação com omissão das assinaturas dos 
acionistas, na forma do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, a 
Assembleia foi integralmente gravada e a respectiva gravação será mantida pela Companhia pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos ou por prazo superior caso este venha a ser fixado pela CVM. Após 
exame e discussão, os acionistas deliberaram o quanto segue: (i). aprovar, por unanimidade dos votos 
dos acionistas presentes, (na forma do Anexo I) a alteração do número de membros do Conselho de 
Administração, de 5 (cinco) para 6 (seis) membros; e (ii). aprovar, por maioria dos votos dos acionistas 
presentes, com registro dos votos contrários (na forma do Anexo I) a eleição do Sérgio Ricardo 
Romani, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua Pôr do Sol, 125, Barra da Tijuca, CEP 22793-460, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 08847049-7 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 728.647.617-34, para o cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia. 8. Mapa de Votação: O mapa sintético de 
votação constante do Anexo I, que é parte integrante desta ata, indica quantas aprovações, rejeições 
e abstenções cada deliberação recebeu. 9. Encerramento: O Sr. Presidente concedeu a palavra à 
disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou 
suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, esta 
Ata foi projetada para leitura dos presentes e, uma vez aprovada, foi assinada pelo Sr. Presidente e 
Sr. Secretário. Nos termos do artigo 21-V, § 1º, da ICVM 481/09, foram considerados signatários da 
ata os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação digital 
disponibilizado pela Companhia. 10. Assinaturas: Presidente: Ricardo Rodrigues de Carvalho; 
Secretário: Renato Maia Lopes. 11. Acionistas presentes via participação remota, nos termos do 
artigo 21-V, parágrafo 1º, da Instrução CVM 481: Votorantim S.A.; City of New York Group Trust; 
County Employees Annuity and Benefit Fund of the Cook County; Florida Retirement System Trust 
Fund; Halliburton Co Employee Benefit Master Trust; Morgan Stanley Investment Funds Latin 
American Equity Fund; Robeco Capital Growth Funds; Teacher Retirement System of Texas;  
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. As Trustee For Mtbj400045836; The Master Trust Bank Of Japan, 
Ltd. As Trustee Of Mutb400038099; The Master Trust Bank of Japan, Ltd. As Trustee of Schroder Latin 
America Equity Mother Fund; The Monetary Authority of Singapore; Vaneck Vectors Brazil Small-  
CAP ETF. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de setembro de 2021. 
Ricardo Rodrigues de Carvalho - Presidente. Renato Maia Lopes - Secretário. JUCESP  
nº 510.206/21-9 em 21/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.3.0001276.3 - Companhia Aberta

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 
Realizada em 17 de Janeiro de 2022

1. Data, Horário e Local - Dia 17 de janeiro de 2022, às 8h30, na sede da Companhia Brasileira de 
Alumínio, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, parte, conjunto 141 - Cidade Monções - CEP 04571-900 
(“Companhia”). 2. Presença e Convocação: Conselheiros presentes em sua totalidade. Dispensada 
a convocação, na forma do disposto no Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa Dirigente: Luis 
Ermírio de Moraes, Presidente; Renato Maia Lopes, Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
eleição de membro da diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Colocada a matéria em discussão e 
posterior votação, foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, a aprovação da eleição do novo 
membro da diretoria o Sr. Daniel Marrocos Camposilvan, brasileiro, casado, administrador, com 
endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar (parte), conjunto 
141, Cidade Monções, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04751-900, portador da 
cédula de identidade de nº 25.732.107-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 264.907.278-46, para o cargo 
de Diretor sem designação específica, com mandato unificado aos dos demais diretores, de 2 (dois) 
anos, a partir de 01 de fevereiro de 2022 até 28 de fevereiro de 2023 ou até a próxima reunião de 
eleição da diretoria. Ficam autorizados os diretores da Companhia a praticar todos os atos 
necessários para efetivação das deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração da 
Companhia, bem como outorgar poderes para a realização desses atos. 6. Observações Finais: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada. 
Membros do Conselho de Administração: Luis Ermírio de Moraes, Eduardo Borges de Andrade Filho, 
Franklin Lee Feder, José Roberto Ermírio de Moraes Filho, Sergio Ricardo Romani e Glaisy P. 
Domingues. A presente transcrição é cópia fiel de ata lavrada no próprio livro. São Paulo, 17 de janeiro 
de 2022. Mesa: Renato Maia Lopes - Secretário. JUCESP nº 69.227/22-6 em 07/02/2022. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BLOCKBIT TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF 31.565.267/0001-50

Balanços patrimoniais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 

Demonstração dos Resultados

Demonstração do resultado abrangente

Diretoria
Ricardo Macchiavelli dos Santos  -  Diretor Presidente - CPF: 374.432.498-29                  Cleber Ribas de Oliveira - Diretor Vice-Presidente - CPF 788.962.231-72                  Ricardo Macchiavelli dos Santos  - Contador - CRC 1SP318102/O-2 - CPF: 374.432.498-29

 Nota Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 3  4  -  130  416 
Contas a receber 4  -    -  38.890  29.036 
Estoques 5  -    -  2.669  2.291 
Impostos a recuperar 6  5  -  891  651 
Outros créditos 7  -    -  565  225 
Dividendos a Receber  1.018  126  -    - 

 1.027  126 43.145  32.618 

Contas a receber lp 4  -    -  516  3.727 
Cauções contratuais  -    -  -    84 
Impostos Diferidos Ativo  -    -  -    -   

  -  -  516  3.812 
Investimentos 8  35.272  34.192  -    - 
Imobilizado 9  -  -  1.993  1.383 
Intangível 10  -  -  20.429  20.239 

  35.272  34.192  22.422  21.622 

  36.299  34.318  66.082 58.052 

Nota Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fornecedores 11  -  -  5.552  1.991 
12  -  -  2.933  1.931 

Obrigações trabalhistas 13  -  -  1.377  1.277 
Obrigações tributárias 14  -  -  5.007  5.434 
Dividendos a pagar 17.3 524  1.144 524  1.144 
Contas a pagar 15  -  -  10.442  8.345 
Partes Relacionadas 12  -  -  -  
Adiantamento de Clientes  -  -  51  27 

536  1.144 25.886  20.149 

Obrigações tributárias 14  -  -  366  366 
Contas a pagar 15  -  -  2.102  2.103 
Impostos Diferidos 16  -  -  1.963  2.260 

  -  -  4.432  4.729 
Patrimônio líquido
Capital social 17.1  29.080  29.080  29.080  29.080 
Reserva legal 17.2  385  281  385  281 
Reserva de lucros 6.298  3.813 6.298  3.813 

 35.763  33.174  35763  33.174 
 36.299  34.318  66.082 58.052 

Nota Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita líquida de prestação
de serviços e da venda de mercadorias 18  -    -    37.155  33.912 
(-) Impostos Sobre Vendas
(-) Custo dos produtos vendidos 
e serviços prestados 19 - -  (7.043)  (4.226)
(=) Lucro bruto  -    -    30.112  29.686 
(+/-) Receitas / (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 20  (151)  (378) (25.819)  (23.805)
Resultado de equivalência  2.249  4.447 - -
Total  2.098  4.069  4.293  5.881 

 2.098  4.069  4.293  5.881 
22  (2)  -    (677)  (659)

 2.095  4.069  3.616  5.222 
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social  -    -    (1.521)  (1.153)

 2.095  4.069  2.095  4.069 

 245.743 245.743 - - 
 8,53 16,56 - -

2021 2020
 2.095  4.069 

Outros resultados abrangentes  -  - 
Total do resultado abrangente do período  2.095  4.069 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020
 2.095  4.069  2.095  4.069 

Depreciação e amortização  152  378  2.225  1.676 
Resultado de equivalência patrimonial  (2.249)  (4.447)  -    -   
Perdas efetivas e provisão para perdas com 
clientes, líquidas de reversões  -    -    200  33 

 2  -   269  197 
Imposto de renda e contribuição social  -   -  1.521  1.153 

-  -    6.310  7.128 

Contas a receber  -    -    (6.643)  (16.609)
Estoques  -    -    (378)  (1.400)
Outros créditos  -    -    (340)  (53)
Impostos a recuperar  (6)  -    (543)  (45)
Outros ativos não circulantes  -    -    -    (26)
Fornecedores  -    -    3.561  842 
Obrigações trabalhistas e tributárias  -    -    (327)  2.621 
Contas a pagar e adiantamento de clientes  10  -    2.136  5.149 

-
3  -   3.776  ( 2.393)

Pagamento de juros sobre empréstimo -  -    (127)  (139)
Imposto de renda e contribuição social pagos  -    -   1.071  -   

- - (1.198) (139)

Recebimento de dividendos de controladas 126  260  -  - 
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível -  -    (3.025)  (1.798)

 126  260  (3.025)  (1.798)

- principal  -    -    (898)  (1.866)
Captação de empréstimos  -    -    1.758  2.447 
Pagamento de Dividendos referente ao exercicio 
anterior  (126)  (260)  (126)  (260)

-
 (126)  (260)  733  321 

 4  -    (286)  (4.009)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  -  -  416  4.425 
 4  -  130  416 

 4 -  (286)  (4.009)

O lucro por ação é calculado considerando-se o número de ações 
em circulação nas datas de encerramento dos exercícios conforme Pronunciamento Contá-
bil CPC 41 – Resultado por ação.

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Caixa - -
Bancos 72 412

57 4 
130 416

(a) Em 31 de outubro de 2021, as aplicações em Certificados de Depósitos 
Interbancários são remuneradas por uma taxa média 5% do CDI, com ven-
cimentos diários resgatáveis com o próprio emissor, sem perda significativa 
de valor. 

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

A vencer 35.521 30.435
Até 30 dias  367 1.586
Até 60 dias  178 13
Até 90 dias  36 9
Até 120 dias  1.390 9
Até 150 dias  16 58
Até 180 dias  12 11
Até 360 dias  1.603 29
Acima de 360 dias  500 638
(-) Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)  (219) (33)

39.406 32.763

Circulante 38.890 29.036
Não circulante 516 3.727

2021 2020
Saldo inicial (33) (15)
Adições (200) (33)
Baixas 14 15
Reversões - -

(219) (33)
5. Estoques Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Estoque de mercadoria p/ revenda importada 2.379 2.080
Adiantamento de importação - -
Importação em andamento 290 211

2.669 2.291

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

IRRF a compensar 261 229
COFINS retido a compensar 387 245
PIS retido a compensar 75 54
CSLL a compensar 162 118
Outros tributos a recuperar 6 5

891 651

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Adiantamento a fornecedores 56 10
Adiantamento de viagens 10 34
Despesas antecipadas 466 130
Adiantamento funcionários 33 51

565 225

O investimento na controlada Blockbit Tecnologia Ltda. está demonstrado
como segue: Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Saldos iniciais 20.706 16.646
(+) Equivalência patrimonial 2.249 4.447
(-) Distribuição de dividendos (1.018) (387)

19.269 20.706
(+) Ágio 13.335 13.335
(+) Mais valia de ativos e passivos 1.133 1.133
(-) Amortização da mais valia (1.133) (982)

13.335 13.486
35.272 34.192

9. Imobilizado Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Instalações 10 34 34
Móveis e utensílios 20 165 149
Máquinas e equipamentos 10 57 53
Computadores e periféricos 20 1.683 1.529
Equipamentos de comunicação 10                    30 24
Estoque de comodato 10 2.226 1.456
Benfeitorias 10 373 266

4.568 3.511
(-) Depreciação acumulada  (2.575) (2.128)
(=) Imobilizado líquido 1.993 1.383

A movimentação do imobilizado e da depreciação acumulada do consolidado está apresen-
tada a seguir: Consolidado

 Adições 
Custo
Instalações 34 - - 34
Móveis e utensílios 149 16 - 165
Máquinas e equipamentos 53 4 - 57
Computadores e periféricos 1.529 154 - 1.683
Equipamentos de comunicação 24 5 - 30
Estoque de comodato 1.456 770 - 2.226
Benfeitorias 266 107 - 373

3.511 1.056 - 4.568

Consolidado
 Adições 

Instalações (31) (2)  - (32)
Móveis e utensílios (137) (6)  - (142)
Máquinas e equipamentos (48) (0) - (51)
Computadores e periféricos (1.164) (139)  - (1.302)
Equipamentos de comunicação (20) (2) - (23)
Estoque de comodato (561) (265) - (826)
Benfeitorias (167) (32)  - (198)

(2.129) (446) - (2.575)

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Direito de uso de software 20 298 298
Marcas a Patentes 0 3 -
Software mtm/eps 20 525 525
Software utm 1.4 20 445 445
Software vcm 20 1.631 1.631
Software vcm 2.0 20 1.976 1.976
Software gsm-eps 20 2.523 2.523
Software endpoint 20 314 187
Software gsm-eps 2.1 20 756 334
Software network utm 2.1 20 1.923 505
Ágio 14.469 14.469

24.862 22.893
(-) Amortização acumulada (4.433) (2.654)
(=) Líquido 20.429 20.239

A movimentação do imobilizado e da depreciação acumulada do consolidado está apresen 
tada a seguir:

Consolidado
Adições

Custo
Direito de uso de software 298 - 298
Marcas e Patentes - 3 3
Software mtm/eps 525 - 525
Software utm 1.4 445 - 445
Software vcm 1.631 - 1.631
Software vcm 2.0 1.976 - 1.976
Software gsm-eps 2.523 - 2.522
Software endpoint 187 127 314
Software gsm-eps 2.1 334 422 756
Software network utm 2.1 505 1.418 1.923
Ágio 14.469 - 14.468

