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Ciclo de aperto monetário deve avançar
“significativamente”, diz Copom
O Comitê de Política Monetária (Copom) considera ser
“apropriada” a manutenção do
ciclo de aperto monetário diante das projeções observadas
e do “risco de desancoragem
das expectativas” para prazos
mais longos. A ata da última
reunião do comitê foi divulgada
na terça-feira (10), em Brasília.
Entre as avaliações apresentadas na ata da última reunião do comitê, que elevou a
taxa básica de juros (Selic) em
um ponto percentual para
12,75% ao ano, estão também
considerações sobre a continuidade da alta do petróleo; a

SP destina R$ 280,4 milhões para
compra de ônibus escolares
Página 2

Produção de veículos sobe 0,4%
em abril, diz balanço da Anfavea
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

25º C
15º C
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Pagamentos com cartões de
crédito crescem 42% no
primeiro trimestre
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Inscrições para o
Enem 2022 já começaram
As inscrições para o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem)
começaram na terça-feira (10) e
vão até o próximo dia 21. Nesta
edição, os interessados em participar do exame poderão fazer o
pagamento da taxa de inscrição por

meio de PIX ou cartão de crédito.
As provas serão realizadas
nos dias 13 e 20 de novembro. A
aplicação dos testes impressos
seguirá o horário de Brasília. A
abertura dos portões será às 12h
e o fechamento às 13h. Página 4

Esporte

Tony Kanaan encara mês
de maio repleto de corridas
no Brasil e EUA
O mês de maio é certamente o mais esperado do ano para
Tony Kanaan. E também o mais
intenso do ano, já que o piloto
da Texaco Racing terá pela
frente mais uma etapa da Stock
Car, marcada para o Velocitta,
em Mogi Guaçu (SP), e voará
para os Estados Unidos, onde
correrá as 500 Milhas de Indianápolis, mais importante corrida do automobilismo americano, pela 21ª vez na carreira.
A maratona de Kanaan
será iniciada no interior paulista nos dias 13, 14 e 15 de
maio.
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Noite

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,11
Venda:
5,11
Turismo
Compra: 5,10
Venda:
5,33

EURO
Kiko Porto

Copa São Paulo Light de
Kart: Goiano Pablo Hattori
vence pela primeira vez
em Interlagos
O goiano Pablo Hattori
(Sprayercom) alcançou no sábado (7) uma sensacional vitória no Kartódromo Ayrton
Senna, em Interlagos (São
Paulo/SP), na quarta etapa da
categoria Cadete na Copa São
Paulo Light de Kart, após
chegar na primeira colocação
nas duas baterias.
“Foi uma vitória sensacional. Eu já havia vencido em São

Kiko Porto dá sequência a
temporada 2022 da Indy Pro
2000 neste final de semana, no
principal palco do automobilismo americano: o Indianapolis
Motor Speedway. O piloto da
DEForce Racing enfrentará uma
etapa no circuito misto de Indianápolis e buscará se aproximar
dos ponteiros na classificação do
campeonato.
O circuito traz boas recordações para o pernambucano. Foi lá
que Porto conquistou a primeira
das quatro vitórias na campanha do
título da USF2000, em 2021. Agora na categoria intermediária do
Road to Indy, o piloto espera ter
bons resultados.
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Paulo no ano passado, em
Aldeia da Serra, mas vencer em Interlagos, onde
Ayrton Senna começou e
venceu muito, não tem
igual. Estou muito feliz”,
comemorou Pablo Hattori, muito cumprimentado
pela equipe Sprayercom/
Evolution M otorsport, seus
amigos e até pelos concorrentes.
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Sada Cruzeiro bate
novamente o Fiat/Gerdau/
Minas e chega ao sétimo
título da Superliga

Tony Kanaan

Indy Pro 2000: Kiko Porto
mira vitória no circuito
misto de Indianápolis

Fonte: Climatempo

Compra: 5,39
Venda:
5,39
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Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Entidades médicas esperam
decisão da Anvisa sobre
cigarro eletrônico

Foto/ Agência i7

O Congresso promulgou na
tarde da terça-feira (10) a Emenda Constitucional 121/2022,
que garante benefícios tributários a empresas de tecnologia da
informação e comunicação e de
semicondutores. A Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
foi aprovada pela última vez em
dezembro do ano passado, no
Senado. Conclui-se, então, sua
promulgação.
Segundo o presidente do
Congresso, senador Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), a Emenda Constitucional aperfeiçoa
mecanismos de austeridade
fiscal e confere uma sistemática tributária específica para
o setor de tecnologia.
“Este é justamente o núcleo da PEC 10, de 2021: garantir a adequada e necessária
política fiscal aos setores da
tecnologia da informação e
comunicação e de semicondutores, vértice dos resultados
em pesquisa e desenvolvimento no país, que, com razão e
agora com a força do texto
constitucional, devem gozar
de sistemática tributária particular à continuidade do desenvolvimento e do progresso
tecnológico do Brasil”.
A votação da PEC 10/2021
foi parte de um acordo para
aprovar a Emenda Constitucional 109, em vigor desde março de 2021, que instituiu a política de desonerações, abrindo caminho para pagamento do
auxílio emergencial.
Essa emenda definiu regras
transitórias sobre redução de
benefícios tributários, desvinculou parcialmente o superávit
financeiro de fundos públicos
e suspendeu condicionalidades
para realização de despesas
com concessão de auxílio
emergencial residual para enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia
da Covid-19. (Agencia Brasil)

Ministro diz que recuperação
da aprendizagem é o
principal desafio

Foto/ Duda Bairros

Congresso
promulga
benefícios
tributários ao
setor de
tecnologia

continuidade da inflação no
país e no ambiente externo; a
nova onda da covid-19 na China; e a reorganização das cadeias de produção globais em
decorrência da guerra na
Ucrânia.
“A inflação ao consumidor
segue elevada, com alta disseminada entre vários componentes se mostrando mais persistente
que o antecipado. A inflação de
serviços e de bens industriais se
mantém alta, e os recentes choques levaram a um forte aumento nos componentes ligados a
alimentos e combustíveis”, informou o Copom.
Página
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Rodriguinho foi o melhor em quadra
O Sada Cruzeiro (MG) está
de volta ao topo do pódio da Superliga masculina 1XBET depois de quatro anos. Na manhã
de domingo, a equipe celeste
levou a melhor no duelo contra o Fiat/Gerdau/Minas (MG)
por 3 sets a 0 (25/20, 36/34 e

25/20) diante de 5945 pessoas no ginásio Sabiazinho,
em Uberlândia (MG). A vitória cruzeirense encerrou a
série final, e deu ao Sada o
sétimo título na história da
competição, e o quinto nesta
temporada.
Página 8
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SP destina R$ 280,4 milhões para
compra de ônibus escolares
O Governo de São Paulo
liberou na terça-feira (10) investimento de R$ 280,4 milhões para compra de 1.089
veículos destinados à Educação. Do total, R$ 251,3 milhões foram disponibilizados
para a aquisição de 970 ônibus escolares e R$ 29,1 milhões na compra de 119 caminhões frigoríficos para transporte da alimentação escolar.
“Educação, sem dúvida
nenhuma, é o principal instrumento que uma sociedade tem
de transformação. Nós somos
frutos das escolhas que foram
tomadas no passado. E, no

futuro, nós seremos fruto das
escolhas e decisões de hoje. A
educação talvez simbolize
aquilo que mais representa o
que a gente quer para o futuro
do estado e do Brasil”, disse
Rodrigo Garcia.
O governador também entregou os primeiros 78 veículos adquiridos pelo Governo de
SP. Com investimento de R$
20 milhões, foram entregues
57 novos ônibus escolares e
21 caminhões frigoríficos para
merenda, que beneficiará 78
municípios do Estado. Desde
2019, o Governo já adquiriu
1.838 ônibus escolares e fo-

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Camilo Cristófaro segue rezando pra Santo Expedito, pra que
prevaleçam o que dizem juristas sobre “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” em processos como o seu (suposto
racismo). Senão, poderá valer pros colegas
°
PREFEITURA (São Paulo)
Faltando 6 dias pra completar o 1º ano no cargo, Ricardo
Nunes (MDB) segue comemorando - com a esposa e 1ªdama
Regina - o nascimento do Ricardinho Neto - filho do seu filho
Ricardinho. Amanda é a feliz esposa, agora mamãe
°
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Quem diria que o deputado-delegado Olim (PP) sairia mais
forte por ter relatado pela cassação do ‘Mamãe Falei’ (caso mulheres da Ucrânia) e não seria punido - e muito menos cassado do que disse sobre a reeleição de uma colega ?
°
GOVERNO (São Paulo)
O ex-ministro (Infraestrutura) Tarcísio não nega que pode
ter que apoiar Datena ao Senado ? Seria por estar no Republicanos (dominado pela Universal) e o comunicador - que é católico
- tá no PSC, que tem o termo Cristão no nome ?
°
CONGRESSO (Brasil)
O que estão dizendo os senadores e deputados federais sobre a possibilidade da Corte Suprema dos Estados Unidos votar
pelo fim da liberdade das mulheres realizarem o aborto contra
inocentes, sem terem razões legais ou médicas ?
°
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Será possível que durou tão pouco o fato de Lula (dono do
PT) ter lido discurso falando em ‘paz e amor’ ? Ou o que ele tá
dizendo em Minas - que Bolsonaro perderá e será condenado e
preso ? Até DEUS deixou de saber sobre o futuro ?
°
PARTIDOS
O PL de Costa Neto vai seguir dizendo que pode até contratar uma auditoria externa, pra tentar conseguir auditar o processo eleitoral em 2022, apesar de comandar um partido que não
deseja trombar com a única Justiça Eleitoral do mundo ?
°
(Brasil)
... Qual a novidade do PSDB - cujo candidato João Doria,
vitorioso nas prévias, foi traído por dentro - e do União (fusão
do PSL dominado por Bivar, após a fusão com o DEM que agora
é coadjuvante) podem ficar com Bolsonaro em vários Estados ?
°
JUSTIÇAS (Brasil)
O TSE vai explicar porque convidou as Forças Armadas pra
questionarem as fragilidades nos sistemas / urnas e acabou com
a comissão de transparência ? Então por que aceitam as eleições
em países livres, como a França, serem feitas em papel ?
°
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil) desde 1992. A coluna cesarneto.com virou referência
da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)
°
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @CesarNetoReal
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ram investidos R$ 462,98 milhões na compra.
“Ter transporte é garantir
o acesso dos alunos à educação e a educação possibilita a
melhoria de vida de famílias
inteiras. Pela primeira vez,
também estamos cedendo caminhões frigoríficos, pois é
muito importante garantir alimentação saudável para nossos estudantes”, disse Renilda

Peres, secretária da Educação
do Estado.
Ônibus escolares
Foram adquiridos três tipos
de ônibus escolares: ORE 1,
com capacidade para 29 pessoas sentadas; o ORE2, com
capacidade para 44 pessoas
sentadas; e o ORE3, com capacidade para 40 pessoas
sentadas. Todos os modelos

são equipados com dispositivo para transposição de
fronteira, do tipo poltrona
móvel (DPM) para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou
com mobilidade reduzida,
que permite realizar o deslocamento de uma ou mais poltronas do salão de passageiros, do exterior do veículo,
ao nível do piso interno.

Caminhões frigoríficos
Os veículos do tipo caminhão são equipados com uma
carroçaria rígida própria para
refrigeração e congelamento,
que possibilitam transporte de
produtos alimentícios para o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). No total, podem ser transportados
3,3 kg de alimentos congelados e/ou secos.

Abertas inscrições para Virada
Sustentável em São Paulo
A Virada Sustentável, festival cultural e artístico que promove a conscientização sobre a
sustentabilidade no país, está
com inscrições abertas para sua
décima edição. Os interessados
podem se inscrever até o dia 10
de junho no site do evento, que
será realizado entre os dias 3 e
20 de novembro na cidade de
São Paulo, de forma híbrida.
Podem ser inscritos proje-

tos artísticos que abordem temas
como consumo consciente da
água, energias renováveis, biodiversidade, mudanças climáticas,
mobilidade urbana, cidadania,
inclusão social, combate ao racismo e redução da desigualdade social ou de gênero. O festival alerta que não serão aceitos
projetos de cunho partidário ou
religioso ou que estimulem
qualquer tipo de discriminação.

O festival busca apresentar
às pessoas uma visão positiva
sobre a sustentabilidade, sendo
alinhado à Agenda 2030 e aos 17
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável da Organização das
Nações Unidas (ONU).
“Estamos planejando uma
virada que convide a população
para ser chave da mudança que
queremos e precisamos para um
mundo mais saudável, igualitá-

rio e sustentável para todos”,
disse André Palhano, idealizador
do festival.
A Virada é um movimento de
mobilização para a sustentabilidade, que organiza o maior festival sobre o tema no Brasil.
Começou em 2011, em São Paulo, e já realizou edições nas cidades do Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Salvador e Manaus.
(Agência Brasil)

Governo libera pagamento de R$ 176,2 mi
em bônus aos policiais de São Paulo
O Governo de São Paulo liberou na terça-feira (10) o pagamento de R$ 176,2 milhões
em Bonificação por Resultados
(BR) a policiais civis, militares
e técnico-científicos, além de
servidores da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O pagamento será realizado no próximo dia 23.
“Todos conhecem a política
de bonificação do Estado, que
tem vínculo com os resultados
da Segurança Pública. Ao longo
do ano de 2021, tivemos uma
série de resultados alcançados e
agora, com a condição econô-

mica de São Paulo, vamos realizar o pagamento deste bônus.
Vamos dar continuidade à aquisição de novos equipamentos e
de mais veículos para que a gente possa avançar no combate à
criminalidade no nosso estado”,
disse Rodrigo Garcia.
A medida, referente ao 1º e
2º bimestre de 2021 e publicada no Diário Oficial do Estado,
beneficia os policiais e servidores que atuam em áreas em que
houve redução dos índices de
vítimas de letalidade violenta
(homicídio doloso e latrocínio),
roubo e furto de veículo, além

de roubo em geral, a cada bimestre. O anúncio foi realizado durante evento em que o governador assinou o decreto que cria
uma medalha alusiva aos 50 anos
da Rota, destinada aos paulistas
que atuaram direta ou indiretamente pela elevação do nome da
Polícia Militar em todo o estado de São Paulo.
Serão repassados, em relação aos dois primeiros meses do
ano passado, cerca de R$ 54,5
milhões a 89,1 mil profissionais,
sendo 113 servidores civis da
Secretaria de Segurança Pública,
20 mil policiais civis, 65,6 mil

policiais militares e 3,2 mil policiais técnico-científicos.
A Bonificação por Resultado referente ao segundo bimestre de 2021 soma R$ 121,7 milhões, que serão pagos a 95,4
mil colaboradores – 117 servidores civis da SSP, 21,3 mil policiais civis, 70,4 mil policiais
militares e 3,5 mil policiais técnico-científicos.
Sem contar estes dois pagamentos, o Governo do Estado já
distribuiu mais de R$ 1 bilhão
em bônus para profissionais da
área de segurança pública, na
atual gestão.

Prefeitura e Estado investem R$ 40 mi para
atrair filmes que mostram a capital no exterior
A Prefeitura de São Paulo e
o Governo do Estado, por
meio das secretarias de Cultura, firmaram parceria para realização de um “cash rebate”,
espécie de reembolso, para
atração de filmagens na capital paulista com grande potencial de impacto internacional.
Serão R$ 40 milhões, sendo
R$ 20 milhões do Estado e os
outros R$ 20 milhões da Administração Municipal.
Segundo o prefeito Ricardo
Nunes, com esse benefício se
consolida ainda mais a posição
da cidade como um polo global da produção cinematográfica. “A gente vai fazer mais um
‘cash rebate’. Em 2021, foram

R$ 8 milhões, recursos esgotados em menos de 24 horas, e
agora serão R$ 40 milhões,
sendo R$ 20 milhões do Governo do Estado e R$ 20 milhões da Prefeitura de São Paulo”, explicou o prefeito.
Para o chefe de gabinete da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São
Paulo, Fred Mascarenhas, “as
secretarias de Cultura do Estado e do Município tem se
aproximado nos últimos anos,
e agora temos uma série de iniciativas em conjunto e outras
que serão anunciadas em breve”, informou.
O programa de atração de filmagens, por meio de “cash re-

bate”, incentivará filmagens nacionais e internacionais na cidade. A ação reembolsará parte do
valor gasto por produções que
escolham a capital como locação. A iniciativa, que já é adotada em muitos países como Portugal, Colômbia, México, Estados Unidos, além de cidades
como Londres, Madri e Nova
York. O objetivo é promover internacionalmente a imagem de
São Paulo por meio de produções audiovisuais que retratem
a cidade.
O programa é destinado a
produções brasileiras e estrangeiras de longas-metragens (live actions ou animações), séries e obras publici-

tárias internacionais, filmadas
total ou parcialmente na cidade. Portanto, atrair filmagens
para a cidade é gerar empregos e investimentos, além é
claro, de promover São Paulo
nacional e internacionalmente, o que também aumenta o
número de turistas.
Conforme estudo da Olsberg-SPI (instituição de referência internacional em pesquisa
sobre o setor audiovisual), em
média 67% dos custos de uma
produção audiovisual são gastos
em outros setores econômicos,
especialmente em setores extremamente afetados pela pandemia, como hotelaria, alimentação, entre outros.

Fundação Paulistana completa 18 anos com
mais de 100 mil qualificações gratuitas
na cidade de São Paulo
A Fundação Paulistana de
Educação, Tecnologia e Cultura
instituída por lei iniciou as atividades em maio de 2004. Desde
2015 está vinculada à secretaria
municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho pelo seu
olhar da empregabilidade e geração de renda. A entidade já realizou mais de 100 mil atendimentos e qualificações gratuitas, em
todas as regiões da cidade, com
forte atuação nas periferias.
Com olhar voltado para o futuro do trabalho e desenvolvimento local, os cursos, oficinas
e workshops passaram a contemplar 6 eixos: Economia Criativa, Meio Ambiente, Saúde e
Bem Estar, Gestão, Trabalho e
Empreendedorismo, Gastronomia e Tecnologia da Informação.
A entidade é responsável
pela gestão de dois importantes
equipamentos públicos em Cidade Tiradentes, extremo da
zona leste: a Escola Municipal
de Educação Profissional e Saúde Pública Prof. Makiguti, referência em ensino na cidade, e o
Centro de Formação Cultural
Cidade Tiradentes (CFCCT), o
maior da região com foco em

formação profissional.
A Makiguti, como é conhecida a escola já formou mais de
14,6 mil alunos. Os cursos técnicos oferecidos são de Saúde
Bucal, Farmácia, Análises Clínicas, Gerência em Saúde, Hemoterapia e Cuidados de Idosos.
Em agosto de 2021 foi inaugurada a Makiguti Norte I, o primeiro polo descentralizado, na
zona norte.
O CFCCT é o maior equipamento cultural da cidade, situado
na zona leste, com mais de 30
mil metros quadrados. O Centro oferece à população atividades artística e esportivas; e de
formação profissional, lazer e
meio ambiente.
Ensino Médio Técnico
O novo modelo de Ensino Médio é composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e
os itinerários formativos. A Fundação Paulistana em parceria com a
secretaria de Educação é responsável pelo itinerário técnico, na
rede municipal de ensino com cursos nas áreas de informática, gerência em saúde, marketing e contabilidade, que têm como objetivo

preparar os alunos para o mercado
de trabalho.
Tecnologia da Informação
A Fundação Paulistana tem
um programa voltado para a tecnologia da informação, o StarTI, que nos últimos dois anos já
qualificou mais de 1.200 alunos
de 15 a 29 anos, a grande maioria negros e mulheres das periferias. São cursos de Montagem
e Manutenção de Computadores, Introdução à Programação
Web, Atendimento ao Cliente
com a plataforma Zendesk,
construídos e pensando nas demandas do futuro do trabalho.
Até julho deste ano, mais
1.500 alunos serão qualificados
em uma parceria com o Facebook, Cel Lep e portal do Cate.
São oferecidos seis cursos gratuitos que vão de desenvolvimento de apps e sites a inglês experimental para programadores.
Moda e Costura
Iniciados em 2017, os cursos de Moda e Costura proporcionam uma formação completa, que vai desde o Módulo Básico ao Avançado, além de uma

parceria com o São Paulo Fashion Week, por meio do Programa Fashion Sampa, da SMDET.
Mais de 800 pessoas passaram
pelas qualificações.
Gastronomia
O Programa Cozinha Escola
tem a finalidade de promover
qualificação profissional gratuita em curto prazo, por meio de
cursos, oficinas e workshops. O
objetivo é atender às demandas
do mercado de trabalho, com
foco no desenvolvimento de
produtos e de técnicas culinárias, proporcionando rápido o
acesso ao mercado, com geração de renda e empreendedorismo. Mais de 26,5 mil alunos já
passaram pelas formações.
Programa Elabora
Desde 2019, mais de 15 mil
pessoas já passaram pelas oficinas do Elabora, que faz parte das
ações de qualificação profissional e tem como objetivo principal o desenvolvimento de competências e habilidades técnicas e
comportamentais.
Serviço:
fundacao
paulistana@prefeitura.sp.gov.br
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Ciclo de aperto monetário deve avançar
“significativamente”, diz Copom
O Comitê de Política Monetária (Copom) considera ser
“apropriada” a manutenção do
ciclo de aperto monetário diante das projeções observadas
e do “risco de desancoragem
das expectativas” para prazos
mais longos. A ata da última
reunião do comitê foi divulgada na terça-feira (10), em Brasília.
Entre as avaliações apresentadas na ata da última reunião do comitê, que elevou a
taxa básica de juros (Selic)
em um ponto percentual para
12,75% ao ano, estão também considerações sobre a
continuidade da alta do petróleo; a continuidade da inflação no país e no ambiente
externo; a nova onda da covid-19 na China; e a reorganização das cadeias de produção globais em decorrência da
guerra na Ucrânia.
“A inflação ao consumidor
segue elevada, com alta disseminada entre vários componentes se mostrando mais persistente que o antecipado. A

inflação de serviços e de bens
industriais se mantém alta, e
os recentes choques levaram
a um forte aumento nos componentes ligados a alimentos
e combustíveis”, informou o
Copom.
“As leituras recentes vieram acima do esperado e a
surpresa ocorreu tanto nos
componentes mais voláteis
como nos mais associados à
inflação subjacente”, acrescentou ao destacar, entre os
itens mais voláteis, o aumento
do preço da gasolina, “com
impacto maior e mais rápido
do que era previsto”.
As expectativas de inflação
para 2022 e 2023 apuradas
pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 7,9% e
4,1%, respectivamente. A
meta do Banco Central é de
encerrar o ano com inflação
de 3,5%, com tolerância de 1,5
ponto percentual para mais ou
para menos.
Ainda segundo o comitê,
diante de suas projeções e do
risco de desancoragem das ex-

pectativas para prazos mais
longos, “é apropriado que o
ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais
contracionista”, diz o comitê
ao afirmar que vai continuar
com a estratégia até que se
observe resultados nos índices inflacionários, na busca
por se aproximar das metas.
Essa convergência da inflação na direção das metas,
no entanto, depende, segundo o Copom, da evolução da
atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária.
Cenário externo
No cenário externo, o ambiente global seguiu se deteriorando, conforme informa a
ata do Copom, tendo por base
as pressões inflacionárias decorrentes da recuperação global após a pandemia, que impactaram nos preços de commodities este ano e, mais re-

centemente, pela nova onda da
Covid-19 na China, “com potencial de prolongar ainda mais
o processo de normalização do
suprimento de insumos industriais”.
“A reorganização das cadeias de produção globais, já
impulsionada pela guerra na
Ucrânia, deve se intensificar,
com a busca por uma maior regionalização na cadeia de suprimentos. Na visão do comitê, esses desenvolvimentos podem ter consequências de longo prazo e se traduzir em pressões inflacionárias mais prolongadas na produção global de
bens”, complementa a ata.
O Copom cita também a
adoção de uma política mais
contracionista por bancos centrais de países desenvolvidos
e emergentes, em reação ao
avanço da inflação. “A reprecificação da política monetária nos países avançados tem
impactado as condições financeiras dos países emergentes”,
finaliza a ata do Copom.
(Agencia Brasil)

Pagamentos com cartões de crédito
crescem 42% no primeiro trimestre
Os pagamentos com cartões
de crédito cresceram 42,4% no
primeiro trimestre do ano em
comparação com o período de
janeiro a março de 2021, segundo balanço divulgado na terçafeira (10) pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões
de Crédito e Serviços (Abecs).
De acordo com a associação,
foram movimentados R$ 478,5
bilhões em pagamentos com
cartões de crédito nos três primeiros meses do ano.
Os cartões de débito foram
responsáveis por R$ 235,4 bilhões em pagamentos no primeiro trimestre, um aumento de
15,2% em relação ao mesmo
período do ano passado. As transações com cartões pré-pagos
somaram R$ 44,6 bilhões de janeiro a março, alta de 148,4%
em comparação com o primeiro trimestre de 2021.