22.893 1.969 24.862

Consolidado
Adições

Amortização
Direito de uso de software (178) (25) (203)
Software mtm/eps (269) (105) (375)
Software utm 1.4 (392) (53) (445)
Software vcm (456) (326) (782)
Software vcm 2.0 (165) (395) (560)
Software gsm-eps (211) (505) (715)
Software And Point - (26) (26)
Software GSM-EPS 2.1 - (61) (61)
Software Network UTM 2.1 - (133) (133)
Ágio (983) (151) (1.133)

(2.654) (1.780) (4.433)

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Fornecedores nacionais 2.517 233
Provisão de custo 2.484 1.518
Contas a pagar 551 240

5.552 1.991

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Itaú (a) 127 1.431
Santander 48 500
Capital de Giro 2.758 -

2.933 1.931

a) 
contraiu em junho empréstimo Tipo Giro no valor de R$ 500 mil, com incidência de juros de 
1,07% ao mês e 16,83% ao ano, o qual será quitado no mês de março de 2022. A movimentação

2021 2020
Saldo inicial 1.931 1.292
Captação 1.758 2.447
Apropiação de juros 269 197
Pagamento de principal (898) (1.866)
Pagamento de juros (127) (139)

2.933 1.931

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Salários a pagar 325 226
Pró-labore 117 79
Encargos sociais a pagar 213 200
Provisão de férias, 13º salário e encargos sociais 718 763
Empréstimo consignado 4 9

1.377 1.277

14. Obrigações tributárias Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Impostos sobre receitas a faturar 3.613  4.572
ISS a recolher                  184  101
PIS a recolher 43 50
COFINS a recolher 200 232
IRPJ e CSLL a pagar 680             - 
IRRF 263 278
ICMS a recolher                35 205
Outros                  355 362

5.373 5.800

Circulante 5.007 5.434
Não Circulante 366 366
15. Contas a pagar Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Comissão de canais a pagar 12.545 10.448
Seguros a pagar-1 1 -

12.544 10.448

Circulante 10.442 8.345
Não Circulante 2.102 2.103

A Blockbit entende como estratégia de negócio a utilização de canais de venda para ala-
vancar seu faturamento. Para isso, possui uma política de relação e remuneração de canais 
elaborada para estabelecer uma relação de parceria entre ambos, com o objetivo de norma-

16. Impostos diferidos Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

IRPJ diferidos 1.460 1.678
CSLL diferidos 503 582

1.963 2.260

nenhuma movimentação realizada pela Companhia com relação ao seu capital social no valor 
de R$ 29.080, sendo este valor composto pelos seguintes eventos realizados em 2018: a) Em 02 
de janeiro de 2018, a Companhia constitui capital social no valor de R$ 14.668 mil, equivalentes 
ao acervo líquido cindido da Cipher S.A., formado integralmente pelo ativo de investimento na 
Blockbit Tecnologia Ltda.; b) Em 01 de novembro de 2018, foi realizado o aumento de capital no 
valor de R$ 14.412 mil, utilizando-se ativos oriundos da cisão parcial da Cipher S.A., composto 
de recebíveis da Cipher S.A junto a Blockbit Tecnologia Ltda. Após a incorporação destes recebí-

veis, a controladora aumentou o capital de sua controlada, capitalizando integralmente o valor
dos recebíveis R$ 14.412 mil e aumentando seu ativo de investimento. A distribuição em quan-

Quantidade de ações (%)
Boucas Global, LLC 156.430 63,656
BNDES Participações S/A - BNDESPAR 57.196 23,275
Ória Tech 1 Inovação Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia 31.492 12,815
Pedro Barbosa do Rego Monteiro 625 0,255
Total 245.743 100%

Conforme estatuto da  Cia. após dedução dos prejuízos acumulados e provisão
para Imposto de Renda a reserva legal será constituída à alíquota de 5% sobre o lucro líquido do exer-
cício, até atingir o montante de 20% do capital social, de acordo com a lei das sociedades anônimas.

A distribuição de lucros será de 25% do lucro líquido, obedecendo às des-
tinações mínimas de seu estatuto social, o qual contém as seguintes destinações: • Do resultado do
exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para
o Imposto de Renda; • Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados na constituição da reserva
legal, no limite de 20% do capital social, de que trata o artigo 193 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro
de 1976;  • De acordo com o estatuto social, 25% do lucro líquido do exercício social é destinado para
pagamento de dividendos; • Constituição de outras reservas ou fundos previstos em lei ou no estatuto.

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Hardware 4.891 5.245
Software 5.971 18.572
Serviço 26.293 10.095

37.155 33.912

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

CPV (4.743) (3.888)
MOD (1.827) -
Gerais (472) (1.368)

(7.043) (4.226)

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Amortização e depreciação (2.225) (1.676)
Despesas com folha de pagamento e encargos (10.179) (9.538)
Despesas gerais (2.628) (1.778)
Despesas com revendas (10.786) (10.780)
Provisão para perdas com clientes - (33)

(25.819) (23.805)

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Juros com contas a receber                     15                     14
1 43

Ganhos com variações cambiais 11 2
Outras Receitas Financeiras 1 62

28 121

Consolidado
Despesas Financeiras 31/12/2021 31/12/2020

Juros com empréstimos
                       

(127) 
                    

(146)
Perdas com variações cambiais (153) (114)
Despesas bancárias (312) (351)

(113) (171)
(704) (780)
(677) (659)

A  Cia. não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos
ou quaisquer outros ativos de risco. As taxas de juros que
remuneram os equivalentes de caixa da  Cia., no encerramento do exercício, se aproximam das taxas
de mercado para operações de natureza, prazo e risco semelhantes, de forma que os saldos contá-
beis dos equivalentes de caixa são similares aos de mercado. 

Os valores contabilizados aproximam-se dos valores de mercado na data
de encerramento do exercício, considerando-se a sua natureza e seus prazos de vencimento. 23. Co-
bertura de seguros (não auditado) - A política da  Cia. é a de manter cobertura de seguros dos seus

a natureza de sua atividade e orientação dos seus consultores de seguros. As premissas de riscos
adotadas, dada a sua natureza, não foram revisadas pelos auditores independentes.

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Total
29.080 78 965 - 30.123

Lucro líquido do exercício - - - 4.069 4.069
Constituição de reserva legal - 203 - (203) -
Dividendos propostos - - - (1.018) (1.018)
Transferência para reserva de lucros - - 2.847 (2.847) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 29.080 281 3.812 - 33.174
Dividendo de 2020 reinvestido na operação - - - 1.018 1.018
Lucro líquido do exercício - - - 2.095 2.095
Constituição de reserva legal - 105 - (105) -
Dividendos propostos - - - (524) (524)
Transferência para reserva de lucros - - 2.485 (2.485) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 29.080 385 6.298 - 35.763

CAF Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ nº 02.430.238/0001-82

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/12/2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: A CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), 
com sede localizada na cidade de São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, 81, é uma S.A. de 
capital fechado, constituída em 03.02.1998, que tem por objetivo a fabricação, a 
construção, a transformação, a reparação, a manutenção, a montagem, o projeto, a 
importação, a aquisição, a venda, a exportação,a exploração ou qualquer outra 
forma de comercialização de todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão e 
veículos ferroviários em geral, bem como de seus componentes, peças, acessórios 
e equipamentos. 2. Base de elaboração das demonstrações financeiras e 
resumo das principais práticas contábeis: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas e estão apresentadas emconformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislaçãosocietária 
brasileira e nos pronunciamentos técnicos,nas orientações e interpretações 
técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Novas normas e interpretações: 
Algumas alterações nos pronunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, descritos abaixo, tornaram-se aplicáveis pela primeira 
vez no exercício corrente. A Administração avaliou tais alterações e concluiu que não 

Financeiro. 3. Autorização para emissão das demonstrações financeiras: As 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Capital Reserva legal Ajuste de avaliação patrimonial Lucros (prejuízos) acumulados Total

Saldos em 31.12.2019 211.075
Ajustes de avaliação patrimonial - - -
Absorção reserva legal - - -
Prejuízo do exercício (reapresentado) - - - (23.590) (23.590)
Saldos em 31.12.2020 - 8.022 189.248
Redução de capital (25.000) - - - (25.000)
Ajustes de avaliação patrimonial - - (3.096) - (3.096)
Prejuízo do exercício - - - (54.616) (54.616)
Saldos em 31.12.2021 736.826 - 4.926 (635.216) 106.536

Balanço patrimonial 2021 2020
Ativo/Circulante 257.914 241.715
Caixa e equivalente de caixa 14.297
Contas a receber de clientes 153.094 173.150
Contas a receber - Partes relacionadas 14.061 8.245

33.499
Imposto a recuperar 40.973 1.973
Outros créditos - Partes relacionadas 291 -
Outros créditos 1.699 1.800
Não circulante 157.339 251.415
Contas a receber de clientes LP 34.436 44.244
Impostos a recuperar LP 41.612
IR e CS diferidos 10.027 31.481
Outros créditos LP 3.862 5.994
Prêmios de seguro a apropriar 4.411 5.988
Outros créditos - Partes relacionadas LP - 232
Investimentos 7.814 10.910
Imobilizado e intangível 54.614 58.098
Direito de uso 563 499
Total do ativo 415.253 493.130
Passivo e patrimônio líquido 2021 2020
Circulante 104.299
Fornecedores 22.499 18.780
Fornecedores - Parte relacionada 750 2.127
Obrigações tributárias 6.312
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.389 3.090
Adiantamento de clientes 2.574 2.574
Adiantamento de parte relacionadas 34.057
Outras contas a pagar 162 554
Outras contas a pagar - Parte relacionada 5.000 -
Provisão para garantia 30.224 -
Outras provisões 332 277
Não circulante 204.418 235.834
Provisão para garantia - 35.539
Passivo financeiro arrendamento 414 30
Provisão para riscos cíveis, tribut. e trabalhistas 204.004
Patrimônio líquido 106.536 189.248
Capital social 736.826
Ajustes de avaliação patrimonial 4.926 8.022
Prejuízos acumulados (635.216)
Total do passivo e patrimônio líquido 415.253 493.130

Demonstração do resultado 2021 2020
Receita líquida 63.627
Custos dos prod. vendidos e serviços prestados (53.225)
Lucro (prejuízo) bruto 10.402
Receitas (despesas) operacionais: Gerais e administrativas (20.726) (21.159)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (16.539) 7.179
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (26.863)
Resultado financeiro: Receitas financeiras 2.185 3.038
Despesas financeiras (8.413)
Variação cambial, líquida (71) (934)
Prejuízo antes do IR e da CS (33.162) (23.590)
IR e CS Diferidos (21.454) -
Prejuízo do exercício (54.616) (23.590)

Demonstração do resultado abrangente 2021 2020
Prejuízo do exercício (54.616) (23.590)
Resultado abrangente total do exercício (54.616) (23.590)

Demonstração do fluxo de caixa - Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Prejuízo do exercício (54.616) (23.590)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa
 líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 5.593
Amortização direito de uso 525 541
Custo de baixa de ativo imobilizado 2 1
Provisão (reversão) insolvência 9.808
Provisão (reversão) para não realização de crédito de ICMS 7.334 (514)
Provisão (reversão) para itens de giro lento (3.716) 43
Provisão IR e CS diferidos 21.454 -
Provisão para riscos tributários e trabalhistas (3.998) (4.102)
Atualização financeira de provisões cíveis 7.737 4.741
Provisão para garantia (5.315)
Juros e variação cambial sobre emprést. de partes relacionadas -
Provisão (reversão) para contas a pagar 55 (809)
Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes 20.056 31.387
Contas a receber - Partes relacionadas (5.816)

6.278 552
Impostos a recuperar 6.023
Outros 3.751

Redução (aumento) nos passivos operacionais:
Fornecedores 3.719 (2.591)
Fornecedores - Partes relacionadas (1.377) (4.307)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (701) (404)
Obrigações tributárias 133 (414)
Adiantamento de partes relacionadas (410) 5.471
Obrigações a liquidar com instrumentos financeiros derivativos (392) (20)
Pagamento de juros sobre empréstimos - (1.105)
Outras obrigações diversas 385 (481)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 16.512 19.024
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível (2.111) (2.713)
Direito de uso (590) (27)
Caixa líquido aplicado nas ativ. de investimento (2.701) (2.740)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Redução de capital social (20.000) -
Amortização de empréstimos e financ. partes relacionadas - (15.312)
Caixa líquido aplicado nas ativ. de financiamento (20.000) (15.312)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (6.189) 972
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 20.486 19.514
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14.297
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (6.189) 972

presentes demonstrações financeiras foram aprovadas para emissão pela Diretoria 
em reunião ocorrida em 04.05.2022. As demonstrações financeiras completas 
auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão 
disponíveis no seguinte endereço eletrônico: https://www.jornalodiasp.com.br/.