Compras online
O crescimento das transações de cartões de crédito está
relacionado, segundo a Abecs, à
expansão do comércio online e
também ao controle da disseminação da covid-19 no país. “A
própria variante Ômicron, quando teve uma melhora, a partir de
fevereiro, os números passaram
a acompanhar o que seria uma
normalidade da vida urbana”, ressaltou o presidente da associação, Rogério Panca.
As compras pela internet tiveram alta de 35,2% de janeiro
a março em relação ao primeiro
trimestre de 2021, totalizando
R$ 162,4 bilhões. Do montante, R$ 157,9 bilhões foram movimentados com cartão de crédito, alta de 35,4%.
Panca destacou ainda que o
percentual de crescimento é
muito alto devido à base baixa

de comparação, que foi o início
de 2021, quando a quarentena
contra a pandemia de covid-19
provocava diversas restrições à
atividade econômica.
Gastos no exterior
Com a reabertura, os gastos
no exterior, impulsionados pelas viagens, também cresceram.
No primeiro trimestre do ano,
os brasileiros gastaram, com
cartão de crédito. fora do país,
US$ 849,7 milhões, uma alta de
107,9%. Os gastos de estrangeiros no Brasil, também com cartões de crédito, ficaram em US$
665,5 milhões, um aumento de
64,5% em relação aos três primeiros meses de 2021.
Os pagamentos por aproximação cresceram 455,9% nos
primeiros três meses do ano,
respondendo pelo movimento
de R$ 103,2 bilhões, sendo R$

58,1 bilhões por cartão de crédito, R$ 28,4 bilhões por cartão
de débito e R$ 16,7 bilhões por
cartão pré-pago.
Inadimplência
A inadimplência dos usuários de cartão de crédito vem crescendo nos últimos meses e chegou
a 5,8% em fevereiro. Segundo Panca, o cenário econômico adverso
está prejudicando a capacidade das
famílias de manterem os pagamentos em dia. “Desemprego elevado,
inflação alta, taxa de juros elevada,
isso tudo acaba provocando uma
corrosão da renda das famílias”,
enumerou, sobre as razões do aumento do percentual de pessoas
com pagamentos em atraso.
Ele ponderou, no entanto,
que o patamar ainda está abaixo dos picos da série histórica
de inadimplência no país.
(Agencia Brasil)

Indústria cresce em nove dos
15 locais analisados pelo IBGE
A produção industrial cresceu em nove dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), na passagem de fevereiro para março deste ano. A maior alta foi observada em São
Paulo (8,4%), segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada na terça-feira
(10), no Rio de Janeiro.
Outros estados com alta acima da média nacional (0,3%)

foram Ceará (3,8%), Mato
Grosso (2,8%), Minas Gerais
(2,4%), Rio de Janeiro (2,1%)
e Paraná (0,6%). Única região
analisada no estudo, o Nordeste
teve expansão acima da média do
país: 1,8%.
Outros estados com alta foram Amazonas (0,3%) e Bahia
(0,1%). Ao mesmo tempo, seis
estados tiveram queda na produção: Santa Catarina (-3,8%),
Pará (-3,3%), Espírito Santo (-

3%), Pernambuco (-1,1%),
Rio Grande do Sul (-0,3%) e
Goiás (-0,2%).
Na comparação com março
de 2021, houve alta em oito locais, com destaque para Mato
Grosso (22,9%). Sete locais tiveram queda, sendo as mais
acentuadas em Santa Catarina (9,8%) e no Pará (-7,2%).
Mato Grosso também teve a
maior alta (25,6%) entre os seis
locais com crescimento na pro-

dução no acumulado do ano.
Entre os nove locais com queda
na produção, destacam-se Ceará (-12,8%) e Pará (-12,2%).
No acumulado de 12 meses,
Mato Grosso e Minas Gerais
anotaram altas de 7%. Outros
sete locais tiveram expansão
nesse tipo de comparação. Dos
seis locais em queda, os piores
desempenhos ficaram com
Bahia (-8,2%) e com Pará (7,1%). (Agencia Brasil)

Brasil tem 1,5 milhão de motoristas e
entregadores de produtos, segundo Ipea
No Brasil, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas trabalham com transporte de passageiros e entrega de mercadorias, segundo dados divulgados na
terça-feira (10) pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). A maioria (61,2%) é de
motoristas de aplicativo ou taxistas, 20,9% fazem entrega de
mercadorias em motocicletas e
14,4% são mototaxistas.
Esses trabalhadores estão
inseridos na chamada gig economy, termo que caracteriza
relações laborais entre funcionários e empresas que contratam mão de obra para realizar serviços esporádicos e
sem vínculo empregatício,
principalmente por meio de
aplicativos. Os trabalhadores

atuam como autônomos.
De acordo com dados de
2021, existem no país 945 mil
motoristas de aplicativo e taxistas, 322 mil motociclistas que
fazem entregas, 222 mil mototaxistas e 55 mil trabalhadores
que usam outro meio de transporte para entregar produtos.
O estudo mostra que a maioria desses trabalhadores é homem, preto ou pardo, e tem
menos de 50 anos. O maior número de motociclistas que entregam mercadorias, de motorista de aplicativos e de taxistas
concentra-se na Região Sudeste. As regiões Norte e Nordeste
têm o maior número de mototaxistas no país.
Quanto à escolaridade, mais
de 10% dos motoristas de apli-

cativo e dos taxistas e 5,6% dos
entregadores de mercadorias via
motocicleta têm ensino superior. Entre os mototaxistas, a porcentagem é 2,1% e, nesse grupo, 60,1% não concluíram o ensino médio.
Variações no rendimento
O levantamento do Ipea mostra que, entre 2016 e 2021, o
número de entregadores de mercadorias via moto aumentou,
passando de 25 mil para 322 mil,
número que não teve redução
durante a pandemia de covid-19.
Já o número de motoristas de
aplicativos e taxistas caiu de
1,121 milhão, em 2019, antes da
pandemia, para 782 mil, em
2020. Em 2021, o número cresceu para 945 mil, mas ainda sem

voltar ao patamar de 2019.
O maior rendimento médio
é dos motoristas de aplicativos
e taxistas, em torno de R$ 1,9
mil. Em 2016, eles recebiam,
em média, R$ 2,7 mil.
No subgrupo de motociclistas que fazem entregas, o rendimento é de aproximadamente
R$ 1,5 mil por mês, valor que
se mantém estável desde
2020. A remuneração dos
mototaxistas, por sua vez,
permaneceu praticamente
constante, passando de aproximadamente R$ 1 mil, em
2016, para R$ 900, em 2021.
É o único subgrupo da gig economy no setor de transportes
com rendimentos abaixo do salário mínimo, que em 2021 era
R$ 1.212. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Produção de veículos sobe
0,4% em abril, diz balanço
da Anfavea
A produção de veículos em
abril ficou estável, com variação de 0,4%. No período foram produzidas 185,4 mil unidades, ante as 184,8 mil no
mês de março. Na comparação
com abril do ano passado, a
produção indica queda de
2,9%, e no acumulado do ano
o recuo chega a 13,6%.
Os dados foram divulgados na terça-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
Segundo o balanço mensal
da entidade as vendas fecharam
o mês com 147,2 mil unidades licenciadas, o que corresponde a uma elevação de 0,3%
sobre o mês anterior e retra-

ção de 15,9% na comparação
com abril do ano passado. A
queda de licenciamentos acumulada no ano chega a 21,4%.
Os dados mostram ainda
que as exportações cresceram
15,2% no mês, com a comercialização de 44,8 mil veículos.
Na comparação com abril de
2021 o aumento foi de 32,3%.
Já no acumulado de 2022, houve alta de 17,9% nas vendas
para o mercado externo.
“O setor gerou 1,9 mil empregos, o que é considerado
um número expressivo porque
ao gerar um emprego no setor,
outros nove são gerados indiretamente”, disse o presidente
da Anfavea, Márcio de Lima
Leite. (Agencia Brasil)

Correios têm
arrecadação recorde
com venda de
veículos em desuso
O leilão de motocicletas,
furgões, vans e caminhões que
faziam parte da frota dos Correios e alcançaram o tempo de
vida útil, teve em 2021 o resultado mais expressivo dos últimos anos. Segundo balanço divulgado pelos Correios, somente no ano passado, a empresa arrecadou mais de R$ 52 milhões
com a alienação 6.714 veículos.
O número é bem superior aos
4.004 leiloados entre os anos de
2017 e 2020.
Com os recursos, a estatal
vem substituindo tais veículos
por novas viaturas. A política
corporativa de renovação prevê
a substituição de 100% de toda
a frota própria da empresa até
2023. A ação começou em 2020
e, somente no ano passado, os
Correios receberam 1.505 furgões, totalizando R$ 93 milhões
em investimentos. O tempo médio útil da frota nos Correios é
de três anos para motocicletas,
até sete anos para furgões e dez
anos para caminhões.
“Grande parte desse resultado deve-se à Operação Limpa
Pátio, organizada pela empresa
para reduzir o quantitativo de

bens móveis em desuso armazenados em depósitos para, assim,
desonerar esses ativos. O projeto promoveu melhoria no processo de alienação, tornando-o
mais célere, ao simplificar procedimentos e atividades”, diz
nota divulgada pela estatal.
Segundo os Correios, o destaque é o uso de uma plataforma
eletrônica para a venda desses
veículos, em um processo que
permite “maior abrangência de
participantes, uma vez que as
propostas não dependem mais
de presença física no certame”.
Neste ano, só no primeiro
semestre, os Correios vão leiloar cerca de 6 mil veículos. As
licitações são feitas por meio
eletrônico, os editais estão no
site da estatal, e os leilões são
realizados na plataforma Licitações-e.
Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, desde que
atendam às condições fixadas no
edital. Em 2022, 1.764 veículos
já foram vendidos em leilões.
Os certames continuam sendo realizados em todas as superintendências dos Correios nos
estados. (Agencia Brasil)

Vendas do varejo
crescem 1% de
fevereiro para março,
diz IBGE
O volume de vendas do comércio varejista do país avançou
1% de fevereiro para março deste ano. Essa é a terceira alta consecutiva do indicador, que acumula ganhos de 1,6% nos três
primeiros meses do ano, segundo dados da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC), divulgados
na terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O varejo apresentou altas de
4% na comparação com março
de 2021, de 1,3% no acumulado do ano (em comparação com
o mesmo período do ano passado) e de 1,9% nos 12 meses.
O aumento de 1% no volume de vendas de fevereiro para
março foi puxado por seis das
oito atividades pesquisadas pelo
IBGE: equipamentos e material
para escritório informática e
comunicação (13,9%), livros,
jornais, revistas e papelaria
(4,7%), outros artigos de uso
pessoal e doméstico (3,4%),
combustíveis e lubrificantes
(0,4%), móveis e eletrodomésticos (0,2%) e tecidos, vestuário e calçados (0,1%).
Por outro lado, duas atividades tiveram queda no período:
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,2%) e artigos farmacêuticos,

médicos, ortopédicos e de perfumaria (-5,9%).
Varejo ampliado
O varejo ampliado, que também inclui as vendas de veículos e materiais de construção,
cresceu 0,7% de fevereiro para
março, com a alta de 2,2% no
setor de veículos, motos, partes
e peças. Os materiais de construção recuaram 0,1%.
O varejo ampliado teve ainda
taxas de crescimento de 1,1% na
média móvel trimestral e no acumulado do ano, de 4,5% na comparação com março de 2021 e de
4,4% no acumulado de 12 meses.
Receita
A receita nominal do varejo
subiu em todos os tipos de comparação: na comparação com
fevereiro deste ano (2,9%), em
relação a março de 2021
(18,1%), no acumulado do ano
(14,5%) e no acumulado de 12
meses (15%).
O mesmo aconteceu com a
receita nominal do varejo ampliado, que teve altas de 0,4%
na comparação com fevereiro,
de 19,3% em relação a março
do ano passado, de 15,3% no
acumulado do ano e de 18,6%
no acumulado de 12 meses.
(Agencia Brasil)
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Ministro diz que recuperação da
aprendizagem é o principal desafio
Site reúne serviços da
plataforma gov.br voltados
a estudantes
Os serviços e informações
disponibilizados pela plataforma gov.br a estudantes da educação básica à superior estão
agora concentrados em um só
site: o Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante.
O espaço é uma espécie de
atalho que possibilita obter ou
protocolar documentos e acessar programas do Ministério da
Educação – como o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem), Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), Programa
Universidade para Todos
(Prouni), Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes
(Enade) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Possibilita também fazer
pesquisas em universidades,
institutos ou outras entidades
educacionais e obter informações sobre programas de assistência social e serviços de finanças, impostos e gestão pública.
Há também serviços para
estudantes com deficiência e
estrangeiros, biblioteca digital

e informações sobre infraestrutura, trânsito e transportes
de estudantes.
Empregos
O perfil permite ainda o
cadastro de currículos e disponibiliza serviço de busca de
vagas no Sistema Nacional de
Emprego (Sine). Pode-se
agendar entrevista com possíveis empregadores.
Segundo o Ministério da
Educação, o Perfil do Cidadão
Brasileiro Estudante “concentra diversas informações e serviços voltados para o público
estudantil, tornando mais fácil
para o usuário navegar na plataforma e encontrar o que deseja”, de forma “fluida, intuitiva e personalizada”, quando
na busca por serviços digitais.
O MEC acrescenta que há
outros recursos, serviços e soluções que serão, em breve,
incluídos na plataforma, uma
delas, visando a fortalecer as
ações de recuperação das
aprendizagens pós-pandemia.
(Agencia Brasil)

Inscrições para o
Enem 2022 já
começaram
As inscrições para o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) começaram na terça-feira (10) e vão até o próximo dia
21. Nesta edição, os interessados em participar do exame poderão fazer o pagamento da taxa
de inscrição por meio de PIX ou
cartão de crédito.
As provas serão realizadas
nos dias 13 e 20 de novembro.
A aplicação dos testes impressos seguirá o horário de Brasília. A abertura dos portões será
às 12h e o fechamento às 13h.
O início das provas será às
13h30. No primeiro dia de
Enem, o término das provas será
às 19h. No segundo dia de testes, às 18h30.
O resultado dos recursos
para isenção da taxa de inscrição já está disponível na Página
do Participante. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) ressalta que a aprovação
dos pedidos não garante a inscrição no exame.
A taxa de inscrição para o
Enem 2022, versões digital e
impressa, foi mantida no valor
de R$ 85. O período para efetuar o pagamento termina em
27 de maio. A participação no
exame será garantida apenas
após a confirmação do pagamento da taxa.
O pagamento da taxa de inscrição também poderá ser feito
por meio do tradicional boleto,
que deve ser gerado na Página do
Participante e pago em qualquer
banco, casa lotérica, aplicativos
bancários ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios

estabelecidos por esses correspondentes e respeitando os horários de compensação.
Os interessados em fazer o
Enem 2022 que obtiveram a
isenção da taxa devem se inscrever na Página do Participante,
mas não precisam fazer o pagamento para confirmar a participação.
Provas
O exame terá quatro provas
objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.
No primeiro dia do exame,
serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e redação (língua portuguesa, literatura, língua
estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia
e sociologia).
A aplicação terá cinco horas e 30 minutos de duração,
contadas a partir da autorização do chefe de sala para o
início das provas.
No segundo dia do exame,
serão aplicadas as provas de
ciências da natureza (química,
física e biologia) e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá cinco horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para
o início das provas.
Os gabaritos das provas
objetivas serão divulgados no
Portal do Inep até o terceiro
dia útil após a última prova.
(Agencia Brasil)

Há poucos dias do lançamento da Politica Nacional de Recuperação da Aprendizagem, o
ministro da Educação, Victor
Godoy Veiga, que assumiu a pasta há três semanas, afirmou na
terça-feira (10) que o principal
desafio a ser enfrentado é o déficit na educação.
“Nossos principais desafios
são a recuperação das aprendizagens. A gente tem um déficit
não só decorrente da pandemia,
mas temos também as deficiências do próprio sistema educacional brasileiro”, disse.
O ministro disse que há ainda “o desafio enorme de trazer
as crianças de volta para a escola, que abandonaram o estudo”.
Lembrou também que é preciso
levar a inovação e a tecnologia
para dentro das escolas.
O ministro participou na terça-feira da abertura da Bett Edu-

car, maior congresso de educação da América Latina, que após
dois anos em formato online,
por causa da pandemia, volta em
edição presencial. O congresso
acontece durante toda a semana,
com palestras e oficinas voltadas à educação e inovações para
a área.
Em sua fala, o ministro Victor Godoy disse que a Política
Nacional de Recuperação das
Aprendizagens, a ser lançada
este mês, se baseia em três eixos: recuperação das aprendizagens, combate à evasão e incentivo à inovação e tecnologia.
O ministro disse que o primeiro eixo dessa recomposição
é o diagnóstico, o reengajamento
dos estudantes e a recomposição das aprendizagens. O segundo eixo, é o combate à evasão
escolar, com a perspectiva de
recuperar aqueles alunos que já

estão fora das escolas. “E nós já
tivemos iniciativas concretas
nesse sentido, o disque 100, para
denunciar crianças fora das escolas, para que o conselho tutelar e as redes de apoio dos estados e municípios possam ir atrás
daquele estudante e trazer de
volta para escola”.
O ministro anunciou como
outra medida para evitar a evasão escolar, um aplicativo que
ajuda a prever a evasão escolar. “Também trabalhamos
numa perspectiva preditiva,
com um aplicativo em desenvolvimento, para indicar aos
diretores das escolas os alunos que têm um risco maior
de evasão esc olar”
O terceiro eixo dessa política, segundo o ministro, é a inovação e a conectividade para dentro da educação brasileira.
O ministro da Educação ma-

nifestou uma expectativa muito
positiva para o Enem deste ano,
que, segundo ele, mantém o
modelo do anterior “A gente está
pensando já o Enem do futuro,
que é o Enem já alinhado com o
novo ensino médio. Mas esse
Enem está sendo trabalhado, temos toda a perspectiva de correr tudo com muita tranquilidade, com muito sucesso”.
Quanto ao banco de itens da
prova, o ministro Victor Godoy
disse que já está em andamento.
“Nós temos um já em andamento, a padronização do banco de
itens, e temos itens suficientes
para fazer a prova deste ano. É
um trabalho para atualizar o banco, que ficou muitos anos sem
o trabalho do Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira,
de fazer essa atualização”, disse. (Agencia Brasil)

Empresas poderão acessar benefícios
requeridos por empregados
Empresas privadas e entes da
administração pública - direta
e indireta de qualquer poder da
União, estados e municípios que têm, em seu quadro, ocupantes de cargo, emprego ou
função pública terão acesso às
decisões administrativas de
benefícios requeridos por seus
empregados.
A medida está prevista na Portaria nº 1.012, publicada no Diá-

rio Oficial da União da terça-feira
(10) pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
A portaria assegura que serão
resguardadas as informações
consideradas sigilosas, e que o
uso dos dados dos segurados em
finalidade diversa da estabelecida “acarretará a respectiva responsabilização”.
Para ter acesso à consulta é
necessário que a empresa se ca-

dastre previamente junto à Receita Federal, por meio da Unidade
de Atendimento ao Contribuinte
da Receita Federal do Brasil da
jurisdição do estabelecimento
centralizador (raiz ou matriz).
A consulta poderá então ser
feita a partir do site do INSS,
nas opções de “serviços para
empresas”.
“As informações de benefício que serão fornecidas refe-

rem-se à data do requerimento,
da concessão, de início e de cessação, quando houver, além do
seu status no momento da consulta”, define a portaria.
Entre os benefícios passíveis
de consulta estão auxílio por incapacidade temporária; auxílioacidente; aposentadorias; pensão
por morte acidentária; e antecipação de auxílio por incapacidade temporária. (Agencia Brasil)

Serviço da Receita desburocratiza
comprovação de informações fiscais
Cidadãos e empresas poderão compartilhar seus dados de
forma rápida, fácil e segura para
agilizar operações como financiamentos ou empréstimos. A
novidade faz parte da primeira
fase de um novo sistema implementado pela Receita Federal.
Hoje, o contribuinte que precisa comprovar uma informação
fiscal para obter um serviço no
mercado tem que procurar a
Receita, gravar ou imprimir a
cópia de uma ou mais declarações e levá-las até a instituição
que exige a informação.
Com o novo sistema, o cidadão ou empresário poderá compartilhar estas mesmas informa-

ções de forma instantânea, bastando alguns poucos cliques.
Com isso será facilitado o acesso a serviços que necessitam da
comprovação de informações
cadastrais e econômico-fiscais.
O titular do dado terá total
controle sobre o compartilhamento, indicando quais informações serão enviadas, quem receberá os dados e por quanto tempo poderão ser acessados. Na
outra ponta, quem recebe os dados ganha agilidade e confiabilidade sobre as informações.
Em nota, a Receita Federal
destacou que este modelo de
compartilhamento de dados já
foi avaliado pela Autoridade Na-

cional de Proteção de Dados
(ANPD) que, em Nota Técnica,
concluiu que “o tratamento de dados a ser efetuado pela Receita
Federal através do sistema Compartilha é lícito, uma vez que há
previsão legal no Art. 27, caput, da
LGPD (Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais), desde que realizado mediante o consentimento
informado do titular dos dados”.
As instituições que quiserem
receber os dados pela plataforma já podem solicitar o serviço
junto ao Serpro. Somente as entidades previamente cadastradas
poderão ser selecionadas pelos
usuários como destinatárias do
compartilhamento. Os serviços

oferecidos no site do Serpro são:
Consulta Renda: para receber informações de renda e o patrimônio declarados por pessoas
físicas; Consulta Restituição
IRPF: para receber informações
sobre a restituição de imposto de
renda das pessoas físicas; ou Consulta Faturamento: para receber
informações sobre o faturamento de pessoas jurídicas.
De acordo com a Receita
Federal, após o credenciamento de cidadãos e empresas, a próxima etapa será liberar o serviço Compartilha. A previsão é de
que a funcionalidade esteja disponível no início do mês de junho. (Agencia Brasil)

AGU defende legalidade de
decreto que indultou deputado
A Advocacia-Geral da União
(AGU) enviou na terça-feira
(10) ao Supremo Tribunal Federal (STF) manifestação favorável ao decreto do presidente Jair
Bolsonaro que concedeu graça
constitucional à pena do deputado federal Daniel Silveira
(PTB-RJ). Para a AGU, o decreto foi feito dentro das prerrogativas constitucionais do presidente da República.

“Diante do exposto, tendo
em vista que o decreto presidencial de 21 de abril de 2022 observou todos os parâmetros que
lhe foram impostos pelo poder
constituinte originário, não tratando de crimes vedados pela
Constituição, entende-se que tal
ato não padece de inconstitucionalidade, não havendo qualquer
violação a direito fundamental”,
diz o parecer.

O decreto foi editado um dia
após o deputado ter sido condenado pelo Supremo a oito anos
e nove meses de prisão pelos
crimes de tentativa de impedir
o livre exercício dos Poderes e
coação no curso do processo.
Com a condenação, Silveira
também foi apenado com a perda
do mandato e a suspensão dos direitos políticos após o fim dos
recursos, penas que podem tornar

o parlamentar inelegível temporariamente. O deputado também
deverá pagar cerca de R$ 200 mil
de multa pela condenação.
Apesar da condenação, as
penas não estão sendo cumpridas porque ainda cabe recurso.
A manifestação da AGU foi
enviada ao STF para instruir
ações de inconstitucionalidade
movidas por partidos contra o
decreto. (Agencia Brasil)

Ministério lança Programa de
Qualidade na Cardiologia no SUS
O Ministério da Saúde lançou
na terça-feira (10) o Programa de
Qualidade na Cardiologia (QualiSUS Cardio), iniciativa que tem,
por objetivo, monitorar as condições da assistência cardiovascular
no Sistema Único de Saúde (SUS).
Por meio do programa, serão estabelecidos metas, parâmetros e indicadores que poderão resultar em repasses para as
unidades de saúde, de forma a
estimular melhores serviços de
cardiologia no país.
De acordo com o ministério,
o programa “classifica os estabelecimentos de saúde do SUS, habilitados no âmbito da alta complexidade cardiovascular, em níveis de desempenho a partir da
avaliação de critérios relativos ao
parâmetro de produção, à complexidade e à qualidade da assistência ofertada à população, estabelecendo incrementos sobre os
valores de procedimentos cirúrgicos do aparelho circulatório”.
Segundo a secretária de Atenção Especializada à Saúde, Maíra

Botelho, estão previstos R$ 200
milhões em aportes para o programa. “A adesão é voluntária mas, se
aderir, terá a obrigação de alimentar o registro nacional de implantes, no módulo angioplastia”, disse a secretária ao destacar que a
complexidade dos procedimentos
executados também será levada
em consideração.
“Nosso objetivo é avaliar desempenho dos hospitais e premiar as boas práticas. É pagar para
quem entrega o melhor resultado”, disse ao apresentar os quatro eixos do programa: diagnóstico situacional; modelo de
aporte adicional dos recursos
condicionado ao desempenho
alcançado; fortalecimento dos
proces sos de gestão e aprimoramento da qualidade assistencial; e
capacitação profissional.
A adesão dos hospitais ao programa será por meio do Sistema
de Apoio à Implementação de
Políticas em Saúde. Os estabelecimentos devem registrar seus
respectivos atendimentos junto ao

Registro Nacional de Implantes.
O ministério informa que a
classificação por níveis de desempenho será atualizada a cada dois
anos. O monitoramento e a avaliação serão feitos nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, “responsáveis pelo controle
do efetivo cumprimento dos critérios, parâmetros e indicadores”.
Ao lançar o novo programa, o
ministro Marcelo Queiroga alertou sobre alguns riscos que a falta
de atualização dos preços pagos
por alguns materiais podem trazer para o setor de saúde do país.
“Aumentamos os preços pagos para as válvulas cardíacas porque, caso contrário, não teremos
uma válvula nacional desenvolvida, para dar conta do número de
pessoas com idades mais avançadas que terão doenças estruturais
do coração”, disse o ministro tendo por base a transição demográfica pela qual passa o Brasil, que
apresenta uma população cada vez
maior de idosos.
Nesse sentido, acrescentou