Diretoria
Renato de Souza Meirelles - Diretor Presidente

Alessandre Edo Toso - Diretor Financeiro - CRC nº 1SP 247.587/O-5
Maria Eugenia Marenco Rocha -

Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras

À Administração da CAF Brasil Indústria e Comércio S.A.
Opinião: 
Comércio S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 
31.12.2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 

acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 

acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa  opinião. Outros assuntos - Auditoria dos 
valores correspondentes: As demonstrações financeiras da Companhia para o 
exercício findo em 31.12.2020 foram auditadas por outro auditor independente que 
emitiu relatório, em 13.05.2021, com uma opinião com ressalvas sobre a realização 
do saldo de IR diferido ativo decorrente de prejuízo fiscais e outras diferenças 
temporárias no valor total de R$31.481 mil. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras: A diretoria é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a diretoria pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade 

pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 

relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 

internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 

políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 

e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos 
controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos 
trabalhos. São Paulo, 04.05.2022. ERNST & YOUNG Auditores Independentes 
S.S. - Guilherme Bento Radominski - Contador PR-

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 1009366-13.2018.8.26.0100. A Dra. Camila Rodrigues Borges de
Azevedo, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Priscylla Garcia
Sanches Gresele CPF: 220.258.438-28, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A CNPJ: 33.337.122/0001-27, foi deferida a intimação do bloqueio realizado sobre a
quantia de R$ 1.566,87 pelo sistema SISBAJUD. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital,
para que no prazo de 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, manifeste-se nos autos, sob pena de levantamento do valor.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 24 de fevereiro de 2022. 07 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0029354-81.2011.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GRANDES INVESTIDORES
BRASILEIROS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E
TRANSPORTES LTDA, CNPJ 10.670.865/0001-19, que
lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária por parte de Mercabenco Mercantil
e Administradora de Bens e Consórcios LTDA, alegando
em síntese: as partes firmaram Instrumento Particular de
Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações, no
grupo consorcial denominado Grup 010608 – cota
0111.00, administrado pela autora. Expedido mandado
citação e para apreensão de bens foi retomado Micro-
ônibus, marca Mercedes Bens, modelo Sprinter 313 15,
ano 2010/2010, cor prata, chassi 8AC903672AE033356,
placas EKH-0842 dado em garantia fiduciária, porém não
localizado o réu. E 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 23 de fevereiro de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1066103-36.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito
da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr. ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a FLAVIA CORREIA DA SILVA,
CPF 023.650.624-23, que Mosteiro de São Bento de
São Paulo, CNPJ 61.018.750/0001-85, ajuizou Ação de
Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento
de R$ 2.414,09 (Junho/2018), representada pelo cheque
nº 000029, no valor de R$ 2.300,70, sacado contra o
Banco Santander (Agência 3004), Conta Corrente nº
13.06105-9, emitido em 15/02/2018. Estando a
executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento
da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução,
a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão
reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários
advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária de juros de 1% ao mês, ficando advertido que
será nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro
de 2022. 07 e 10/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0047107-02.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KAREN SUELEN MUNIZ
LIMA, Brasileira, Solteira, RG 43.484.671-5, CPF
429.304.638-05, com endereço à Rua General Ferreira
de Azevedo, 671, Jardim Tres Marias, CEP 03676-000,
São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de sentença, movida por Associação de
Instrução Popular e Beneficência - Sipeb. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 10.352,26 ,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 14 de fevereiro de 2022.     07 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1043126-45.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Thamiris Oliveira da
Cruz CPF: 365.469.728-32, que Associação de Instrução
Popular e Beneficência CNPJ: 50.228.097/0005-96
(Escola de Enfermagem São José) ajuizou Ação de
Cobrança, Procedimento Sumário, objetivando o
recebimento de R$ 1.957,58 (Abril/2021), representada
pelo inadimplemento de Maio e Julho/2018 do Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais do curso de
enfermagem. Estando a requerida em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada
a ação, a requerida será considerada revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de abril de
2022. 07 e 10/05
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EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 790.954 em 06 de abril de 2020 a
requerimento de QUALITY FIT ACADEMIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ nº 08.248.862/0001-40, com sede na Rua Assungui nºs 57/81, na Saúde, na
pessoa de seu sócio Thiago Ibrahim Aziz, brasileiro, casado, administrador de empresas,
Rg nº 44.985.465-5 e CPF nº 311.774.268-97, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que os autores acima qualificados,
requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo
1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ,
visando à declaração de domínio sobre o prédio nº 81 situado na Rua Assungui,
com 1280,34m2 de área de terreno (contribuintes nºs 046.023.0255-6 e
046.023.0043-1), melhor descrito e caracterizado no memorial descritivo e planta
apresentados com o procedimento, com origem nas matrículas nºs 6.765; 6.766 e
6.761(cujas serão encerradas, conforme sentença transitada em julgado no processo
de Dúvida nº 1085263-76.2020.8.26.0100) de propriedade de João Galan Ross, cirurgião
dentista; Ariosto do Amaral Senise, cirurgião dentista e Felisberto Martinho Rodrigues,
médico, todos brasileiros, casados, residentes e domiciliados nesta Capital; Francisco
Mangieri Filho, brasileiro, solteiro, maior, estudante, residente e domiciliado na cidade
de Bauru, neste Estado à Rua Antônio Alves nº 8-41 e Ernesto Furlan, brasileiro,
solteiro, cirurgião dentista, domiciliado e residente nesta Capital na Rua Silva Bueno
nº 499 e Luiz Mangieri Filho, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, domiciliado e
residente nesta Capital, na Rua Oratório nº 3675, alegando e comprovando posse
mansa e pacifica a mais de 17 anos, somando a posse de seus antecessores.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16
do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 05 de maio de 2022. 07 e 23/05

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.

Hurst Capital S.A
CNPJ/ME nº 29.765.165/0001-36 – NIRE 35.300.581.326

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Hurst Capital S.A a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a se realizar no dia 16 de maio de 2022, às 10:00 horas, em primeira convocação, de 
forma semipresencial, em sua sede, localizada na Rua Pedroso Alvarenga, 1284, 13º andar, Itaim Bibi, 
São Paulo/SP, CEP 04531-004 (“Companhia”) e digitalmente por meio da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams, com acesso por link a ser enviado por e-mail aos acionistas (“Link”), em conjunto com boletim de 
voto a distância (“Boletim”), para deliberarem sobre a eleição do Sr. Ravi de Gama Sá como membro do 
Conselho de Administração da Companhia. Os Acionistas poderão participar da assembleia (a) presen-
cialmente, comparecendo ao endereço informado às 10:00 horas; (b) digitalmente, acessando o Link, ou 
(c) se assim desejarem, por meio do envio do Boletim à Companhia, cujo teor foi enviado a cada acionista 
individualmente, sendo certo que serão considerados os Boletins recebidos pela Companhia até o dia 
11 de maio de 2022. Em até 2 (dois) dias contados do recebimento do Boletim, a Companhia enviará 
aviso ao acionista, por meio do endereço eletrônico indicado pelo acionista no Boletim, a respeito do 
recebimento do documento e de sua aceitação. A participação presencial do acionista poderá ser pessoal 
ou por procurador devidamente constituído nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. O acionista e/ou 
procurador deverá comparecer à Assembleia munido do documento que comprove a sua identidade. p. 
Arthur Farache de Paiva. Presidente do Conselho de Administração. São Paulo, 7, 10 e 11 de maio de 2022.

Ao sexto dia do mês de maio de 2022, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, n.º 81, 7º andar, Conj. 71 Itaim Bibi, CEP: 04533-
010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os acionistas que representam a totalidade do capital 
social da Companhia: (i) CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 
05.710.258/0001-03, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro na cidade de 
Beasain, província de Guipúzcoa, na Rua José Miguel Iturrioz, n.º 26; neste ato representada por seu procurador, Sr. 
Alessandre Edo Toso, brasileiro, casado, economista e contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.541.199-
X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 167.779.068-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Tabapuã, nº 81 - 7º andar, Conj. 71, Bairro Itaim Bibi, CEP 04533-010 (ii) CAF DIVERSIFIED BUSINESS 
DEVELOPMENT, S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente 
sob as leis da Espanha, com sede e foro na cidade de Beasain, província de Guipúzcoa, na Rua José Miguel Iturrioz, n.º 
26, neste ato representada por seu procurador, Sr. José Rogério Lima de Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito 
nos Quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o n.º 149.578, e no CPF/ME sob o n.º 175.976.708-50, com 
escritório profissional nesta capital, na Avenida Angélica n.º 688, conjunto 401, Higienópolis, CEP: 01228-000. Observada 
à presença da totalidade dos acionistas e dispensada a convocação prévia pela imprensa facultada pelo §4º, artigo 124 da 
Lei n.º 6.404/76, foi convidado para Presidente da mesa, o Sr. Renato de Souza Meirelles Neto que, para secretariar a 
reunião, convidou a mim, Fillipe Augusto dos Santos para, após verificada a regularidade de instalação da sessão, deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: (i) redução do capital social da Companhia por se 
encontrar excessivo em relação ao objeto social, nos termos dos Artigos 173 e 174 da Lei 6.404/76; 1. Deliberações:  
O Presidente declarou instalada a Assembleia, tendo em vista a comprovação da existência do quórum legalmente exigido. 
Dando seguimento aos trabalhos, os acionistas presentes decidiram, por unanimidade de votos, aprovar: (i) a redução do 
capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, 
de R$ 736.825.920,00 (setecentos e trinta e seis milhões e oitocentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte reais), 
dividido em 736.825.920 (setecentos e trinta e seis milhões e oitocentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte) ações 
ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, para R$ 686.825.920,00 (seiscentos e oitenta 
e seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais), dividido em 686.825.920 (seiscentos e oitenta e seis 
milhões e oitocentos e vinte e cinco mil, novecentas e vinte) ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada uma, mediante o cancelamento, após o decurso do prazo legal, de 50.000.000 (cinquenta milhões) ações 
ordinárias e nominativas da Companhia, com valor nominal e unitário de R$1,00 (um real), mediante a restituição aos 
acionistas, na proporção de sua participação no capital social e em moeda corrente nacional:

ACIONISTAS VALOR (R$)
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. 487.316,00

Caf Diversified Business Development, S.A. 49.512.684,00
Total 50.000.000,00

Esta redução de capital social somente se tornará efetiva e o respectivo montante de capital apenas será restituído aos 
acionistas: (a) após o decurso do prazo de 60 dias para oposição de credores, nos termos previstos no Artigo 174 da Lei 
6.404/76, que terá início na data de publicação da presente ata; e (b) transcorrido o referido prazo, o presente instrumento 
será levado a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, ficando a Diretoria da Companhia plenamente 
autorizada a praticar todos os atos necessários à formalização e execução desta deliberação. (c) A transferência/restituição 
dos recursos correspondentes a redução de capital descrita acima para os acionistas da Sociedade em sua proporção, 
ocorrerá em até 36 meses, em uma ou mais parcelas, a medida em que houver excedente de caixa. Em face desta 
disposição, o Artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “CAPÍTULO  II - Do Capital Social e 
Ações: Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 686.825.920,00 (seiscentos e oitenta e seis milhões e oitocentos e vinte e cinco 
mil e novecentos e vinte reais), dividido em 686.825.920 (seiscentos e oitenta e seis milhões e oitocentos e vinte e cinco mil 
e novecentas e vinte) ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, conforme a 
seguinte composição: R$ 6.694.026,00 (seis milhões e seiscentos e noventa e quatro mil e vinte e seis reais), 
correspondentes a 6.694.026,00 (seis milhões e seiscentos e noventa e quatro mil e vinte e seis) ações, pertencentes à 
acionista Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A; e R$ 680.131.894,00 (seiscentos e oitenta milhões e cento e trinta 
e um mil e oitocentos e noventa e quatro reais), correspondentes a 680.131.894 (seiscentos e oitenta milhões e cento e 
trinta e um mil e oitocentos e noventa e quatro) ações, pertencentes à acionista Caf Diversified Business Development, S.A:

ACIONISTAS NÚMERO 
DE AÇÕES

PREÇO DE 
EMISSÃO R$

% DE 
PARTICIPAÇÃO

Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.  6.694,026 6.694.026,00 0.9746321049302182
Caf Diversified Business Development, S.A. 680.131.894 680.131.894,00 99.0253678950697

TOTAL 686.825.920 686.825.920,00 100
§1º. As ações poderão ser representadas por certificados, assinados por 2 diretores em exercício, podendo haver 
certificado múltiplo de ações. §2º. Adotado o sistema de emissão de certificados para representar as ações, fica 
estabelecido que as ações ordinárias serão sempre nominativas. §3º. Caberá ao Conselho de Administração, se houver, 
autorizar a manutenção das ações ordinárias em conta de depósito na instituição financeira que designar. §4º. Os 
acionistas terão direito de preferência para a subscrição do aumento de Capital Social, na proporção do número total de 
ações que possuírem. Tal direito deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias a contar da primeira publicação da 
deliberação do aumento. Não sendo observado o prazo, o acionista decairá nesse direito.” (ii) Permanecem inalterados os 
demais dispositivos estatutários, não alterados nesta assembleia. (iii) Em razão das modificações estatutária, as acionistas 
acordam consolidar a versão vigente do Estatuto da CAF - Brasil Indústria e Comércio, S.A., a qual se transcreve 
integralmente no Anexo I da presente Ata. Posteriormente foi dada a palavra aos presentes na Assembleia, a quem dela 
quisesse fazer uso; não tendo ninguém se manifestado, foi encerrada a ordem do dia. 2. Encerramento, Lavratura, 
Aprovação e Assinatura da Ata - Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, 
suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e aprovada foi 
assinada por todos os Acionistas presentes. Acionistas presentes: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE 
FERROCARRILES, S.A. p.p. Alessandre Edo Toso; CAF DIVERSIFIED BUSINESS DEVELOPMENT, S.A., p.p. José 
Rogério Lima de Araújo. Diretor presente: Sr. Renato de Souza Meirelles Neto (Diretor Presidente). Certifico que a presente 
é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. p.p. Alessandre Edo Toso 
Caf Diversified Business Development, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo. Alessandre Edo Toso - Presidente, 
Fillipe Augusto dos Santos - Secretário. 

CAF - BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.430.238/0001-82 - NIRE 35300154479

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 06 de Maio de 2022

Dimensa S.A.
CNPJ/ME nº 27.231.185/0001-00 - NIRE 35300568982

Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Realizada em 25 de Abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 25/04/2022, às 10h, remotamente, nos termos do artigo 8º, §2º, do Estatuto
Social da Dimensa S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Desembargador Euclides Silveira, n° 
232, Bairro Casa Verde, São Paulo/SP, CEP 02511-010 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4o, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e do artigo
8º, §3º, do Estatuto Social, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da 
Companhia. Também presentes o Sr. Denis Nieto Piovezan e a Sra. Daniela Batista dos Santos, na 
qualidade de administradores da Companhia, e o Sr. Wagner Petelin, na qualidade de representante 
legal dos auditores externos independentes da Companhia, KPMG Auditores Independentes (“Auditores
Independentes”), em atendimento ao disposto no artigo 134, §1º, da Lei das S.A. 3. Publicações
Legais:
parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, 
publicados em 20/04/2022 no jornal “O Dia - SP”, páginas 13 e 14, bem como arquivados na sede social 
da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Caio Ibrahim David; Secretária: Natália Parmigiani Merlussi Silva.
5. Ordem do Dia: Em AGE: Deliberar sobre (i) a alteração do percentual do dividendo anual obrigatório
da Companhia; (ii) a criação de uma reserva estatutária para a Companhia; (iii) a alteração da redação

(iv)
remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga durante o exercício social de 2022; 
e (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Em AGO: Deliberar sobre (i) as contas dos

acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2021; e (ii) as propostas de (1) orçamento de capital para o ano de 2022 e (2) destinação do lucro 
líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021. 6. Deliberações: Após a devida discussão das
matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, havendo-se autorizado 
a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A.: Em
AGE: Foi aprovado pela unanimidade dos acionistas representando a totalidade do capital social, sem 
quaisquer ressalvas: (i) A alteração do percentual do dividendo anual obrigatório da Companhia, de
25% para 5% do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A. e observado o 
previsto no Acordo de Acionistas da Companhia, com a correspondente alteração do Artigo 26 do 
Estatuto Social da Companhia, conforme indicado no item “iii” abaixo. (ii) A criação de uma reserva
estatutária que poderá ser utilizada para investimentos e para compor fundos e mecanismos de 
salvaguarda necessários para o adequado desenvolvimento das atividades da Companhia e de suas 
controladas, com a correspondente alteração do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, conforme 
indicado no item “iii” abaixo. Para tanto, após apuração do lucro líquido do exercício e as destinações 
obrigatórias previstas nos artigos 193 e 202 da Lei das S.A., uma parcela ou a totalidade do lucro 
remanescente poderá ser alocada na referida reserva estatutária, sendo que o limite máximo desta 
reserva não excederá o capital social da Companhia. (iii) A alteração da redação do Artigo 26 do

passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 26 - O lucro líquido apurado no exercício terá
a seguinte destinação: (a) 5% para a constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 
20% do capital social ou até que o saldo desta reserva, somado ao montante das reservas de capital, 
atingir 30% do capital social; (b) 5% para serem distribuídos aos acionistas, como dividendo obrigatório, 
nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e observado o previsto no Acordo de Acionistas; (c) sujeito 
à apresentação de orçamento anual próprio, ou à revisão anual de orçamento plurianual nos termos do 
artigo 196 da Lei nº 6.404/76, uma parcela do lucro líquido do exercício poderá ser retida para tal 

Reserva Estatutária para investimentos e para compor fundos e mecanismos de salvaguarda 
necessários para o adequado desenvolvimento das atividades da Companhia e de suas controladas. O 
valor total destinado à Reserva Estatutária ora prevista não poderá ultrapassar exceder 100% do 
capital social; e (e) o saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, terá a destinação 
determinada pela Assembleia Geral, observada a Lei aplicável.” (iv) 
destinada aos membros da administração da Companhia para o exercício social de 2022 no montante 

bônus e incentivos de longo prazo, cujo pagamento é vinculado ao cumprimento de metas 

os montantes individuais da remuneração a serem atribuídos a cada administrador da Companhia. (v)

no item “iii” acima. Deste modo, o Estatuto Social da Companhia passou a vigorar com nova redação. 
Em AGO: Preliminarmente, os acionistas tomaram ciência das renúncias apresentadas pelos Srs. Eric
Nilson de Castro Santos, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG nº 30.799.310-2 SSP/SP e CPF/ME
nº 294 881 488 02, residente e domiciliado em Florianópolis/SC, na Rua dos Pirajus, nº 99, Jurerê 
Internacional, CEP 88053-426, e Daniel Sonder, brasileiro, casado, economista, RG nº 24.448.000-X
e CPF/ME nº 283.092.178-03, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na 
Praça Antônio Prado, 48, 7º andar, CEP 01010-901, aos cargos de membros efetivos do Conselho de 
Administração, conforme termos de renúncia que constam no Anexo II desta Ata de Assembleia Geral,
de maneira que o Conselho de Administração segue composto pelos seguintes membros: Caio Ibrahim 
David, Juliano de Miranda Tubino e Rodrigo Antonio Nardoni Gonçales. Os acionistas decidirão 
oportunamente sobre a eleição de novos membros para recomposição do Conselho de Administração. 
Com relação à ordem do dia, foi aprovado pela unanimidade dos acionistas representando a totalidade 
do capital social, sem quaisquer ressalvas: (i) As contas dos administradores, bem como o relatório da

Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, que apresentou lucro 
líquido de R$ 38.652.759,71. (ii) (1) O orçamento de capital para o ano de 2022, no valor total de R$
33.227.000,00, nos termos de proposta apresentada pela administração. Os recursos do orçamento de 
capital servirão para fazer frente aos investimentos necessários previstos para 2022 para a consolidação 
dos planos de crescimento da Companhia, conforme proposta da administração. (2) A destinação do 
lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021, nos termos do artigo 202 da Lei das 
S.A., da seguinte forma: (a) alocação de R$ 1.932.637,99, correspondente a 5% do lucro líquido, para
reserva legal; (b) distribuição de dividendos obrigatórios, no montante de R$ 1.836.006,09, 
correspondente a 5% do lucro líquido ajustado, a ser realizada em até 60 dias contados desta data de 
acordo com a proporção do capital social detido pelos acionistas da Companhia; (c) alocação de R$
33.227.00,00, para suportar o orçamento de capital da Companhia para 2022; e (d) alocação do saldo
do lucro líquido, no montante de R$ 1.657.115,64, para a Reserva Estatutária prevista no item (c) do 
Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, conforme alterado acima. 7. Encerramento e Lavratura
da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata a que se refere esta
Assembleia que, após lida e achada, foi aprovada e assinada por todos os presentes e pelos membros 
da mesa. As partes reconhecem e concordam que este instrumento assinado em meio eletrônico via 

nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020. 8. Assinaturas: Presidente da Mesa: Caio Ibrahim David;
Secretária: Natália Parmigiani Merlussi Silva. Acionistas Presentes: (i) TOTVS S.A., por Gilsomar Maia
Sebastião e Juliano de Miranda Tubino; e (ii) B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, por Gilson Finkelsztain e 
Daniel Sonder. Administradores da Companhia: Denis Nieto Piovezan e Daniela Batista dos Santos.
Representante Legal dos Auditores Externos Independentes: Wagner Petelin. São Paulo, 25/04/2022.
Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Caio Ibrahim David - Presidente; Natália
Parmigiani Merlussi Silva - Secretária. JUCESP nº 219.407/22-8 em 03/05/2022. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

RDA IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E 
SERVIÇOS S.A.

CNPJ: 12.647.827/0001-70 - NIRE: 35.300.580.788
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Reali-
zada em 22 de Dezembro de 2021, às 10 Horas

CERTIDÃO: Certifico o Registro na JUCESP sob o nº 
1.264/22-9 em 03/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

SILICAL MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n° 34.820.753/0001-65 - NIRE 35.300.395.964

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos da legislação aplicável, fi cam os acionistas convocados a participar da Assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada no dia 20 de maio de 2022, às 10h, em primeira convocação, e às 10:30h, em segunda convocação, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 12º andar CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberar sobre: (i) a rerratifi cação de data constante na Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 28 de janeiro de 2022, a qual foi devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (“JUCESP”) sob o nº 097.236/22-6, em sessão de 16 de fevereiro de 2022 (“AGE 28.01.2022”), corrigindo o 
erro material na referência à data Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2021; e (ii) a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Paulo/SP, 06 de maio de 2022.

PK, Consultoria, Participações e Serviços Ltda.
CNPJ/MF nº 02.704.074 /0001-34

2ª Alteração do Contrato e Instrumento de Transformação de Sociedade Limitada em S.A.
Por este instrumento particular, os abaixo assinados: Pedro Guilherme Mendes Klumb, RG 36.210.552-
4/SSP -SP e CPF 425.352.637-34; e Mônica Novaes Klumb, RG 4.002.129/IFP-RJ e CPF 596.365.647-
87. Únicos sócios componentes da sociedade simples que gira sob a denominação “PK, Consultoria, 
Participações e Serviços Ltda”, sita à Calçada das Margaridas, 191, Sala 366, Centro Comercial Alphaville,
Barueri, SP, com seu contrato social registrado no 1º Cartório de Registros de Pessoa Jurídica de Baruerl 
- SP sob o nº 126875 em sessão de 29/07/1998 CNPJ 02.704.074/0001-34, resolvem de comum acordo 
e na melhor forma de direito, alterar o Contrato Social da Sociedade, bem como transforma-lá em S.A., 
conforme a seguir transcrito: I - Cessão de Quotas: A sócia Mônica Novaes Klumb, neste ato, cede e
transfere, como de fato cedido e transferido tem, parte de suas quotas, ou seja, 989 quotas do capital 
social, totalizando R$ 989,00, para o sócio Pedro Guilherme Mendes Klumb. Cedente e Cessionário 
dão-se mutuamente a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação pela presente cessão e 
transferência, para nada mais reclamarem um do outro, a qualquer tempo, seja a que título for. Assim 
sendo, o capital social ficará assim distribuído entre os sócios: O capital social da sociedade é de R$ 
1.000,00, dividido em 1.000 quotas no valor unitário de R$ 1,00, totalmente integralizadas em moeda 
corrente do país. Sócios / Quotas / Valor: Mônica Novaes Klumb / 10 / R$ 10,00; Pedro Guilherme
Mendes Klumb / 990 / R$ 990,00; Total / 1.000 / R$ 1.000,00. II - Alteração na sede social: A sede da
sociedade, atualmente na Calçada das Margaridas, 191, Sala 366, Centro Comercial Alphaville, Barueri, 
SP, filial da sociedade é transferida para a Av. Paulista, 453, 15º andar, parte, no Bairro da Bela Vista, 
SP, SP, CEP: 01311-907. III - Transformação para Sociedade Anônima: a) Por decisão unânime, os
Sócios aprovam a transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade Limitada para S.A.,
passando a ser adotada a denominação PK, Consultoria, Participações e Serviços S.A. (doravante
denominada, tendo em vista que referida transformação atenderá de melhor forma o objetivo social e 
as necessidades da sociedade, que será regida pelo Estatuto social ora aprovado pelos Sócios, nos 
termos do Anexo I ao presente instrumento. A sociedade permanece titular de todos os direitos e 
obrigações da Sociedade sem solução de continuidade. Esta transformação não modifica de qualquer 
forma os direitos dos credores, conforme disposto no Artigo 1.115 da Lei 10.406/02. b) Resolvem os
sócios aprovarem, por unanimidade, a conversão das 1.000 quotas representativas do Capital Social 
da Sociedade em 1.000 ações ordinárias nominal. Cada ação ordinária conferirá aos seus titulares o
direito a 01 voto nas deliberações sociais. Face ao disposto acima, o capital social subscrito da Sociedade,
no valor de R$ 1.000,00 fica distribuído da seguinte forma: (i) A sócia Mônica Novaes klumb, possuirá
10 ações ordinárias; (ii) O sócio Pedro Guilherme Mendes Klumb 990 ações ordinárias; c) Os sócios,
por unanimidade deliberam que a administração da Sociedade, de acordo com as definições dos 
acionistas, e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a esse fim, assim como 
a representação da Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer terceiros, 
repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades 
de economia mista, entidades paraestatais e instituições financeiras, competirá a partir da presente data
a Diretoria, que será formada por dois diretores, sem designação própria, sendo eleitos para os cargos 
o Sr. Pedro Guilherme Mendes Klumb e a Sra. Mônica Novaes Klumb, com mandato de 03 anos, os 
quais poderão assinar isoladamente. E por estarem assim de pleno e comum acordo, assinam o presente
instrumento particular de alteração contratual em 03 vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas. SP, 04/02/2021. Pedro Guilherme Mendes Klumb; Mônica Novaes Klumb. Diretores Eleitos:
Pedro Guilherme Mendes Klumb; Mônica Novaes Klumb. Testemunhas: Francilene Gonçalves; Tânia C. F. 
Galindo. JUCESP/NIRE nº 35300395247 em 21/06/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Jornal
ODIASP

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - salas 2203 /
2205 e 2207 - Centro - CEP 01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São Paulo-SP -
E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos da
ação de USUCAPIÃO, processo nº 1060555-35.2015.8.26.0100. A MMª Juíza de
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dra. JULIANA DIAS ALMEIDA DE FILIPPO,na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Fernanda Montalvão Coelho, Celia Galleti Montalvão Coelho, SylvioVieira
Coelho Filho, Macaúva Empreendimentos Imobiliários Ltda, CondominioAeroviário,
Irineu Fernandes, Carmem Fernandes, Maria de Bastos Oliveira, Paulo Carvalho
da Silva, Ador inda Carvalho da Silva, Ataliba Euclides Vieira, Mar ia Teresa
Camargo Vieira, Arildo Suplicy Figueiredo, Maria da Gloria J. Figueiredo, João
Augusto de Carvalho Filho, Teresa Hardt de Carvalho, Luiz Ribeiro Borges,
Affonsina Ribeiro Borges, Fausto Luz, George Teixeira da Fonseca, Aluysio
Ferreira, Juarez Carlos Mesquita Cavalcanti, Manoel Saturno Machado, Iraty
Machado, Mario da Silva Moreira, Maria Rosa Moreira, Marcos Riff, esp. Dirlene
Romero Cansação Alvim, rep. Luciene Cansação Alvim, Monica de Bastos Olivei-
ra, Roberto Bastos Grigolli, Sueli Wellington Miyamoto, Condomínio Looca Cam-
po Belo, Magdalena Buccianti Pinfildi, Matilde Bassrawi, Marcelo Edgard Macha-
do Pedrosa, Paulo Roberto Guimarães, Claudino Morelli Franceschi, Mario Monteiro
Gu imarães ,  Ud i l ine  Hosp i ta la r  L tda . ,  réus  ausentes ,  incer tos ,
desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucesso-
res, que FUMIO MIASIRO e SIMONE MIASIRO ajuizaram ação de USUCAPIÃO
visando declaração de domínio sobre Rua Pascal, 1937, Vila Aeroporto, São Paulo/
SP, CEP 04616-005, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para CON-
TESTAREM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte)
dias da pub l icação des te  ed i ta l .  Não sendo contes tada a  ação,  o  réu
seráconsiderado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nda mais. São
Paulo, 17 de janeiro de 2022. Eu, Rebecca Ribeiro Vazan, Estagiário Nível Superior.