Queiroga, “temos de desenvolver
nosso complexo econômico industrial da saúde, não só em relação a válvulas implantadas. Daí há
necessidade premente de fazer
correção nas distorções da tabela”, argumentou.
“O ideal é acabar com a história de o Ministério da Saúde fixar
preços, porque nosso governo é
liberal. Quem fixa preço é o mercado. Temos de acabar com isso
porque [em produtos cujo] preço
que o ministério diz ser R$ 50,
no setor privado às vezes é o dobro. E quem paga a conta é o beneficiário da saúde suplementar”,
disse Queiroga.
Segundo ele, como todo esse
sistema é “oxigenado por renúncias fiscais”, quem paga a conta
é o consumidor e o SUS. “E muitos desses recursos não são ressarcidos ao SUS pelas operadoras de saúde. Apenas duas delas,
inclusive que querem se fundir,
devem R$ 1 bilhão para o sistema de saúde”, disse o ministro.
(Agencia Brasil)
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Entidades médicas esperam decisão
da Anvisa sobre cigarro eletrônico
Sociedades médicas brasileiras esperam que a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decida ainda este
ano manter proibida a importação e venda de cigarros eletrônicos no Brasil. Em 2009, a
agência publicou resolução
proibindo os chamados Dispositivos Eletrônicos para Fumar
(DEFs), que agora passam por
processo de discussão e atualização de informações técnicas.
A Anvisa está na fase da
Tomada Pública de Subsídios,
aberta a receber informações
técnicas a respeito dos cigarros eletrônicos. “Esperamos
que até o fim do ano tenhamos
essa decisão. Mas o nosso papel agora é entregar à Anvisa
todas as evidências científicas
comprovando os malefícios do
cigarro eletrônico”, disse Ricardo Meirelles, da Associação Médica Brasileira (AMB).
A AMB, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), têm se
unido em torno da proibição do
comércio dos cigarros eletrônicos. Essas entidades alertaram a Anvisa sobre os prejuízos desse aparelho e têm lutado contra a informação falsa
dos fabricantes, que afirmam
que o cigarro eletrônico é alternativa mais saudável ao cigarro convencional.
“Vários estudos comprovam que os Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs)
causam danos à saúde. Eles
podem causar irritação brônquica, inflamação em quem tem
doença pulmonar obstrutiva
crônica (Dpoc). Essas pessoas não podem usar o cigarro
eletrônico de maneira nenhu-

ma”, afirmou Meirelles.
Aristóteles Alencar, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, explicou que esses aparelhos produzem partículas ultrafinas. Essas partículas conseguem ultrapassar a barreira dos
alvéolos do pulmão e caem na
corrente sanguínea, provocando inflamação. “Quando essa
inflamação ocorre no endotélio, que é a camada que reveste internamente o vaso, pode
dar início a eventos cardiovasculares agudos, como o infarto e a síndrome coronariana
aguda, a angina do peito”.
Esse tipo de cigarro, chamado de vapers pelos fabricantes,
na intenção de desassociar à figura do cigarro, contém uma série de substâncias nocivas e
cancerígenas. Eles trazem, em
sua composição, substâncias
como nicotina, propilenoglicol
e glicerol, ambos irritantes crônicos; acetona, etilenoglicol,
formaldeído, entre outros produtos cancerígenas e metais pesados (níquel, chumbo, cádmio,
ferro, sódio e alumínio). Para
atrair consumidores, são incluídos aditivos e aromatizantes
como tabaco, mentol, chocolate, café e álcool.
“O efeito protetor que se
atribuía ao cigarro eletrônico
não existe. Em países que liberaram esses produtos há crescente aumento de doenças cardiovasculares na população
abaixo de 50 anos”, disse Alencar. “Diferente do cigarro convencional, que demora às vezes 20 ou 30 anos para manifestar doença no usuário, o cigarro eletrônico tem mostrado
essa agressividade em menos
tempo”, completou.
Outra substância perigosa
encontrada em muitos desses
cigarros é o tetrahidrocarbinol,

ou THC. “É a substância que
leva à dependência do usuário
da maconha”, explicou Meirelles. Segundo ele, os DEFs também podem conter óleo de haxixe e outras drogas ilícitas.
Jovens e propaganda
Adolescentes são alvos
das fabricantes de cigarros eletrônicos. O design dos aparelhos e as essências oferecidas
são pistas de que, apesar de
indicarem o produto apenas a
adultos, buscam chamar a atenção de jovens. A adoção de sabores mais infantis, a aplicação
de cores na fumaça e até mesmo o design de alguns modelos não são atraentes ao público adulto.
“A estratégia do sabor, por
exemplo. Por mais que digam
que não é um produto para criança, eu não conheço um adulto que use o sabor algodãodoce. Ele é bem caracterizado
com essa ideia da juventude”,
afirmou Sabrina Presman, da
Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas
(Abead).
Ela também cita a semelhança do aparelho com itens de
uso diário de um estudante,
como canetas ou pen drives. “O
próprio formato do cigarro eletrônico se confunde com as
coisas do jovem. Ele é mais
moderno e muitos pais não
conseguem identificar o que é
caneta, o que é lápis e o que é
cigarro”.
Paulo César Corrêa, coordenador da comissão de tabagismo da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia
(SBPT), destacou que esses
produtos são apresentados
com slogans que tratam o cigarro convencional como ultrapassado e nocivo. A ideia é

afastar essa má publicidade
dos cigarros eletrônicos. Segundo ele, existem evidências
de que há três vezes mais chances de pessoas que nunca fumaram passarem a fumar regularmente cigarros convencionais depois de usarem esses
aparelhos.
Corrêa também alertou sobre a estratégia da indústria de
cigarros eletrônicos em vender
uma informação de que esse
tipo de produto é menos nocivo que o cigarro convencional
e que, portanto, trocar para os
cigarros eletrônicos seria uma
alternativa mais saudável. Ele,
no entanto, alerta: cigarros eletrônicos não são apenas feitos
de vapor e água.
“Ainda que não tenhamos a
descrição completa dos riscos
epidemiológicos, as evidências
já existentes permitem dizer que
o produto é extremamente perigoso e danoso à saúde individual e à saúde pública”.
Cigarro eletrônico
Os cigarros eletrônicos são
aparelhos alimentados por bateria de lítio e um cartucho ou
refil, que armazena o líquido.
Esse aparelho tem um atomizador, que aquece e vaporiza a
nicotina. O aparelho traz ainda
um sensor, que é acionado no
momento da tragada e ativa a
bateria e a luz de led. Mas nem
todos os cigarros eletrônicos
vêm com luz de led.
A temperatura de vaporização da resistência é de 350°C.
Nos cigarros convencionais,
essa temperatura chega a
850°C. Ao serem aquecidos, os
DEFs liberam um vapor líquido
parecido com o cigarro convencional.
Os cigarros eletrônicos estão em sua quarta geração,

onde é encontrada concentração maior de substâncias tóxicas. Existem ainda os cigarros
de tabaco aquecido. São dispositivos eletrônicos para
aquecer um bastão ou uma cápsula de tabaco comprimido a
uma temperatura de 330°C.
Dessa forma, produzem um aerossol inalável.
“Esses aparelhos expõem o
usuário a emissões tóxicas,
muitas das quais causam câncer”, explicou Cláudio Maierovitch, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
Outro tipo de DEF se parece com um pen drive. São os

sais de nicotina (nicotina + ácido benzóico). Esse tipo de cigarro provoca menos irritação
no usuário, facilitando a inalação de nicotina. E, assim, provoca maior dependência. Os
usuários desse aparelho têm
pouca resposta ao tratamento
convencional da dependência
da nicotina. “Usar um dispositivo desse com 3% a 5% de nicotina equivale a fumar de dez
a 15 cigarros por dia. Dispositivos com 7% de nicotina equivalem a mais de 20 cigarros por
dia, cerca de um maço de cigarros”, disse Meirelles.
(Agencia Brasil)

MEC cria grupo para
formular políticas para
alfabetização de surdos
O Ministério da Educação
(MEC) criou um grupo de trabalho para elaborar projeto de
abordagem para a alfabetização
de surdos. A portaria que cria o
grupo foi publicada na terçafeira (10) no Diário Oficial da
União.
O projeto servirá como subsídio para a formulação de políticas públicas para educandos
surdos, surdocegos, com deficiência auditiva sinalizantes,
surdos com altas habilidades
ou superdotação ou com outras
deficiências associadas.
O grupo de trabalho será
composto por cinco representantes: um da Secretaria de
Modalidades Especializadas de
Educação (Semesp), um da Secretaria de Alfabetização (Sealf), um de Instituição Federal

de Ensino Superior, com experiência na educação infantil de
surdos, um de Instituição Federal de Ensino Superior, com
experiência nas séries iniciais
do ensino fundamental de surdos, e um de Instituição Federal de Ensino Superior, que
possua pesquisas e estudos
na alfabetização e educação de
surdos.
O GT será coordenado pelo
titular da diretoria de Políticas
de Educação Bilíngue de Surdos. Poderão ser convidados
representantes de órgãos e entidades públicas, bem como especialistas na temática, para
participar das reuniões. O grupo terá duração de seis meses,
podendo ser prorrogado uma
vez por igual período. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
3ª Vara da Família e Sucessões - Foro Central Cível. Processo nº 0047353-76.2013.8.26.0100 - Interdição Tutela e Curatela - Edital para Conhecimento de Terceiros, expedido nos Autos de Interdição de Elvira Maria
Machado Caivano, requerido por Nicolau Caivano - Processo nº 0047353-76.2013.8.26.0100. O Dr. Ricardo
Cunha de Paula, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível, Comarca
de São Paulo do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. “...Posto isso, acolho o pedido para decretar
D,17(5',d2GH(/9,5$0$5,$0$&+$'2&$,9$125*&3)¿OKDGH
Antonio Machado e Ricardina de Sá Machado, nascida em 26/06/1937, natural de Itaju - SP, com endereço
à Rua Doutor Franco da Rocha, 194, Apto 72, Perdizes, CEP 05015-040, São Paulo - SP, portadora de
“Demência na doença de Alzheimer” (CID 10 - F00), afetando todos os atos da vida civil relacionados
aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curador NICOLAU CAIVANO, brasileiro,
RG 3004475, CPF 007.172.078-20, domiciliado à Rua Doutor Franco da Rocha, 194, apto 72, Perdizes,
B 11/05
CEP 05015-040, São Paulo – SP...”. São Paulo, 14 de janeiro de 2020.

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1074248-18.2017.8.26.0100
( U-1056 ) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Carmo Giudice, Aderminio
Giudice e s/m Anna de Mello Freire, Maria da Gloria Giudice, Hermogenes de Mello Giudice, Tarcisio Giudice, Sérgio
Castanho Martinez, Fátima Abou Zenni, Nicolai Shuljenko e s/m Suzeli Maria Marques Shuljenko e João de Mello Ciudice,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Susan Martines Castanho ajuizou (aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do
imóvel localizado na Rua Cambaxirra, n° 195, Cidade A E Carvalho, São Miguel Paulista, São PauloSP, com área de 351,00
M£ªEªCONTRIBUINTEªSOBªN ª  ªALEGANDOªPOSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª%STANDOªEMªTERMOS ªEXPEDE SEª
OªPRESENTEªEDITALªPARAªCITAÎÍOªDOSªSUPRAMENCIONADOSªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDEª
20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
CURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

Edital Para Conhecimento de Terceiros - Prazo 10 dias - Proc. 1032140-18.2017.8.26.0053. O Dr. Sergio Serrano Nunes Filho,
Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central/SP. Faz Saber que a Prefeitura do Município de São Paulo, move uma
ação de Desapropriação contra Elina Flora da Silva Albuquerque, CPF 128.561.758-48, Maria de Fátima Albuquerque da Silva,
CPF 046.207.378-52, Gcilene de Albuquerque Silva, CPF 128.561.768-10, Flavia Albuquerque da Silva Gaspar, CPF 288.189.328-70
e s/m Adilson Aparecido Gaspar, CPF 126.949.728-61, Rosilene Albuquerque da Silva, CPF 054.184.418-09, Jucilene Albuquerque
de Souza, CPF 113.941.408-94 e s/m Rogério Marcelo Zilotti de Souza, CPF 162.871.558-54, Daniel de Albuquerque Silva,
CPF 010.661.348-04 e s/m Marlene dos Santos Silva, CPF 035.475.088-78, Espólio de José Alberto Albuquerque da Silva, e Marilene
de Jesus Vaz da Silva, CPF 314.614.358-54, objetivando a área de 206,39m², concernente à totalidade do imóvel situado na Rua
Augusto José Pereira, nº 349, Jardim Maristela, São Paulo/SP, contribuinte nº 107.216.0028-9. Contestada a ação, foi recusada a oferta.
%ªPARAªlNSªDEªLEVANTAMENTOªDOSªDEPØSITOSªEFETUADOS ªEMªMOMENTOªOPORTUNOªE ªSEªEMªTERMOS ªFOIªDETERMINADAªAªEXPEDIÎÍOªDOªPRESENTEª
EDITAL ªCOMªOªPRAZOªDEªªDIASªCONTADOSªAªmUIRªDAªªPUBLICAÎÍOªNOª$*% ªNOSªTERMOSªDOªARTªªDOª$,ª ªOªQUAL ªPORªEXTRATO ªSERÈª
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªABRILªDEªªªªªªª"ªªEª

Edital de citação ± Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0003285-85.2014.8.26.0268O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, na forma da
Lei, etc. Faz saber a réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Sandra Calmon Noronha, ajuizou ação de USUCAPIÃO visando a declaração de domínio da área de
38.138m2, situado no bairro de Potuverá, cadastrado na Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra sob nº 233641301000100000-1,
alegando posse mansa e pacífica por prazo superior ao necessária para a declaração de aquisição dos imóveis por usucapião. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos destinatários acima indicados para que, no prazo de 15 dias úteis, a contar depois
de decorrido o prazo de 20 dias para circulação e presunção de conhecimento do edital de citação, contestem o feito. Não sendo contestada
a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo 09 de maio de 2022.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 09 de
maio de 2022.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0011126-74.2010.8.26.0009. O(A) Dr(a). MM, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro
Regional IX Vila Prudente, do Estado de São Paulo, Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, na forma da lei, etc. Faz Saber a Cristiano
Rodrigo Quinsan Rodrigues, CPF nº 213.180.648-56, Henrique Quinsan Rodrigues, CPF. nº 320.452.318-79, Banca de Cartuchos de São
Paulo, CNPJ. 05.386.554/0001-92, Westcores Comércio Atacadista de Varejista Produtos de Informática Ltda., CNPJ. 08.619.022/0001-46,
Taniamar Quinsan, CPF. 844.916.988-72 e Hilario Ribeiro Rodrigues, CPF. 995.526.478-00 que Banco Fibra S/A, ajuizou Ação de Execução
de Título Extrajudicial, para recebimento de R$ 607.524,30 (agosto/2010), referente a cédula de credito Bancário sob nº CG355 310. Estando
os executados em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, podendo, no prazo de 15
dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas
e honorários e requerer o parcelamento em até 6 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes que fluirão após os 20
dias, no prazo complementar de cinco dias, sob pena de suspensão, independentemente de nova intimação, ficando advertidos de que no
caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1003275-47.2022.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Marilia
Carvalho Ferreira de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de
Procedimento Comum Cível movida por Fernanda Vale
Tawata, RG 44.291.700-4, CPF 346.655.188-90 e Charles
Sinji Vale Tawata, RG 30.593.327-9, CPF 293.279.008-04, por
meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o
regime do casamento para Comunhão Universal de Bens. O
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º 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 19 de abril de 2022.
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Planner Corretora de Valores S.A.