07 e  10/05

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS  -        Praça João Mendes s/nº - salas
2203 /  2205 e 2207 - Centro -  CEP 01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São
Paulo-SP - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus .br - EDITAL de CITAÇÃO expedido nos
autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1044509-05.2014.8.26.0100. A MMª
Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dra. VIVIAN LABRUNA CAPATANI,   na forma da Lei,  etc. FAZ
SABER a Pedro Fávero Massaia,  Cem Administradora e Part ic ipações Ltda. ,
Sylvio de Campos Filho, Linda Leite de Campos, Sylvio Luciano de Campos, Alda
Mathi lde Savoy de Campos, Carlos Eduardo de Campos, Stel la Gonschior de
Campos, Mário Cintra Leite, Suzanna de Campos CintraLeite, Esp. De Armando
Marchi rep. P/ Sylvio de Campos Neto, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,  que W.B.
EMPREENDIMENTOS LTDA e F. BOCCHI SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS - EIRELI - EPP ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declara-
ção de domínio sobre imóvel situado na imóvel situado na Rua Mogeiro, s/n, lote
3, quadra 8, Vi la Perus, distr i to de Perus, São Paulo/SP, CEP 05211-000, ale-
gando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edi ta l  para c i tação dos supramencionados para CONTESTAREM no
prazo de 15 (quinze) dias úteis,  a  f lu i r  após o prazo de 20 (v inte)  d ias 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, 03 de
dezembro de 2021. Eu, Rebecca Ribeiro Vazan, Estagiário Nível Super ior.

07 e  10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026425-69.2018.8.26.0405. 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) GUILHERME RODRIGUES MACHADO, CPF/MF sob o nº 408.469.878-48, que na ação de
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por parte de Maol Empreendimentos Ltda-me, CNPJ 04.657.617/0001-35 em
face de Technicar - Mecânica, Funilaria e Pintura Ltda - Me, CNPJ 71.771.513/0001-44, foi deferido a intimação da
penhora sobre a totalidade do seguinte imóvel: Apartamento nº 67, localizado no 6º andar do Edifício Barcelona, situado
na Rua Itaiquara, nº 99, no 4º Subdistrito Nossa Senhora do Ó, São Paulo/SP, contribuinte 104.019.0107-5 e matrícula
nº 138.520 do 8º CRI/SP, ficando nomeado depositário o representante legal da empresa executada Technicar Mecânica,
Funilaria e Pintura Ltda ME CNPJ: 71.771.513/0001-44. Encontrando-se o co-proprietário do imóvel em lugar incerto e
não sabido, foi determinado a sua intimação por edital, da penhora que recaiu sobre o imóvel descrito acima. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 28 de abril de 2022. 07 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045038-14.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a WILLIAM BASTOS GARCIA CPF: 408.772.428-01, que CRDC - Centro de Recreação e
Desenvolvimento da Criança Especial CNPJ: 07.396.491/0001-80 ajuizou Ação de Restituição, Procedimento Comum,
objetivando à restituição do valor de R35.921,00 que lhe foi equivocadamente creditado através de depósitos realizados
no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 1597, conta corrente nº 154.239, de sua titularidade, atualizado com
correção monetária e juros de mora desde o dia 15/05/2020. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. S 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. 07 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008984-17.2019.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NELSON CAPUSSO FILHO, CPF 064.584.198-64, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum Cível por parte de Mosteiro São Geraldo de São Paulo, CNPJ: 61.697.678/0001-60 (entidade
mantenedora do Colégio Santo Américo) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento
de R$ 40.342,73 (Dezembro/2019), representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
firmado entre as partes para o ano letivo de 2017. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumiremse verdadeiros os fatos articulados.
Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. S.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 07 de março de 2022. 07 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039909-28.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a MONICA CHOI, CPF: 248.933.638-08 e a DONG HYUN LEE, CPF: 163.754.488-08, que Fundação de
Rotarianos de São Paulo, entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis, ajuizou-lhes Ação de
Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 92.716,76 (Maio/2020), representada pelo
inadimplemento de 02 Contratos de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 26/11/2007 e 18/
12/2012, renovado automaticamente até 2016. Estando a parte requerida em lugar ignorado, expede-se EDITAL para
que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos
narrados pela autora, nomeando-se 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 14 de dezembro de 2021.

APMDFESP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 CNPJ 00132709/0001-40
O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – APMDFESP, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do artigo 13, II, letra b, do Estatuto Social, e com fulcro no artigo
59, II e parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, CONVOCA os associados em
pleno gozo de suas capacidades estatutárias para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, na sede social da entidade, localizada na Rua Adolfo Samuel, nº 14,
São Paulo - Capital, a realizar-se no dia 30 de MAIO do corrente ano, em primeira
convocação às 09h30, com metade mais um dos associados quites com a Tesouraria
da Associação e em pleno gozo de suas capacidades estatutárias e às 10h30, em
segunda e última chamada, com qualquer número de associados presentes ao ato
assemblear, quites com a Tesouraria da Associação e em pleno gozo de suas
capacidades estatutárias, a fim de deliberarem na ordem do dia sobre a seguinte
pauta: (a) Análise, deliberação e eventual aprovação assemblear de alterações e
acréscimos de artigos do Estatuto Social da APMDFESP, visando aperfeiçoar a
redação estatutária em face da atual realidade fática e legal da Entidade; Através
deste Edital e nos termos das minhas atribuições estatutárias, informo ainda que a
minuta sugerida das mudanças redacionais estatutárias que serão apreciadas,
deliberadas e votadas no âmbito da AGE supramencionada, fruto de projeto sugerido
por grupo de trabalho que envolveu a Direção da Entidade e seu corpo jurídico,
encontram-se à disposição do corpo associativo para ciência e análise prévia, quer
seja fisicamente na Secretária Geral da Entidade, quer seja em link especial disponível
no site oficial da Entidade – www.apmdfesp.com.br, cujo endereço segue abaixo
reproduzido: http://www.apmdfesp.org.br/estatuto/Estatuto_APMDFESP.pdf.

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

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 Maria 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 

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. 
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Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 3 499 57
 Impostos a recuperar 4 12 11
 Adiantamentos concedidos 5 386 378
 Outros créditos a receber 90 –
Total do ativo circulante 987 446
Não circulante
 Partes relacionadas 6 594 2.154
 Adiantamentos para futuro aumento de capital 2.061 3.770
 Outras contas a receber 118 119
 Ativo biológico 3.421 3.421
 Investimentos 7 17.625 11.674
 Imobilizado 8 8.655 8.710
 Intangível 634 634
Total do ativo não circulante 33.108 30.482
Total do ativo 34.095 30.928

Passivo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Fornecedores 16 13
 Obrigações trabalhistas e sociais 27 21
 Outras contas 90 –
Total do passivo circulante 133 34
Não Circulante
 Partes relacionadas 6 144 144
 Adiantamentos para futuro
  aumento de capital 9 13.107 9.847
Total do passivo não circulante 13.251 9.991
Patrimônio Líquido
 Capital social 10a 43.800 43.800
 Reserva reavaliação 10b 4.004 4.004
 Reservas de Lucros 10d 1.383 1.383
 Prejuízos acumulados (28.476) (28.284)
Total do patrimônio líquido 20.711 20.903
Total do passivo 34.095 30.928

Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020  
(Valores expressos em milhares reais)

1. Contexto Operacional: A Companhia foi constituída em 12 de de-
zembro de 2007, sob a denominação de Juglans SP Participações S.A. 
cujo objeto social é a exploração e aproveitamento de jazidas minerais 
em todo território nacional, atividades agrícola e pecuária, refloresta-
mento, industrialização de produtos agrícolas, exportação, importação, 
planejamento, arrendamento operacional e participações em outras 
empresas, entre outros. Em 1º de dezembro de 2008, através da As-
sembleia Geral Extraordinária, a Companhia passou a denominar-se 
Augustus Administração S.A.. 2. Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políti-
cas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios 
apresentados, salvo disposição em contrário. Base de Preparação: 
Essas Demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os 
Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamente “CPCs”) emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotados 
no Brasil pela aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Investimentos: Os inves-
timentos estão registrados ao custo de aquisição, avaliados de acordo 
com o método de equivalência patrimonial ou método de custo, repre-
sentado por diversos investimentos. Ativo Biológico: O ativo biológico, 
ainda em fase de implantação de plantio de palmito, está demonstrado 
ao valor de custo. A administração da Companhia está em processo de 
implementação dos registros contábeis, consubstanciados no CPC - 
28 Ativo Biológico. O ativo biológico não supera seu provável valor de 
recuperação e é submetido ao impairment test anualmente. Intangível: 
Softwares: As licenças de software adquiridas são capitalizadas com 
base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que 
eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados 
durante sua vida útil estimável de três a cinco anos. Os custos associa-
dos à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Imobilizado: Imobilizado está demonstrado ao 
custo histórico de aquisição e é depreciado com base no método linear 
sobre o custo de aquisição ou construção, com base em taxas determi-
nadas em função do prazo de vida útil dos bens. O imobilizado não 
supera seu provável valor de recuperação e é submetido ao impairment 
test, ao menos anualmente. Contas a Pagar aos Fornecedores: As con-
tas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou ser-
viços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negó-
cios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento 
for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal 
dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante. Capital Social: As 
ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio 

 líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de 
novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como 
uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
3. Caixa e Equivalentes de Caixas: 31.12.2021 31.12.2020
Caixa e bancos – –
Aplicações financeiras 499 57

499 57
4. Impostos a Recuperar: 31.12.2021 31.12.2020
IRRF a recuperar 12 11

12 11
5. Adiantamentos Concedidos 31.12.2021 31.12.2020
Adiantamentos diversos 386 378

386 378
6. Partes Relacionadas: 31.12.2021 31.12.2020
Ativo
Helmo Agropecuária e Urbanização Ltda. – 1.560
Augustus Participações S.A. 418 418
Augustus Holding S.A. 47 47
F. Mota Administração Ltda. 129 129

594 2.154
Passivo
Nilton Molina 13.107 9.847
F. Mota Administração e Empreendimentos Ltda. 144 144

13.251 9.991
Referem-se aos aportes de capital de giro para manutenção das ativi-
dades normais das referidas Companhias e estão suportadas por con-
tratos de mútuo, firmados por tempo indeterminado.
7. Investimentos: Avaliação 31.12.2021 31.12.2020
Helmo Agropecuária e
 Urbanização Ltda.(b) Equivalência – –
Valle Blanche (b) Equivalência 1.581 1.475
Schultz Nutritional Foods.(b) Equivalência – 336
Vespers Participações
 Ltda.(b) Equivalência 1.449 1.444
QB3 Administração e
 Participações Ltda.(b) Equivalência 800 –
DTCom Direct to
 Company S.A.(a) Mercado 13.795 8.418

17.625 11.674
(a) Valorização ao mercado é composto pelo investimento em 
1.720.650 ações ordinárias nominativas e 106.549 ações preferenciais 
nominativas, com valor nominal da última negociação em 31 de dezem-
bro de 2021, no montante unitário de R$ 7,55; (b) Demonstramos abai-
xo o saldo em 31 de dezembro de 2021, avaliados pela equivalência 
patrimonial:

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais)
31.12.2021 31.12.2020

Receitas (despesas) operacionais
Resultado da equivalência patrimonial 1.189 1.573
Despesas administrativas e gerais (1.265) (2.207)
Outras receitas ou despesas operacionais (115) 310
Resultado antes das receitas
 (despesas) financeiras (191) (324)
Receitas (despesas) financeiras (1) (5)
Lucro antes do Imposto de renda
 e Contribuição social (192) (329)
Imposto de renda pessoa jurídica – –
Contribuição social sobre lucro – –
Lucro/Prejuízo do exercício (192) (329)
Quantidade de ações no final do exercício 43.800 43.800
Lucro/Prejuízo por ação no final do
 exercício (lote de mil ações) (0,0044) (0,0075)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
(Valores expressos em milhares de reais)

Reservas de lucros
Capital Reserva de Reservas de Reserva Prejuízos
social reavaliação retenção de lucros legal acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 43.800 4.004 985 70 (27.955) 20.904
Reversão dividendos distribuídos em 2019, conforme
 AGOE de 25.08.20 – – 328 – – 328
Prejuízo do exercício 2020 – – – – (329) (329)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 43.800 4.004 1.313 70 (28.284) 20.903
Prejuízo do Exercício 2021 – – – – (192) (192)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 43.800 4.004 1.313 70 (28.476) 20.711

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 

(Valores expressos em milhares de reais)
31.12.2021 31.12.2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro/Prejuízo do exercício (192) (329)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com
 recursos provenientes de atividades operacionais:
 • Resultado da equivalência patrimonial 1.023 (1.929)
 • Depreciações e amortizações 98 32
Redução (aumento) dos ativos operacionais
 Adiantamentos concedidos (8) 848
 Impostos a recuperar (1) 3
 Outras contas a receber 1 –
Aumento (redução) dos passivos operacionais
 Fornecedores 3 (231)
 Obrigações trabalhistas e sociais 6 2
 Obrigações tributárias – 4
Recursos líquidos provenientes (aplicados)
 das atividades operacionais 930 (1.600)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições/Reduções ao investimento (4.002) (361)
Adições ao ativo biológico, imobilizado
 e intangível (316) (642)
Recursos líquidos aplicados nas
 atividades de investimentos (4.318) (1.003)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Partes relacionadas 1.559 (33)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 2.271 2.656
Recursos líquidos aplicados (absorvidas)
 nas atividades de financiamentos 3.830 2.623
Aumento/Redução do caixa e
 equivalentes de caixa 442 20
Caixas e equivalentes de caixa
 no início do exercício 57 37
Caixas e equivalentes de caixa
 no final do exercício 499 57

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição na sede da Companhia 

Diretoria
Nilton Molina - Diretor Presidente - CPF 007.182.388-34 Milton Fernando Ruiz Nogueira - Contador - CRC 1SP105860/O-1

Dados das investidas: Helmo 
Agropecuária e 

 Urbanização Ltda.
Valle 

Blanche

Schultz 
Nutritional 

foods Eireli

Vespers 
Partici- 

pações Ltda.