CNPJ nº 00.806.535/0001-54 - NIRE 35300142942
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29.12.2021
Data, Hora, Local: 29.12.2021, às 09hs., Sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Condomínio Edifício Pedro Mariz, B31, Itaim Bibi, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital
social. Presentes também os diretores Douglas Constantino Ferreira e Cláudio Henrique Sangar. Mesa: Presidente:
Douglas Constantino Ferreira. Secretário: Cláudio Henrique Sangar. Deliberações Aprovadas: 1. Aumentar o capital social conforme abaixo: DE: R$ 22.840.062,18 dividido em 7.000 ações nominativas, sendo 3.500 ordinárias nominativas e sem valor nominal, e 3.500 preferenciais nominativas e sem valor nominal. PARA: R$ 42.840.062,18 dividido em 22.334 ações nominativas, sendo 11.167 ações ordinárias e 11.167 ações preferenciais, sem valor nominal. FORMA: mediante a emissão de 15.334 novas ações, sendo 7.667 ordinárias nominativas e sem valor nominal e
7.667 preferenciais nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1.304,2911178 por nova ação,
ﬁxado com base no artigo 170, §1°, inciso II, da “L.S.A.”, totalizando R$ 20.000.000,00. 1.1. Referidas novas ações
são totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pela única acionista Planner Holding Financeira S.A., conforme lista de subscrição. 1.2. Consequentemente, o Artigo 6º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º - O capital social da Companhia é de R$ 42.840.062,18 dividido em 22.334
ações nominativas, sendo 11.167 ações ordinárias e 11.167 ações preferenciais, sem valor nominal. § 1º - Cada ação
ordinária nominativa dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 2º - As ações serão indivisíveis perante a Sociedade. Se, no entanto, as ações vierem a pertencer a mais de uma pessoa, designarão estas uma
dentre elas para sua representação nas Assembleias Gerais. § 3º - As ações não serão representadas por cautelas provisórias ou por certiﬁcados, presumindo-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do acionista no livro de
registro de ações nominativas da Sociedade. § 4º - As ações preferenciais, que não terão direito a voto, gozarão das
seguintes vantagens: prioridade no reembolso do capital, até o seu valor nominal e sem prêmio, no caso de liquidação
da Sociedade, e participação no seu remanescente, depois do reembolso às ações ordinárias.” 2. Reformar o §2º do
Artigo 8 do Estatuto Social para ajustar a redação, devido a edição por parte da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, da Resolução CVM nº 21 de 25.02.2021, que revogou a instrução CVM nº 558 de 26.03.2015. Desta forma o §
2º do Artigo 8 passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 8... § 2º - As áreas de responsabilidades, abaixo
especiﬁcadas, previstas na Resolução CVM nº 21, de 25.02.2021, que dispõe sobre o exercício proﬁssional de administração de carteiras de valores mobiliários, deverão ser atribuídas aos membros da Diretoria, designados através de
Reunião da Diretoria, observando o que determina a referida instrução quanto à necessidade de autorização da Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da função: a) Gestão de Recursos: Responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos ﬁnanceiros no mercado de valores mobiliários por conta
do investidor. b) Administração Fiduciária: Responsável pela custódia e controladoria de ativos e passivos, exercendo
suas atividades de forma a (i) identiﬁcar e avaliar fatores internos e externos que possam afetar adversamente a implementação da política de investimentos; e (ii) assegurar que seus administradores, empregados e colaboradores tenham acesso a informações relevantes, conﬁáveis, tempestivas e compreensíveis para o exercício de suas funções e
responsabilidades. c) Distribuição de Cotas de Fundos de Investimento: Responsável pela atividade de distribuição de
cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pela Sociedade. d) Cumprimento de Regras, Políticas, Procedimentos e Controles Internos: Responsável por garantir, por meio de controles internos adequados, o permanente
atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à
própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e proﬁssional. e) Gestão de
Riscos: Responsável por implementar e manter política escrita de gestão de riscos que permita o monitoramento, a
mensuração e o ajuste permanentes dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários.” 3. A atualização do Capítulo VI - Ouvidoria, a ﬁm de adequá-lo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº
4.860, de 23.10.2020, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Capítulo VI - Ouvidoria: Artigo 13 - A Ouvidoria, de funcionamento permanente, terá como atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas
dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário
da Companhia; e b) atuar como canal de comunicação entre a Companhia e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conﬂitos. Artigo 14 - As atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades:
a) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e
de forma justiﬁcada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogação a 10% do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação; c) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; d) manter a Diretoria informado sobre os problemas e deﬁciências detectados
no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da Companhia
para solucioná-los; e § Único - O diretor responsável pela Ouvidoria deve elaborar relatório semestral quantitativo e
qualitativo referente às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, nas datas-bases de 30 de junho e 31 de dezembro. O
referido relatório deve ser encaminhado à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria da Sociedade. Artigo 15 - O Ouvidor será designado pela Diretoria mediante observância de que preencha as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conﬂitos, com prazo de mandato de 12 meses.” § Único - A Diretoria poderá destituir o Ouvidor,
caso ele descumpra as atribuições previstas nos Artigos 13 e 14 acima, ou substitui-lo a qualquer tempo. Artigo 16 Será dada à Ouvidoria as condições adequadas para o seu funcionamento, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. § Único - A Ouvidoria terá acesso às informações
necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Artigo 17 - De acordo com o alínea “b”, Inciso II do Artigo 5º da Resolução nº 4.860 de 23.10.2020 do Conselho Monetário Nacional, é admitido o compartilhamento da Ouvidoria por instituição não integrante de conglomerado composto por pelo menos duas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, podendo ser constituída a
ouvidoria na associação de classe a que seja ﬁliada ou na bolsa de valores ou bolsa de mercadorias e futuros ou bolsa de valores e de mercadorias e futuros nas quais realize operações. 4. Reformar e consolidar o Estatuto Social para
atender os itens supra e é apensado ao ﬁnal da presente ata. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 29.12.2021.
Presença: Acionista: Planner Holding Financeira S.A., representada por seus diretores Carlos Arnaldo Borges de
Souza e Cláudio Henrique Sangar. Douglas Constantino Ferreira - Presidente; Cláudio Henrique Sangar - Secretário. JUCESP nº 205.961/22-8 em 25.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capit al do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por FERNANDA RODRIGUES PIRES CAPELÃO
foi apresentado, a esta Serventia, requerimento regularmente prenotado sob nº 831.298
em 04 de agosto de 2021, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/2004, pleiteou
a retificação administrativa de área do remanescente do imóvel situado na Rua Arthur
Thire nº 1089/1095 e Rua Serranos nº 91/93, na Saúde – 21º Subdistrito, matriculado
sob o nº 17.556, nesta Serventia Predial. E para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, pelo qual NOTIFICO
o senhor FIORENTINO DUPINO, italiano, casado, marceneiro, residente e domiciliado
nesta Capital, na Avenida 11 de Junho nº 581, proprietário do imóvel situado na Rua
Arthur Thiré nº 1.085, remanescente da transcrição nº 77.180, deste Registro. Pelo
presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação deste, que será levado a
efeito por dois dias consecutivos em jornal de grande circulação, nesta Capital,
impugnar, com fundamentos de fato e de direito, contra a aludida retificação, por
escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Jardim Paulista, das 9 às 16 horas. São Paulo, 06 de maio de 2022.

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 – Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de abril de 2022
1. Data, Horário e Local: No dia 01/04/2022, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua
Gilberto Sabino, 215, 7º andar, Pinheiros, São Paulo-SP (“Reunião”). 2. Convocação e Presença:
A Reunião foi devidamente instalada, sendo confirmada a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração. Participaram, ainda, como convidados, os Srs. Fabio Schettino e Guilherme Touriño Brandi (“Convidados”). 3. Mesa: Presidente: Bruno Pessoa Serapião; e Secretário:
Guilherme Touriño Brandi. 4. Ordem do Dia: (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. André Kinjo
Kubota como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e deliberar sobre a
eleição de substituto para esta posição; e (ii) deliberar sobre a eleição de nova diretora sem designação
específica da Companhia. 5. Apresentação: O Diretor Presidente da Companhia realizou apresentação
acerca do tópico da ordem do dia. Após a apresentação, os membros do Conselho de Administração
discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito da apresentação realizada, não havendo mais
questionamentos, tampouco objeções em relação ao que foi apresentado ou ao que foi esclarecido.
6. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à Reunião
decidiram, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) tomar conhecimento da
renúncia do Sr. André Kinjo Kubota, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.970.743-2 SSP/SP
e do CPF/ME sob nº 335.148.858-00, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
da Companhia, conforme termo de renúncia que fica arquivado na sede social da Companhia; e, ato
contínuo; aprovar a eleição do Sr. Ricardo Fernandes Pereira, portador de Cédula de Identidade nº
25.005.088-2 SSP/SP e do CPF/ME sob nº 169.565.058-19, como Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores da Companhia; e (ii) aprovar a eleição da Sra. Gleize Franceschini Gealh, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 951.618-SSP/MS, inscrita no CPF/ME sob nº 888.547.101-30, como
Diretora sem designação específica da Companhia. Após o cumprimento das formalidades legais, os
Diretores ora eleitos declararam ter conhecimento e atender às disposições dos artigos 147 e 149
da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, e, nesse contexto, (i) o Sr. Ricardo Fernandes
Pereira será investido em seu cargo no dia 04/04/2022 mediante a assinatura do respectivo termo
de posse; e (ii) a Sra. Gleize Franceschini Gealh é imediatamente investida em seu cargo mediante
a assinatura do respectivo termo de posse; ambos para um mandato unificado ao dos demais membros da Diretoria, até a data de 13/05/2023, podendo ser reeleitos. Com base nas aprovações ora
deliberadas, a Diretoria da Companhia passará a ser composta da seguinte forma: Srs. Fabio Abreu
Schettino – Diretor Presidente; Ricardo Fernandes Pereira – Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores; e Gleize Franceschini Gealh – Diretora sem designação específica; todos com mandato unificado até a data de 13/05/2023, podendo ser reeleitos. Por fim, os membros do Conselho de
Administração da Companhia manifestaram os seus agradecimentos ao Sr. André Kinjo Kubota por
suas relevantes contribuições à Companhia durante o seu mandato. 7. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi suspensa a presente Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes,
ficando autorizada a sua publicação. 8. Assinaturas: Mesa: Presidente – Sr. Bruno Pessoa Serapião;
Secretário – Sr. Guilherme Touriño Brandi. Membros do Conselho de Administração: Bruno Pessoa
Serapião, Felipe Andrade Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Márcia Maria Ferraresi, Roberto
Lucio Cerdeira Filho, Antonio Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus Vinicius Menoita Nogueira
e Denys Monteiro. São Paulo, 01/04/2022. Guilherme Touriño Brandi – Secretário da Reunião. Junta
Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 229.817/22-1 em 06/05/2022. Gisela
Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias. Proc.
1011531-04.2021.8.26.0011. A Dra. Patricia Maiello Ribeiro
Prado, Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões Regional XI - Pinheiros/SP. Faz saber que nos autos de
Alteração do Regime de Bens do Casamento, Eduardo
Luna Fongaro de Escorel Costa e Giselle Raquel Figalli de
Angelo Costa, objetivam alterar o regime de bens do
casamento, passando do atual regime da comunhão parcial
de bens, para o regime da separação total de bens. Nestas
condições, expede-se edital com o prazo de 30 dias, para
que terceiros interessados se manifestem nos autos, sob
pena de serem aceitos os fatos. Será o edital afixado e
publicado na forma da Lei.
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BRAXCEL FLORESTAL S.A.

CNPJ/MF nº. 09.652.411/0001-36 - NIRE 35.300.357.221
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022
Data, hora, local: 22.02.2022, às 10 horas, na sede, Rua Casa do Ator, nº 1.117, 18º andar, São Paulo/SP.
Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: Eric Mazzini Cunha, Secretário: Pedro Pires Filho.
Deliberações Aprovadas: (a) Alterar o endereço da Companhia que passa ter sua sede e foro na Rua Padre
Teixeira nº 3099, Centro, CEP 13560-210, na cidade de São Carlos/SP, modiﬁcando, assim, o Art. 2º - Capítulo I, do
seu Estatuto Social, fazendo constar a seguinte redação: Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Rua
Padre Teixeira nº 3099, Centro, CEP 13560-210, na cidade de São Carlos/SP, podendo, por deliberação da
Assembleia Geral, abrir e manter ﬁliais, agências ou representações em qualquer localidade do país ou do exterior.
(b) Eleger os membros da Diretoria, identiﬁcados abaixo, os quais terão mandato de 3 anos, iniciando-se em
22.02.2022 e encerrando-se em 21.02.2025, sendo admitida a reeleição. 1. Eric Mazzini Cunha, brasileiro,
casado, empresário, RG nº 43.507.044-7, SSP/SP e CPF/MF nº 346.713.398-38, com endereço em Belo Horizonte/
MG, para o cargo de Diretor Presidente. 2. Pedro Pires Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas,
RG nº 15.343.626, SSP/SP, CPF/MF nº 041.667.868-81, com endereço comercial em São Paulo/SP, que ocupa o cargo
de Diretor Financeiro. Os Diretores ora eleitos declaram que não estão impedidos por lei de exercer atividades
mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 22.02.2022. Mesa: Eric Mazzini Cunha - Presidente, Pedro
Pires Filho - Secretário. Acionista: Airton Garcia Ferreira - CPF: 209.770.008-00. Diretores Eleitos: Eric Mazzini
Cunha, Pedro Pires Filho. JUCESP nº 217.606/22-2 em 29.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

Denari Participações e Negócios Ltda.
CNPJ/MF nº 19.182.720/0001-43 - NIRE: 3522793873-8
Ata de Assembleia de Sócios Quotistas Realizada em 02.05.2022.
1. Data, Hora e Local: Aos 02.05.2022, às 10 h, na sede social da Denari Participações e Negócios
Ltda. (“Sociedade”), na cidade e Estado de SP, na Av. Paulista, 460, 4º andar, cj. 4, sala 02, Bela
Vista, CEP 01310-000. 2. Presença: Dispensada a convocação prévia em vista da presença de sócios
representando a totalidade do capital social da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Sr. Tulio Ferreira
dos Santos Junior e Secretária: a Sra. Vivian Portella Ferreira Costa. 4. Ordem do Dia: Aprovar
a redução do capital social da Sociedade nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil.
5. Deliberações: Os sócios resolvem, por unanimidade de votos e sem reservas: 5.1. Aprovar a
redução do capital social da Sociedade em R$621.313,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II do
Código Civil, com o cancelamento de 621.313 quotas representativas do capital social da Sociedade,
passando o capital social da Sociedade de R$2.081.670,00 representado por 2.081.670 quotas, com
valor nominal de R$1,00 cada uma, para R$1.460.357,00 representado por 1.460.357 quotas, com
valor nominal de R$1,00 cada uma. 5.2. Em razão da deliberação aprovada no item 5.1 supra, os
sócios, resolvem por unanimidade, ceder, a título de devolução de participação no capital social da
Sociedade, na forma do artigo 22 da Lei 9.249/95, (i) R$0,63 em moeda corrente nacional mediante
a transferência de recursos imediatamente disponíveis aos sócios; e (ii) a totalidade do investimento
da Sociedade na B&T Câmbio e Turismo Ltda., CNPJ 21.532.748/0001-05 (a “B&T Câmbio”) por seu
valor contábil de R$621.312,37, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, mediante a
entrega de 26.410 quotas representativas do capital social da B&T Câmbio, distribuídos ao sócios
da seguintes forma: (i) ao sócio Tulio Ferreira R$435.191,00, com o cancelamento de 435.191 quotas
representativas do capital social da Sociedade, sendo (a) R$0,44 em moeda corrente nacional mediante
a transferência de recursos imediatamente disponíveis; e (b) R$435.190,56 mediante a entrega de
18.499 quotas representativas do capital social da B&T Câmbio, com valor nominal de R$1,00 cada
uma; e (ii) à sócia Vivian Portella, R$186.122,00, com o cancelamento de 186.122 quotas
representativas do capital social da Sociedade, sendo: (a) R$0,19 em moeda corrente nacional
mediante a transferência de recursos imediatamente disponíveis; e (b) R$ 186.121,81 mediante a
entrega de 7.911 quotas representativas do capital social da B&T Câmbio, com valor nominal de
aproximadamente R$1,00 cada uma. 5.3. Decorrido o prazo do artigo 1.084, §1º do Código Civil, os
sócios celebrarão a competente alteração do contrato social da B&T Câmbio, pela qual transferirão
as 26.410 quotas representativas do capital social da B&T Câmbio ao sócios Tulio Ferreira e Vivian
Portella, sendo (i) 18.499 quotas representativas do capital social da B&T Câmbio, com valor nominal
de R$1,00 cada uma, transferidas ao sócio Tulio Portella e (ii) de 7.911 quotas representativas do
capital social da B&T Câmbio, com valor nominal de R$1,00 cada uma, transferidas à sócia Vivian
Portella. 5.4. Em consequência, decorrido o prazo do artigo 1.084, §1º do Código Civil, restará
automaticamente efetivada as operações aprovadas no item 5.1 supra, com a transferência dos ativos
e a devolução do capital social da Sociedade em R$621.313,00 aos sócios, com o que a totalidade
dos sócios estão de acordo, e com a redução do capital social em R$621.313,00, com o cancelamento
de 621.313 quotas representativas do capital social da Sociedade, passando o capital social da
Sociedade de R$2.081.670,00 representado por 2.081.670 quotas, com valor nominal de R$1,00
cada uma, para R$1.460.357,00 representado por 1.460.357 quotas, com valor nominal de R$1,00
cada uma. A Administradora fica desde logo autorizada a praticar todos os atos úteis ou necessários
à efetivação da operação ora aprovada. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a Assembleia de Sócios, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme,
foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 02.05.2022. Tulio Ferreira dos Santos Junior Presidente e Sócio. Vivian Portella Ferreira Costa - Secretária e Sócia.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Página 6

Jornal O DIA SP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

C.I.I.B – CENTRO DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA.

QUARTA-FEIRA, 11 DEMAIO DE 2022

C.I.I.B - CENTRO DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA.

CNPJ: 04.534.692/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa ......................................
Contas a receber de clientes ..........................................
Adiantamentos a fornecedores ......................................
Impostos a recuperar .....................................................
Outros ativos .................................................................
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE .........................
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar .....................................................
Depósitos judiciais ........................................................
Imobilizado e intangível ...............................................
Ativo de direito de uso ..................................................
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE ...............
TOTAL DOS ATIVOS ................................................

31/12/2020 31/12/2019

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores .................................................................
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV .....................................
Salários e encargos sociais ............................................
2EULJDo}HV¿VFDLV .........................................................
Adiantamentos de clientes ............................................
Partes relacionadas ........................................................
Provisões diversas .........................................................
Receita antecipada ........................................................
Passivo de arrendamento...............................................
Outras contas a pagar ....................................................
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE ....................
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV .....................................
Provisões diversas .........................................................
Provisões para riscos trabalhistas..................................
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE ..........
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social ................................................................
Prejuízos acumulados....................................................
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO
TOTAL DO PASSIVO - PATRIMÔNIO
LÍQUIDO (NEGATIVO) ...........................................

31/12/2020 31/12/2019

35
13.655
127
1.812
112
15.741

466
26.941
1.059
5.000
222
33.688

10.001
2.593
454
15
13.063
28.804

9.958
3.188
1.316
107
14.569
48.257

4.341
2.361
1.976
765
1.421
27.866
1.300
115
15
16
40.176

7.368
2.598
938
6.921
26.588
6.707
293
115
38
51.566

25
5.298
5.323
128.515
(145.210)
(16.695)

163
8.034
8.197
128.515
(140.021)
(11.506)

28.804

48.257

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
RESULTADO
RECEITA LÍQUIDA.....................................................
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados ......
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO ....................................
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas .................................
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas .........
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES
DO RESULTADO FINANCEIRO ..............................
RESULTADO FINANCEIRO
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV .......................................................
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV .....................................................
RESULTADO FINANCEIRO ......................................
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA E DA CONTIBUIÇÃO SOCIAL ............
Imposto de renda e contribuição social .........................
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ...................................

31/12/2020 31/12/2019
16.576
51.410
(18.836)
(39.532)
(2.260)
11.878
(4.198)
3.373
(825)

(13.393)
(381)
(13.774)

(3.085)

(1.896)

433
(2.537)
(2.104)

204
(2.617)
(2.413)

(5.189)
(5.189)

(4.309)
(4.309)

CNPJ: 04.534.692/0001-09

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(NEGATIVO) PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Capital
Prejuízos
social acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018.......
128.515
(135.712)
(7.197)
Prejuízo líquido do exercício ...................
(4.309)
(4.309)
Saldos em 31 de dezembro de 2019.......
128.515
(140.021)
(11.506)
Prejuízo do exercício................................
(5.189)
(5.189)
Saldos em 31 de dezembro de 2020.......
128.515
(145.210)
(16.695)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício.....................................................
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo)
do exercício com o caixa líquido aplicado
nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização .........................................
Constituição (reversão) de provisão para
multa rescisória de FGTS...........................................
Constituição (reversão) de provisão para
riscos tributários e trabalhistas ...................................
Resultado na venda de imobilizado ............................
Provisões diversas .......................................................
Juros sobre empréstimos, arrendamento mercantil e outros.
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes ........................................
Adiantamentos a fornecedores ....................................
Impostos a recuperar ...................................................
Depósitos judiciais ......................................................
Outros ativos ...............................................................
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores ...............................................................
Salários e encargos sociais ..........................................
Obrigações fiscais .......................................................
Adiantamentos de clientes ..........................................
Receita antecipada.......................................................
Outras contas a pagar ..................................................
Caixa aplicado nas atividades operacionais....................
Juros pagos sobre empréstimos,
arrendamento mercantil e outros ................................
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ....
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de bens do imobilizado e itens do intangível
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimento ...........................................
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
$WLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRVFRPWHUFHLURV
Captação de empréstimos............................................
$PRUWL]DomRGH¿QDQFLDPHQWRV ..................................
Pagamento de arrendamento .......................................
$WLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRFRPSDUWHUHODFLRQDGDV
Captação de empréstimos com partes relacionadas ....
Amortização do principal de empréstimos
com partes relacionadas .............................................
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR.
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa
e Equivalentes de Caixa .............................................
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
6DOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿PGRH[HUFtFLR
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e
Equivalentes de Caixa................................................

31/12/2020
(5.189)

662
351

31/12/2019
(4.309)

643
248

(2.736)
513
(5.921)
1.895

236
125
810
1.886

13.286
932
3.145
595
110

20.538
(653)
(1.665)
319
1.013

(3.027)
(622)
(173)
(5.500)
(178)
(22)
(1.879)

1.906
(569)
(92)
(23.230)
284
(44)
(2.554)

(1.248)
(3.127)

(3.198)
(5.752)

(74)

(83)

(74)

(83)

2.407
(54)
(252)

(242)

12.920

43.520

(12.251)
2.770

(37.022)
6.256

(431)
466
35
(431)

421
45
466
421

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE
31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa .......................................
Contas a receber de clientes ...........................................
Impostos a recuperar ......................................................
Outros ativos ..................................................................
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE ..........................
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar ......................................................
Adiantamentos a fornecedores .......................................
Depósitos judiciais .........................................................
Imobilizado e intangível ................................................
Ativo de direito de uso ...................................................
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE ....................
TOTAL DOS ATIVOS........................................................

31/12/2021

31/12/2020

644
467
1.021
13
2.145

35
13.655
1.812
112
15.741

11.363
127
2.403
55
13.948
16.093

10.001
127
2.593
454
15
13.063
28.804

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores ..................................................................
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV ......................................
Salários e encargos sociais .............................................
2EULJDo}HV¿VFDLV ..........................................................
Adiantamentos de clientes .............................................
Partes relacionadas .........................................................
Provisões diversas ..........................................................
Receita antecipada .........................................................
Passivo de arrendamento................................................
Outras contas a pagar .....................................................
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE ....................
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV ......................................
Provisões para riscos trabalhistas...................................
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE ...........
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social .................................................................
Prejuízos acumulados.....................................................
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO
TOTAL DO PASSIVO - PATRIMÔNIO
LÍQUIDO (NEGATIVO) ............................................