QB3 
Administração  

e Participações Ltda.
Patrimônio líquido (1.081) 1.581 (2.866) 9.468 3.000
• Capital social subscrito 810 5.849 896 8.917 3.000
• Adiantamento futuro aumento de capital – – – 2.001 –
• Reserva de capital 1.060 – – – –
• Prejuízos acumulados (2.950) (4.268) (3.762) (1.450) –
Participação 99,40% 100,00% 37,50% 15,30% 26,67%
Capital investido (1.074) 1.581 (1.075) 1.449 800
Conforme Ata de Cisão Total realizada em 19 de novembro de 2020, a Augustus Administração S.A. na proporção de 99,40% do patrimô-
nio da Helmo Agropecuária e Urbanização Ltda., que representa sua participação no capital social da empresa. Os demais investimentos 
avaliados pelo custo ou pelo valor de mercado estão atualizados até 31 de dezembro de 2021 e foram submetidos ao impairment test.

Total líquido
8. Imobilizado:  Taxa anual de 

depreciação (%)
Custo 

corrigido
Depreciação 

acumulada
Custo residual 

31.12.2021
Custo residual 

31.12.2020
Terrenos 4.359 – 4.359 4.359
Imóveis – – – –
Construções e edificações 10% 4.128 (933) 3.195 3.195
Estradas 10% 681 (381) 300 300
Veículos 20% 194 (194) – –
Culturas 328 – 328 328
Instalações 10% 54 (54) – –
Móveis e utensílios 10% 134 (134) – –
Máquinas e equipamentos 10% 551 (78) 473 528
Total imobilizado em uso 10.429 (1.773) 8.655 8.710

9. Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital: Os adianta-
mentos realizados no intuito de futuros aumentos de capital, no 
montante de R$ 13.107 (R$ 9.847 em 2020), estão suportados por 
Instrumentos Particulares de Compromissos de Aumentos de  
Capital e serão utilizados para futuro aumento de capital. 
10. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: O capital social subscrito 
em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 43.800 (R$ 43.800 
em 2020), totalmente integralizado, é composto por 43.800.000  
(quarenta e três milhões e oitocentos mil) de ações ordinárias, sem 
valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas:

31.12.2021
Acionista Capital subscrito - R$ Ações Participação %
Nilton Molina 43.454 43.454 99,21%
Sara Molina 319 319 0,73%
Helder Molina 14 14 0,03%
Mônica Molina 12 12 0,03%
Total 43.800 43.800 100,00%
b. Reserva de reavaliação: A reserva de reavaliação no montante de 
R$ 4.004 (idem em 2020) está composta integralmente pelos saldos 
de reavaliação em ativos próprios (terrenos e fazendas) e a Admi-
nistração da Companhia optou pela manutenção dos registros rela-
tivos à reavaliação dos bens constantes do ativo imobilizado, e esti-
ma que tais saldos serão mantidos até a sua realização integral.  
c. Dividendos: Aos acionistas é assegurado, anualmente, a distribui-
ção de dividendos mínimos obrigatórios, à razão de 25% do lucro 
líquido ajustado por aumentos ou reduções de reservas conforme 
estabelecido no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. 
d. Reservas de Lucros: Estão compostas integralmente pela reserva 
legal no montante de R$ 70 (idem em 2020) e pela reserva de reten-
ção de lucros no montante de R$ 1.313 (idem em 2020), a qual foi 
constituída nos termos dos artigos 197 e 202 da Lei nº 10.303/01. 
A administração da Companhia propõe a destinação do saldo rema-
nescente de lucros acumulados, ao complemento de retenção de 
lucros, arguido nos seus orçamentos de capital. Entretanto a apro-
vação de tal proposição e consequente destinação de lucros rema-
nescentes será deliberada na próxima Assembleia Geral Ordinária. 
11. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém apólices de se-
guro contratadas junto às seguradoras que foram definidas por 
orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e 
o grau de risco envolvido. 12. instrumentos financeiros: Os valo-
res de mercado estimados de ativos e passivos financeiros da Com-
panhia foram determinados por meio de informações disponíveis no 
mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, 
considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados 
de mercado para produzir a estimativa do valor de mercado  
mais adequada.

AUGUSTUS ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ nº 09.334.091/0001-76

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício  
encerrado em 31 de dezembro de 2021, ficando outrossim, esta Diretoria à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.
 São Paulo, 29 de abril de 2022 A Diretoria

BANCO DA CHINA BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 10.690.848/0001-43 - NIRE 35.300.366.638

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/04/2022
1. Data, hora e local: Aos 14/04/2022, às 10h, na sede do Banco da China Brasil S.A., situada na 
Cidade de SP, SP, na Av. Paulista, nº 901, 14º andar, Bela Vista, CEP 01311-100. 2. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica das 
assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: 
Zhang Guanghua; Secretária: Maysa Lais Buratto Carrenho. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os 
acionistas da Companhia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação de contas dos 
administradores; (ii) Destinação do lucro; (iii) Sobre a instalação do Conselho Fiscal; (iv) Fixação da 
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. 
5. Deliberações: Instalada a Assembleia e procedida à leitura da Ordem do Dia, após examinados 
os documentos disponibilizados e procedidas as devidas discussões sobre eles, os acionistas da 
Companhia, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberam e decidem: 
(i) Aprovar, sem ressalvas ou restrições, as contas dos administradores da Companhia, consignadas 
no Balanço Patrimonial e nas demais Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas 
do Relatório elaborado pela empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31.12.2021, os quais foram publicados em 29/03/2022 no “Diário 
Comercial, bem como entregues a cada um dos presentes; (ii) No exercício do ano de 2021, a 
Companhia apurou um lucro de R$ 20.686.994,96, ficando aprovada, nos termos do artigo 189 da 
Lei 6.404/76, sua utilização para dedução dos prejuízos acumulados da Companhia; (iii) Não instalar 
o Conselho Fiscal; (iv) Fixar a remuneração global dos membros que compõem a administração da 
Companhia que, por sua vez, é composta por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, 
para o exercício social de 2022, em até R$ 4.000.000,00. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a presente ata na forma sumána, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei 6.404/76, 
que, após lida, foi achada conforme, aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas da 
Companhia. Ass.: Bank of China Limited p.p.; Bank of China Group Investment Limited p.p. ambos 
representados pelo Sr. Zhang Guanghua. Esta é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. SP, 
14/04/2022. Mesa: Presidente: Zhang Guanghua; Secretária: Maysa Lais Buratto Carrenho. 
JUCESP nº 319.149/22-7 em 02/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

HERES PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 22.554.410/0001-17 - NIRE 3530047828-2

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 19 de Abril de 2022
(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

1. Local, Data e Hora: Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da 
Heres Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Mogi Guaçu, estado de São Paulo, 
na Rua Belém do Pará, 20, 2º andar, apartamento 22, Jardim Centenário, CEP 13845-252. 2. Presença 
e Quórum: Acionistas representando a totalidade das ações da Companhia. 3. Composição da 
Mesa: Presidente: Hilda Persinotti Lanzi, brasileira, nascida em 03 de setembro de 1938, viúva, 
empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.140.426-3 SSP-SP, expedida em 21 de 
novembro de 2014, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) 
sob o nº 079.661.768-60, residente e domiciliada na cidade de Mogi Mirim, estado de São Paulo, na 
Alameda Rio Uatumã, 135, Condomínio Morro Vermelho, CEP 13.807-823; e Secretária: Miriam 
Persinotti Lanzi, brasileira, nascida em 24 de abril de 1961, separada judicialmente, médica 
veterinária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.557.766-2 SSP-SP, expedida em 01 de 
fevereiro de 2011, inscrita no CPF/MF sob o nº 068.397.528-52, residente e domiciliada na cidade 
de Mogi Mirim, estado de São Paulo, na Alameda Rio Uatumã, 171, Condomínio Morro Vermelho, 
CEP 13.807-823. 4. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 
124, § 4º da Lei 6.404/76, “Lei das Sociedades por Ações” (“LSA”), tendo em vista a presença das 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, de acordo com as assinaturas 
apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. 5. Ordem do Dia: Tomar e aprovar as contas dos 
administradores, o balanço patrimonial e o resultado econômico do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021. 6. Deliberações: Após a leitura da ordem do dia, os acionistas da Companhia decidiram, 
por unanimidade e sem reservas: Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as 
demonstrações financeiras do resultado econômico da Companhia, referentes ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2021. Tais documentos permanecerão na sede da Companhia para 
todos os fins de direito. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-
se, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme e aprovada pelas acionistas, que, em seguida, assinaram-na juntamente com as integrantes 
da mesa, a saber: Presidente/acionista: Hilda Persinotti Lanzi; e Secretária/acionista: Miriam 
Persinotti Lanzi. 8. Publicações: Publicadas as demonstrações financeiras da Companhia, cujas 
cópias são anexadas à presente ata. Mogi Guaçu - SP, 19 de abril de 2022. Mesa: Hilda Persinotti 
Lanzi - Presidente; Miriam Persinotti Lanzi - Secretária. Acionistas: Hilda Persinotti Lanzi; Miriam 
Persinotti Lanzi. JUCESP - 219.374/22-3 em 02/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Hidrovias do Brasil – Marabá S.A.
CNPJ/MF nº 13.611.481/0001-13 – NIRE 35.300.393.406

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de abril de 2022
Data, Horário e Local: Aos 04/04/2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, sala 3, Pinhei-
ros, CEP 05425-020. Convocação e Presença: Nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), foram dispensadas as formalidades de convocação 
tendo em vista a presença da única acionista da Companhia representando a totalidade de seu capital 
social, ficando regularmente instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária. Mesa: Presidente: 
Gleize Franceschini Gealh; Secretário: Guilherme Tourino Brandi. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(i) a renúncia dos Srs. André Kinjo Kubota e Carlos Alberto Nunes Zacca aos respectivos cargos 
de Diretor da Companhia; e (ii) a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade: A única acionista da Companhia, após análise e discussão das matérias 
propostas, decidiu, sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) consignar o recebimento da renúncia 
dos Srs. André Kinjo Kubota, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.970.743-2 SSP/SP, e do 
CPF/MF nº 335.148.858-00 e Carlos Alberto Nunes Zacca, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 3076848 SSP/PA, e do CPF/ME nº 633.562.282-34, aos seus respectivos cargos de Diretor da 
Companhia, nos termos das cartas de renúncia constantes do Anexo I ao presente instrumento; e (ii) 
aprovar a eleição do Sr. Fabio Abreu Schettino, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.719.352 
SSP/PA e do CPF/ME nº 426.953.842-20 como Diretor da Companhia, nos termos do Termo de Posse 
constante do Anexo II ao presente instrumento. Após o cumprimento das formalidades legais, o Diretor 
ora eleito declara ter conhecimento e atender às disposições do artigo 147 da Lei das S.A. e que foi 
investido imediatamente em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse e declaração 
de desimpedimento devidamente arquivados na sede da Companhia. Com base nas aprovações ora 
deliberadas, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Srs. Fabio Abreu 
Schettino – Diretor; e Gleize Franceschini Gealh – Diretora; todos com mandato unificado até a data 
de 19/05/2023, podendo ser reeleitos. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser 
tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, 
declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata 
na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A., a qual, reaberta 
a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Acionista: Hidrovias do Brasil S.A., p. 
Fabio Abreu Schettino e Gleize Franceschini Gealh. São Paulo, 04/04/2022. Assinaturas: Mesa: Gleize 
Franceschini Gealh – Presidente; Guilherme Touriño Brandi – Secretário. Acionista: Hidrovias do 
Brasil S.A. Fabio Abreu Schettino – Diretor; Gleize Franceschini Gealh – Diretor. JUCESP – Regis-
trado sob o nº 219.349/22-8 em 03/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1118933-42.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel D Emidio Martins, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a SADITH MAYUMI PAYE MAMANI CPF: 238.226.808-50, que Mosteiro de São Bento de São Paulo CNPJ:
61.018.750/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio de São Bento) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento
Comum, objetivando o recebimento de R$ 18.786,45 (Novembro/2019), representada pelo inadimplemento das parcelas
de Junho à Dezembro de 2016 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando
a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito,
sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. S Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2022. 07 e 10/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000794-29.2021.8.26.0020. A MM. Juiza de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Cláudia Barrichello, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Luiz Fabiano Moreira Farias CPF 292.202.338-94, que Associação de Instrução Popular e
Beneficência - SIPEB CNPJ 50.228.097/0001-62 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Sumário, sendo julgada
procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 17.788,08 (Fevereiro/2021), ora em fase de Cumprimento
de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa
de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para
garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro 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. 

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 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.   

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta - NIRE 35.300.340.949 - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração - Realizada em 18 de Abril de 2022
Data, Hora, Local: 18.04.2022, às 10 horas, na sede social, Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente, também, a secretária, Andressa Maciel 
Scerni. Mesa: Daniel Monteiro Coelho De Magalhães, Presidente; Andressa Maciel Scerni, Secretária. Deliberações 
Aprovadas: 1. a mudança na forma de numeração das emissões e séries de CRI, de forma que cada emissão 
corresponda a um instrumento de emissão e, caso instituído regime fi duciário sobre o lastro, a um determinado 
patrimônio separado, devendo a Companhia vincular todas as classes e séries da emissão ao mesmo instrumento de 
emissão. Assim sendo, a partir da vigência da norma, teremos uma nova emissão de CRI para cada termo de 
securitização ou instrumento de emissão, devendo todas as classes e séries relacionadas com aquele patrimônio 
separado estarem dentro da mesma emissão; 2. novas emissões de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Companhia até 30.04.2023 ou até a realização de outra 
deliberação sobre o assunto, desde que não ultrapassem o limite global pré-aprovado de R$ 80.000.000.000,00, 
sendo que em 13.04.2022, o limite global alcançado era de R$ 41.061.811.697. Os CRI e CRA serão emitidos nos 
termos da lei competente e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente, por meio de ofertas públicas 
com amplos esforços de colocação, conforme rito da Instrução CVM 400/03, ou ainda com esforços restritos, de 
acordo com o rito da Instrução CVM 476/09. 3. em decorrência do quanto deliberado nesta reunião, a autorização 
para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos, registros, e publicações necessárias e demais medidas que se 
fi zerem indispensáveis para implementar o deliberado nos itens anteriores. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
18.04.2022. Conselheiros: Ivo Vel Kos, Ivan Ferrucio Reche da Silva Filgueiras, Daniel Monteiro Coelho De Magalhães. 
JUCESP nº 216.539/22-5 em 29.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Polo Films Indústria e Comércio S.A.
CNPJ nº 26.051.817/0001-82

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020 (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma informado)

BALANÇOS PATRIMONIAIS Controladora Consolidado
Ativo 2021 2020 2021 2020
Ativo circulante 273.528 189.644 296.673 193.665
Caixa e equivalentes de caixa 2.079 795 2.928 2.122
Aplicações financeiras 757 - 24.327 18.429
Contas a receber de clientes 140.239 103.206 112.839 60.938
Estoques 100.047 63.050 109.279 80.791
Impostos a recuperar 23.119 5.024 40.013 13.816
Outras contas a receber 7.287 17.569 7.287 17.569
Ativo não circulante 187.518 174.351 170.859 169.030
Bens destinados a venda - 3.080 - 3.080
Impostos a recuperar 1.681 1.304 1.681 1.304
Partes relacionadas 16.659 5.321 - -
Depositos judiciais 21 21 21 21
Imobilizado 169.157 164.625 169.157 164.625
Total do ativo 461.046 363.995 467.532 362.695

BALANÇOS PATRIMONIAIS Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido 2021 2020 2021 2020
Passivo circulante 121.366 81.563 129.241 83.062
Fornecedores 37.574 25.605 38.089 26.945
Empréstimos e financiamentos 22.471 8.315 22.471 8.315
Passivo de arrendamento 1.177 907 1.177 907
Impostos a recolher 1.555 7.003 7.850 7.003
Salarios e encargos sociais 12.127 9.681 12.127 9.681
Debêntures 21.697 18.833 21.697 18.833
Outras contas a pagar 24.765 11.219 25.830 11.378
Passivo não circulante 106.799 193.048 105.465 190.361
Empréstimos e financiamentos 790 1.854 790 1.854
Passivo de arrendamento 7.330 6.882 7.330 6.882
Provisão para perda de investimento 1.334 2.687 - -
Debêntures 97.345 181.625 97.345 181.625
Patrimônio líquido 232.881 89.384 232.826 89.272
Capital social 641 641 641 641
AFAC 486.955 466.454 486.955 466.454
Reserva de capital 114.859 80.744 114.859 80.744
Prejuízos acumulados (369.574) (458.455) (369.574) (458.455)
Patrimônio líquido atribuível
 aos acionistas controladores 232.881 89.384 232.881 89.384
Participação de acionistas
 não controladores - - (55) (112)
Total do passivo e patrimônio líquido 461.046 363.995 467.532 362.695

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social Participação de 
acionistas não 
controladores

Total do 
patrimônio 

líquido
Capital social 
subscrito

Capital a 
integralizar AFAC

Reservas 
de Lucros

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio líquido 
atribuível aos acionistas

Saldos em 31/12/2019 651 (10) 451.001 55.923 (453.860) 53.705 - 53.705
AFAC - - 15.453 - - 15.453 - 15.453
Lucro líquido do exercício - - - - 22.236 22.236 (112) 22.124
Incentivos fiscais - - - 24.821 (26.831) (2.010) - (2.010)
Saldos em 31/12/2020 651 (10) 466.454 80.744 (458.455) 89.384 (112) 89.272
AFAC - - 20.501 - - 20.501 - 20.501
Lucro líquido do exercício - - - - 122.996 122.996 57 123.053
Incentivos fiscais - - - 34.115 (34.115) - - -
Saldos em 31/12/2021 651 (10) 486.955 114.859 (369.574) 232.881 (55) 232.826

DEMONSTRAÇÕES
DOS FLUXOS DE CAIXA Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades operac. 2021 2020 2021 2020
Lucro liquido do exercício 122.996 22.236 123.053 22.124
Ajustes para: Depreciação 22.033 31.630 22.033 31.630
Resultado de equivalência patrimônial (1.353) 2.687 - -
Despesas financeiras líquidas 33.289 26.885 33.289 26.885
Provisão para perdas nos estoques 3.102 - 3.102 -
Imposto de renda e contribuição social 7.725 - 8.088 -
Baixas de bens do ativo imobilizado 3.995 - 3.995 -
Provisão/(reversão) para
 crédito de liquidação duvidosa (3.791) 3.791 (3.791) 3.791
Variações nos ativos e passivos: Estoques(40.099) (8.842) (31.590) (14.500)
Aplicações financeiras (757) - (5.898) -
Contas a receber de clientes (33.242) 17.644 (48.110) 10.508
Outras contas a receber 11.751 (10.095) 11.752 (10.095)
Tributos a recuperar (18.472) (3.263) (26.574) 8.837
Outros contas a pagar 13.546 7.095 14.452 6.635
Impostos a recolher (13.173) 2.233 (7.241) 2.233

Partes relacionadas (11.338) (17.173) - (15.630)
Fornecedores 11.969 (14.381) 11.144 (13.920)
Salários e encargos sociais 2.446 3.866 2.446 3.866
Fluxo de caixa líq. utiliz. nas ativ. operac. 110.627 64.313 110.150 62.364
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captações de empréstimos 27.579 26.793 27.579 26.793
Pagamento de empréstimos (14.905) (54.046) (14.905) (54.046)
Pagamento de passivo de arrendamento (2.422) - (2.422) -
Estorno de crédito Fundopem - (2.011) - (2.011)
Pagamento das debêntures (89.892) (15.813) (89.892) (15.813)
Fluxo de caixa prov. das ativ. de financ. (79.640) (45.077) (79.640) (45.077)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (29.703) (22.006) (29.703) (22.006)
Fluxo de caixa prov. das ativ.
 de investimento (29.703) (22.006) (29.703) (22.006)
Aumento líq. em caixa e equiv. de caixa 1.284 (2.770) 807 (4.719)
Caixa e equiv. de caixa em 1º de janeiro 795 3.565 2.122 6.841
Caixa e equiv. de caixa em 31 de dezembro 2.079 795 2.928 2.122
Aumento líq. em caixa e equiv. de caixa 1.284 (2.770) 806 (4.719)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita líquida 879.588 609.206 911.817 608.529
Custos das mercadorias vendidas (704.455) (521.435) (716.531) (515.641)
Lucro bruto 175.133 87.771 195.286 92.888
Despesas com vendas (11.739) (10.996) (12.012) (11.015)
Despesas gerais e administrativas (16.252) (17.932) (16.146) (17.814)
Outras receitas e (despesas) 14.408 4.352 3.153 (1.016)
Resultado de equivalência patrimonial 1.353 (2.687) - -
Resultado antes das rec. (despesas)
 financeiras líquidas e impostos 162.903 60.508 170.281 63.043
Receitas financeiras 5.948 508 6.651 602
Despesas financeiras (38.130) (38.780) (45.791) (41.521)

Resultado financeiro líquido (32.182) (38.272) (39.140) (40.919)
Lucro antes dos impostos 130.721 22.236 131.141 22.124
Imposto de renda e contribuição social (7.725) - (8.088) -
Lucro líquido do exercício 122.996 22.236 123.053 22.124
Lucro líquido atribuível a:
Particip. aos acionistas controladores - - 122.996 22.236
Particip. aos acionistas não control. - - 57 (112)
Lucro líquido do exercício 122.996 22.236 123.053 22.124

DEMONSTRAÇÕES
DO RESULTADO ABRANGENTE Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 122.996 22.236 123.053 22.124
Resultado abrangente total 122.996 22.236 123.053 22.124

DIRETORIA
Antonio Túlio Jon Inchausti

CEO
Fábio Dias Garcia

Contador - CRC/RS 061178/O-4
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Land Rover lança Defender 2023
em novas versões

A Land Rover anuncia a chegada do
Novo Defender modelo 2023, agora com a
nova motorização à diesel D300 MHEV de
300CV. O SUV com a maior capacidade off
road do mundo ganhou duas novas configu-
rações: A versão “X” e a “X Dynamic HSE”,
com novos itens que tornam o veículo ainda
mais exclusivo. Disponível nas opções 90 e
110, o novo Defender Diesel D300 também
traz com um importante aprimoramento tec-
nológico, chegando de série com o novo sis-
tema InControl™Telematics, que permite o
monitoramento e controle do status do veí-
culo mesmo à distância por meio de um apli-
cativo no celular além de realizar chamadas
de emergência e serviço pelo próprio veícu-
lo.

O Novo Defender Diesel D300 já está à
venda nas concessionárias da Land Rover
de todo país com preços a seguir: Defender
110 D300 X - R$ 800.950; Defender 110
D300 X-Dynamic HSE - R$ 743.950; De-
fender 110 D300 HSE - R$ 725.950 e De-
fender 90 D300 HSE - R$ 708.950.

O Novo Defender recebeu em sua nova
versão a motorização Diesel MHEV, fazen-
do o equilíbrio perfeito entre potência para
superar os mais variados terrenos e tecnolo-
gia para reduzir o consumo de combustível e
emissão de CO2. O motor MHEV combina
um motor a de 300cv com um alternador que
também tem a capacidade de funcionar como
motor elétrico. O alternador usa a rotação
do motor para gerar corrente elétrica, e re-
cupera energia quando o carro desacelera,
carregando uma bateria de lithium de 48-volts
instalada no veículo. Ao operar como um
motor elétrico, ele utiliza essa energia da ba-
teria para dar partida no motor pelo start/stop
e fornece a assistência de torque necessária
para reduzir o consumo de combustível e
emissão de CO2.

O veículo conta ainda com a arquitetura
especial D7x da Land Rover, projetada para

situações extremas. Contruída com um mo-
nobloco leve e forte de alumínio, correspon-
de à carroceria mais resistente que a Land
Rover já produziu. Ela é dez vezes mais rígi-
da do que o Defender anterior, fornecendo
bases perfeitas para suspensão totalmente
independente.

O Defender também é equipado com sis-
tema de suspensão a ar e sistema Adaptati-
ve Dynamics, capaz de monitorar os movi-
mentos do veículo 500 vezes por segundo, e
fazer o modelo reagir quase instantaneamen-
te às condições de piso e dirigibilidade, para
proporcionar maior controle e conforto ao
motorista.

O Terrain Response 2 configurável é
outro destaque da linha Defender. O sistema
inteligente permite que motoristas experien-
tes de off-road ajustem as configurações in-
dividuais para se adequarem perfeitamente
às condições, enquanto motoristas mais inex-
perientes podem deixar que o sistema detec-
te a configuração mais adequada para o ter-

reno, usando a função automática.
Sua capacidade de transposição em tre-

chos alagados é de até 900 mm, sustentada
pelo novo Wade Programme do sistema Ter-
rain Response 2, que garante aos motoristas
total confiança para atravessar águas pro-
fundas. A combinação de carga útil máxima
de 900 kg, teto estático de até 300 kg, capa-
cidade de reboque de 3.500 kg, confirmam a
resistência do modelo.

Entre os atributos de assistência ao mo-
torista, destacam-se o Blind Spot Assist, que
monitora pontos cegos em uma área adja-
cente ao veículo, o Rear Traffic Monitor, que
auxilia o motorista em manobras de ré, e o
Clear Exit Monitor, que avisa sobre outro
veículo ou objeto em movimento se aproxi-
mando por trás quando a porta foi destrava-
da por dentro.

Outra novidade do Novo Defender é o
controle de cruzeiro adaptativo, que passa a
ser de série em todas as versões. O sistema
semi-autônomo controla a aceleração e a fre-

nagem do veículo mantendo uma distância
segura do carro a frente.

Design de tirar o fôlego
A nova versão “X” e “X Dynamic HSE”

que chega ao Brasil, brinda seus clientes com
uma série de novos atributos que acentuam
seu estilo.

Na versão X Dynamic HSE, os princi-
pais elementos que se destacam são: teto
contrastante em preto, detalhes nos para-cho-
ques e nas laterais em preto brilhante, solei-
ras com assinatura X-Dynamic, badge ex-
clusive X-Dynamic, assinatura Defender na
cor cinza escuro e um jogo de rodas aro 20
diamantadas com detalhes em Dark Grey.

Na versão X, a mais equipada da linha
Defender, além dos elementos presentes da
versão X Dynamic HSE, somam-se o novo
capô contrastante em preto, pinças de freio
na cor vermelho e lanternas escurecidas.

Interior refinado
Em seu interior, o luxo se mistura ao con-

temporâneo com beleza e sofisticação. O
belíssimo teto panorâmico com abertura ofe-
rece aos passageiros uma visão privilegiada
do mundo exterior. A escolha dos materiais é
bem definida, com bancos climatizados em
couro premium e acabamentos na cor mar-
rom Vintage Tan ou preto na versão “X”. Na
versão X Dynamic HSE e HSE, estão dispo-
níveis cinco tipos de revestimentos: Preto,
Marrom Vintage Tan, Cinza Oyster, Bege
Acorn e Marrom Khaki.

Completando o belo design da cabine, uma
nova tela de 11,4 polegadas sensível ao to-
que controla os aplicativos e exibe informa-
ções do veículo aos ocupantes.

InControl™Telematics
Equipada com o mais alto grau tecnoló-

gico, a linha Defender agora traz de série a
tecnologia InControl™Telematics, que faz
interface entre a tela de infoentretenimento
do veículo e o celular do usuário. Suportada
pelo sistema PIVI PRO no próprio automó-

vel, a experiência tecnológica tornou-se ain-
da mais ágil, oferecendo novos recursos de
segurança e assistência ao motorista.

A tecnologia telemática oferece ainda
assistência rodoviária e serviços de emergên-
cia por meio dos botões bCall e eCall. As
ligações de assistência rodoviária (bCall) aju-
dam o cliente a se sentir mais seguro com a
comodidade de ter uma série de serviços ao
toque de um botão. Já os serviços de emer-
gência Incontrol eCall podem ser acionados
também por um botão no próprio veículo, pro-
tegido por uma tampa para evitar acionamen-
tos acidentais. A grande diferença entre a
função bCall e eCall é a necessidade do cli-
ente pois o eCall é uma ligação de emergên-
cia, acionando o 190.

Tecnologia e entretenimento
O Novo Defender Diesel conta com tec-

nologia embarcada de ponta, com funções
como o capô transparente, o novo sistema
de conectividade PIVI PRO, painel de ins-
trumentos digital de 12,3 polegadas e o novo
Terrain Response II (configurável). Ele tam-
bém oferece o que há melhor em sistema de
som, com 11 alto falantes Meridian de 400W
de potência e subwoofer integrado. Luz am-
biente configurável para a cabine e carrega-
mento wireless sem fio também são de série
do veículo.

Capô “transparente” para total visi-
bilidade

A avançada tecnologia ClearSight Ground
View ¬– o capô transparente - ajuda o moto-
rista a aproveitar a capacidade do Defender,
revelando na tela central as áreas normalmente
escondidas pelo capô logo à frente das rodas
dianteiras. Como resultado, o novo Defender
redefine a amplitude de capacidade, aumen-
tando o limiar de robustez off-road e conforto
na estrada. O modelo se adequa às ruas mo-
vimentadas da cidade com o mesmo potencial
que escala montanhas, atravessa desertos e
suporta altas temperaturas.

Pré-venda do Renault Kwid E-Tech Electric
A Renault deu início da pré-venda do

Kwid E-Tech Electric, o veículo mais aces-
sível da gama elétrica da marca. O modelo
faz parte de um projeto global com a partici-
pação da Engenharia da Renault Latam e é
um produto desenvolvido para que mais con-
sumidores brasileiros tenham acesso a um
veículo 100% elétrico.

O Kwid E-Tech Electric também estará
disponível no Renault on Demand, inovadora
solução de mobilidade da marca para o mer-
cado brasileiro, que oferece diversos planos
de assinatura de longa duração customizá-
veis. Todos os planos incluem os serviços de
revisões preventivas, gestão de documentos
e taxas relacionadas ao veículo como IPVA
e licenciamento, além de seguro.

Com uma motorização elétrica, totalmen-
te desenvolvida de acordo com o gosto do
consumidor brasileiro, o Kwid E-Tech Elec-
tric é ágil no trânsito urbano. Para uma ace-
leração de 0 aos 50 km/h, são necessários
apenas 4,1 segundos. Além disso, o modelo
tem o melhor índice de eficiência energética,
de 0,44 MJ/km, entre todos os elétricos do
Brasil, de acordo com o Programa Brasileiro
de Etiquetagem Veicular do Inmetro (tabela
publicada em 10 de fevereiro de 2022).

A autonomia é de 298 quilômetros no uso
urbano, segundo a norma SAE J1634, utiliza-
da pelo Inmetro. Valor mais do que suficien-
te para a jornada diária média nas grandes
cidades.

Outra vantagem é a economia do quilô-
metro rodado, natural nos veículos elétricos,
que no Kwid E-Tech é também resultado do
peso de apenas 977 kg. Traduzindo em valo-
res: considerando R$ 7,30 o preço médio da
gasolina em capitais do Sul e Sudeste, se-
gundo a Agência Nacional do Petróleo
(ANP), e o valor médio de 1kWh a R$ 0,66,

o custo de um quilômetro rodado do Kwid E-
Tech é de R$ 0,06. Esse mesmo quilômetro
rodado custa R$ 0,48 em um veículo térmico
equivalente.

Outro destaque inovador do Kwid E-Tech
é a facilidade para recarregar a bateria, que
possui capacidade 26,8 kWh e que pode ser
carregado até em uma tomada doméstica
20A aterrada.

Completo, o Kwid E-Tech traz seis air-
bags, controle eletrônico de estabilidade
(ESP), freios ABS com BAS (Braking As-
sist System), assistente de partida em rampa
(HSA), câmera de ré, sensor de estaciona-
mento traseiro, sistema multimídia Media
Evolution e direção elétrica, entre outros itens
de segurança e conforto.

O Kwid E-Tech Electric é oferecido em
única versão e tem preço sugerido de R$
142.990. Os pedidos tanto para a venda como
na modalidade Renault on Demand podem ser
feitos no site www.renault.com.br e
www.renaultondemand.com.br com sinal de
R$ 999. O carro será entregue a partir de agos-
to.

Há cinco anos, a Renault inovou o seg-
mento de entrada ao lançar o Kwid, um com-
pacto com design SUV, maior porta-malas da
categoria, baixo consumo de combustível e
único do segmento com quatro airbags de sé-
rie em todas as versões. Em janeiro, o Kwid
chegou à linha 2023 mantendo todas essas
características e com evoluções no design e
tecnologia, como luzes de circulação diurna
(DRL) em LED em todas as versões, sistema
Start&Stop, controle de estabilidade (ESP),
assistente de partida em rampas (HSA), en-
tre outros itens de conforto e segurança.

O prazer da mobilidade elétrica
A motorização 100% elétrica de 48 kW

(equivalente a 65 cv) é associada a uma ba-

teria de 26,8 kWh e possibilita uma experiên-
cia de vida a bordo capaz de combinar con-
forto e performance. E isso é sentido pela
pronta resposta da aceleração, ausência de
ruído e a não necessidade de troca de mar-
chas. Durante o uso não há emissão de polu-
entes ou CO2.

Leve e compacto, o Kwid E-Tech Elec-
tric oferece uma autonomia de 265 km em
ciclo misto e 298 km em ciclo urbano, segun-
do a norma SAE J1634 utilizada pelo Inme-
tro. A frenagem regenerativa permanente
recupera energia a cada vez que se deixa de
exercer pressão sobre o pedal do acelerador
e, também, quando freia.

A autonomia da bateria pode ser otimi-
zada por meio do modo de condução ECO
acionado facilmente através de um botão no
console central. Este modo limita a potência
de 33 kW (em vez de 48kW), velocidade
máxima a 100 km/h e torna a frenagem re-
generativa mais atuante.

O modelo é recarregado por meio de um
conector localizado atrás da grade frontal, na
altura do logo. O destravamento do compar-
timento de recarga é feito por meio de um
comando localizado internamente, sob o vo-
lante.

A recarga pode ser feita em tomada co-
mum, em Wallbox de corrente alternada
(AC) de 7 kW e em carregadores de corren-
te contínua (DC). Por exemplo, para carre-
gar dos 15% até 80% da carga da bateria
em DC são necessários 40 minutos, em um
Wallbox de 7kW são 2h54 e em uma tomada
doméstica de 220 volts são 8h57.

Enquanto o Kwid E-Tech está carregan-
do, o painel de bordo exibe o indicador de
recarga e também mostra a autonomia dis-
ponível em quilômetros com o nível de carga
atual.

Para facilitar ainda mais o dia a dia dos
clientes, a Mobilize, marca de soluções de
mobilidade inteligente, energia limpa e dados
do Renault Group, fechou parcerias com as
empresas WEG e Schneider. Esses carrega-
dores poderão ser adquiridos nas concessio-
nárias ou por assinatura por meio do Renault
on Demand.

Segurança a bordo
Os itens de segurança de série incluem

freios ABS com BAS (Braking Assist Sys-
tem), controle eletrônico de estabilidade
(ESP), assistente de partida em rampa
(HSA), seis airbags (dois frontais, dois late-
rais e dois de cortina) e alerta de pressão de
pneus, entre outros.

Além disso, o Kwid E-Tech traz o siste-
ma AVAS (Acoustic Vehicle Alert System)
que emite um sinal sonoro de alerta aos pe-
destres até o veículo atingir 30 km/h, veloci-

dade comum em áreas urbanas. Esse som é
uma assinatura exclusiva a todos os modelos
elétricos do Renault Group.

Visual imponente
Sua frente ostenta uma personalidade

forte com um capô vincado, um grande para-
choque, além de um conjunto óptico separa-
do com luzes de circulação diurna (DRL) em
LED que se prolongam até a grade fechan-
do o conjunto visual. Marca registrada dos
veículos elétricos, a grade frontal do Kwid
E-Tech é inteiriça. Contemporânea, ela tam-
bém tem a função de alojar a tampa de re-
carga cuja abertura é acionada através de
um comando interno no painel no lado do
motorista.

A traseira é marcada por um robusto
para-choque, que traz elementos como pro-
tetor (skid plate) pintado na cor prata e refle-
tores integrados.

Truck

Volvo FH mais econômico
A Volvo está oferecendo no mercado

brasileiro o Pacote Aero, um conjunto de
soluções aerodinâmicas e tecnológicas
para diminuir ainda mais o consumo de
combustível da linha FH. Dependendo do
tipo de configuração do caminhão, a eco-
nomia de diesel pode ser de 3% a até 8%.
A redução de consumo contribui também
para maior sustentabilidade no transpor-
te, com menos emissões de gases CO2,
que provocam efeito estufa.

O pacote atua em pontos específicos
do veículo, melhorando não somente a ae-
rodinâmica do cavalo-mecânico, mas de
todo o conjunto, incluindo a carreta.

A nova oferta contempla defletores la-
terais, defletor de teto, spoiler dianteiro,
defletores de chassis, suspensão pneumá-
tica, entre-eixos mais curto, para-lamas
traseiros integrais, para-lamas dianteiros
envolventes, relação de diferencial mais
longa e, opcionalmente, tanque de Arla
atrás da cabine. As estimativas de dimi-
nuição do consumo são de até 8% para o
FH 6x2 (usando relação longa 2,85:1,

quando possível), até 5% para o FH 6x4 e
até 3% para o FH 4x2.

A vantagem é conseguida por meio do
menor arrasto que o conjunto cavalo me-
cânico/carreta tem com a introdução das
novidades. Alguns itens ajudam inclusive
a diminuir a resistência do ar no imple-
mento, já que um dos objetivos é diminuir
a turbulência do ar que pode ocorrer en-
tre o cavalo-mecânico e a carreta.

Além do novo Pacote Aero, os avan-
çados dispositivos tecnológicos dos cami-
nhões Volvo também contribuem para me-
lhorias em consumo e emissões. Introdu-
zida em 2020 na linha de pesados da mar-
ca, a Aceleração Inteligente Volvo é uma
tecnologia que usa algoritmos avançados
para identificar a necessidade real de tor-
que e potência conforme a topografia e a
carga, controlando a injeção de combustí-
vel de forma ultra precisa para reduzir o
consumo.

Outra novidade recente da Volvo que
contribui para a economia e emissões são
os novos Modos de Condução, introduzi-

dos na linha 2022 dos modelos FH, FM e
FMX. O condutor conta agora com cinco
opções de condução: econômica, standard,
performance, off-road e heavy duty, depen-
dendo da versão do veículo. Com eles, a
inteligência da transmissão I-Shift atua em
diversas situações, alterando pontos e ro-
tações de trocas de marcha, privilegiando
a economia e produtividade.

O I-See é mais uma tecnologia con-
sagrada da Volvo para reduzir consumo e
emissões. O sistema utiliza a conectivida-
de do caminhão para identificar antecipa-
damente a topografia da estrada e esco-
lher as melhores marchas, sempre de for-
ma automática. Agora, ele é pre-mapea-
do, ou seja, recebe os dados da rota antes
de passar por ela, melhorando o desem-
penho e poupando combustível desde a pri-
meira viagem. Já a função I-Roll da caixa
de câmbio I-Shift coloca o motor em pon-
to morto para usar ao máximo o embalo
do caminhão nas descidas, gerando uma
economia adicional de combustível.