31/12/2021

31/12/2020

4.534
27
1.054
728
30.008
5.662
64
13
42.090

4.341
2.361
1.976
765
1.421
27.866
1.300
115
15
16
40.176

5.197
5.197

25
5.298
5.323

128.515
(159.709)
(31.194)
16.093

128.515
(145.210)
(16.695)
28.804

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
RESULTADO
RECEITA LÍQUIDA......................................................
Custos dos produtos vendidos e
serviços prestados .........................................................
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO ..................................
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas ..................................
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas ..........
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO....................................
RESULTADO FINANCEIRO
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV ........................................................
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV ......................................................
RESULTADO FINANCEIRO.....................................
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA E DA CONTIBUIÇÃO SOCIAL ...........
Imposto de renda e contribuição social ..........................
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ....................................

31/12/2021 31/12/2020
(5.425)
16.576
(1.147)
(6.572)

(18.836)
(2.260)

(12.293)
6.476
(5.817)

(4.198)
3.373
(825)

(12.389)

(3.085)

1.052
(3.162)
(2.110)

433
(2.537)
(2.104)

(14.499)
-

(5.189)
-

(14.499)

(5.189)

Saldos em 31 de dezembro de 2019.......
Prejuízo do exercício................................
Saldos em 31 de dezembro de 2020.......
Prejuízo do exercício................................
Saldos em 31 de dezembro de 2021.......

Capital
social
128.515
128.515
128.515

Prejuízos
acumulados
(140.021)
(5.189)
(145.210)
(14.499)
(159.709)

Total
(11.506)
(5.189)
(16.695)
(14.499)
(31.194)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ..............................
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do
exercício com o caixa líquido aplicado nas
atividades operacionais:
Depreciação e amortização ............................................
Constituição (reversão) de provisão para multa
rescisória de FGTS ........................................................
Constituição (reversão) de provisão para riscos
tributários e trabalhistas ................................................
Resultado na venda de imobilizado ...............................
Provisões diversas ..........................................................
Juros sobre empréstimos, arrendamento mercantil e outros
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes ...........................................
Adiantamentos a fornecedores .......................................
Impostos a recuperar ......................................................
Depósitos judiciais .........................................................
Outros ativos ..................................................................
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores ..................................................................
Salários e encargos sociais .............................................
2EULJDo}HV¿VFDLV ..........................................................
Adiantamentos de clientes .............................................
Receita antecipada..........................................................
Outras contas a pagar .....................................................
Caixa aplicado nas atividades operacionais ................
Juros pagos sobre empréstimos,
arrendamento mercantil e outros ...................................
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ...
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de bens do imobilizado e itens do intangível
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimento ............................................
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
$WLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRVFRPWHUFHLURV
Captação de novos empréstimos ....................................
$PRUWL]DomRGH¿QDQFLDPHQWRV .....................................
Pagamento de arrendamento ............................................
$WLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRVFRPSDUWHUHODFLRQDGDV
Captação de empréstimos com partes relacionadas .........
Amortização do principal de empréstimos
com partes relacionadas ..................................................
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR .
Aumento (redução) do saldo de caixa e
equivalentes de caixa.....................................................
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício ......................................................
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
QR¿PGRH[HUFtFLR..........................................................
Aumento (redução) do saldo de caixa
e equivalentes de caixa ..................................................

31/12/2021 31/12/2020
(14.499)

218
-

(5.189)

662
351

(101)
254
4.362
2.144

(2.736)
513
(5.921)
1.895

13.188
7
(571)
190
92

13.286
932
3.145
595
110

193
(922)
(37)
(1.421)
(51)
(3)
3.043

(3.027)
(622)
(173)
(5.500)
(178)
(22)
(1.879)

3.043

(1.248)
(3.127)

(73)

(74)

(73)

(74)

(2.361)
-

2.407
(54)
(252)

(2.361)
609
35

12.920
(12.251)
2.770
(431)
466

644

35

609

(431)

São Paulo, 10 de março de 2022
Frederico Gomide Mendes
RG: MG 7.554.109 - CPF: 038.756.536-10
Diretor

CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A.
CNPJ/MF Nº. 42.206.269/0001-79 - NIRE Nº. 35300570286 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de abril de 2022, às 15h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Chedid
Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 09, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: Presidente: Cristiane Alexandra
Lopes Gomes. Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) tomar conhecimento
da renúncia do Sr. MARCIO YASSUHIRO IHA, ao cargo de Diretor sem designação especíﬁca da Companhia; e (ii) a
eleição de seu respectivo substituto. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por
unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 21, deliberaram: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia
formulado pelo Sr. MARCIO YASSUHIRO IHA, ao cargo de Diretor sem designação especíﬁca da Companhia,
conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 18/04/2022, agradecendo ao mesmo pelos relevantes
serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) aprovar a eleição de Sr. MIGUEL DAU,
brasileiro, divorciado, aeronauta, portador da Cédula de Identidade RG nº. 314.336/MAERRJ e inscrito no CPF/MF sob
o nº. 967.655.858-34, com endereço proﬁssional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 09, bairro Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, para ocupar o cargo de Diretor sem designação especíﬁca, cujo mandato se
encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até 20/05/2023, devendo o
mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto, tudo conforme termos e condições
apresentados nesta reunião. O Diretor aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei
nº. 6.404, de 15/12/1976, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o
impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na
sede da Companhia. A partir da presente data, a Diretoria da Companhia se consolida da seguinte forma: Diretora
Presidente: CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula
de Identidade RG nº. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº. 120.775.978-36, com endereço proﬁssional na
Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, eleita na Reunião do Conselho
de Administração realizada em 20/05/2021; e Diretor sem designação especíﬁca: MIGUEL DAU, brasileiro, divorciado,
aeronauta, portador da Cédula de Identidade RG nº. 314336/MAEERJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 967.655.858-34,
com endereço proﬁssional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 09, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP:
04.551-065, eleito na presente data. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da
qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão
desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na
alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São
Paulo/SP, 18 de abril de 2022. Assinaturas: Cristiane Alexandra Lopes Gomes, Presidente e Waldo Edwin Pérez
Leskovar, Secretário. Conselheiros: (1) Cristiane Alexandra Lopes Gomes; (2) Waldo Edwin Pérez Leskovar; (3)
Roberto Penna Chaves Neto; (4) Gustavo Marques do Canto Lopes; e (5) Pedro Paulo Archer Sutter. Certiﬁco que a
presente é cópia ﬁel do original lavrado em Livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa Assinado com Certiﬁcado Digital ICP Brasil, Waldo Edwin Pérez Leskovar - Secretário - Assinado com Certiﬁcado Digital
ICP Brasil. JUCESP nº 219.350/22-0 em 03.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051330-88.2015.8.26.0100 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 RIVANILDA PONTES, Brasileira, Casada, Empresária, RG 1573598, CPF 031.018.557-21, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Ater 1 Administradora Ltda, Antonio Carlos de Paulo Morad e
José Luiz Camolesi, para a exclusão dos Requeridos da sociedade limitada e do quadro social da empresa Ater 1
Administradora Ltda, oficiando-se à JUCESP para registro. Encontrando-se a Requerida 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 Requerida
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 18 de março de 2022.
[10,11]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1022942-11.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
da Família e Sucessões,do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo, Dr(a). SILVANA ZAPAROLI BARBOSA ZAVAREZZI,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ RODRIGUES DE CASTRO, Brasileiro, pai José Rodrigues de Oliveira, mãe Izabel
Maria de Castro, com endereço à Avenida Marechal Tito, 7.254, Itaim Paulista, CEP 08115-000, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Outros procedimentos de jurisdição voluntária por parte de Filomena Carbone Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de fevereiro de 2022.
[10,11]

ALPHAVILLE S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022
1. Data, Hora e Local. Em 11 de abril de 2022, às 17:00 horas, por meio de videoconferência via Microsoft Teams,
sistema que permite a identiﬁcação e votação dos membros do Conselho de Administração, bem como a comunicação
simultânea com os demais membros participantes, observado o disposto na IN nº. 81, de 10 de junho de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital/Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. 2. Convocação e Presença. Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na
forma do artigo 13, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr.
Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pelo Sr. Antonio Fernando Checchia Wever. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre
(i) a ratiﬁcação da celebração do Acordo de Investimento entre Arien Invest Gestora de Recursos Ltda., BPS Capital Participações Societárias S.A. (denominadas em conjunto “Investidoras”) e a Companhia, com a interveniência de outros,
datado de 06 de abril de 2022 (“Acordo de Investimento”); e (ii) a instrução da Diretoria para avaliar uma possível capitalização da Companhia, nos termos do Acordo de Investimento. 5. Deliberações. Instalada a reunião, os conselheiros presentes, após apresentação sobre o Acordo de Investimento feita pelos Diretores da Companhia, conforme material rubricado por todos os presentes e arquivado na sede da Companhia, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Ratiﬁcar a celebração do Acordo de Investimento, cujo objeto consiste no compromisso de investimento das
Investidoras, no valor mínimo de R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) e máximo de R$180.000.000,00
(cento e oitenta milhões de reais), por meio de subscrição de novas ações a serem emitidas pela Companhia, sujeito a
determinadas condições precedentes previstas no Acordo de Investimento, restando aprovada, por unanimidade e sem
ressalvas, a celebração do Acordo de Investimento. 5.2. Instruir a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias e avaliar os próximos passos para a realização de um aumento do capital social da Companhia conforme previsto no Acordo de Investimento, através de uma operação pública ou privada, devendo o Conselho de Administração
ser oportunamente convocado para deliberar acerca da realização da capitalização. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata que, após
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 11 de abril de 2022. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; Antonio Fernando Checchia Wever - Secretário. Conselheiros presentes: Antonio Fernando
Checchia Wever; Ricardo Leonel Scavazza; Mariane Wiederkehr Grechinski; José Roberto de Mattos
Curan; Diego Siqueira Santos; Felipe Mafﬁa Queiroz Nobre; Fernando Henrique de Aldemundo Pereira. JUCESP nº 228.603/22-5 em 05.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ALPHAVILLE S.A.

São Paulo, 11 de março de 2022

Lúcia Fátima da Silva
CRC. 039474/O-9 - CPF: 401.108.696-72
Contadora

Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2022
1. Data, Hora e Local. Em 10 de março de 2022, às 9:30 horas, por meio de videoconferência via Microsoft Teams,
sistema que permite a identiﬁcação e votação dos membros do Conselho de Administração, bem como a comunicação
simultânea com os demais membros participantes, observado o disposto na IN nº 81, de 10 de junho de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital/Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. 2. Convocação e Presença. Convocação realizada
nos termos do §1º do Artigo 18, do Estatuto Social da Alphaville S.A. (“Companhia”), conforme Edital de Convocação
tempestivamente enviado a todos os membros do Conselho de Administração em 04 de março de 2022. Compareceram os Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Antonio Fernando Checchia Wever, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Mariane Wiederkehr Grechinski, José Roberto de Mattos Curan, Diego Siqueira Santos e Felipe Mafﬁa Queiroz Nobre, representando, portanto, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pelo Sr. Antonio Fernando Checchia Wever. 4. Ordem do Dia.
Deliberar sobre: (i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos ﬁnanceiros e operacionais da
subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A. (“AUSA”), referentes ao mês de janeiro de 2022, conforme material a ser apresentado previamente aos Conselheiros para apreciação; (ii) a aprovação do Plano de Negócios da AUSA
para o exercício social de 2022; e (iii) a aprovação do orçamento da AUSA para o exercício social de 2022. 5. Deliberações. Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes registraram que: 5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia: a pedido dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 19, XXXIII, do Estatuto Social da Companhia, foram feitas
pela Diretoria da Companhia, representada pelos Srs. Klausner Henrique Monteiro da Silva, Guilherme de Puppi e Silva
e Gerson Cohen, as devidas atualizações gerais sobre aspectos ﬁnanceiros e operacionais da AUSA referentes ao mês
de janeiro de 2022. 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia: após a apresentação detalhada da Diretoria da
Companhia sobre a matéria, nos termos do material arquivado na sede da Companhia, os Conselheiros debateram o
tema, nada tendo a aprovar, por ora. 5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia: após a apresentação da Diretoria da Companhia sobre a matéria, nos termos do material arquivado na sede da Companhia, os Conselheiros também
debateram o tema, nada tendo a aprovar, por ora, tendo em vista a solicitação dos conselheiros para apresentação do
orçamento da AUSA de longo prazo. 5.4. Por ﬁm, não obstante não ter constado na Ordem do Dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a cessão dos créditos (“Recebíveis”) de titularidade da AUSA e/ou de suas sociedades controladas pela AUSA (“Sociedades”), oriundos da comercialização de unidades de empreendimentos desenvolvidos pelas Sociedades, por meio de instrumento particular que será ﬁrmado entre a AUSA e as Sociedades e a respectiva cessionária (“Contrato de Cessão”), sendo certo que os Recebíveis observarão os critérios de elegibilidade previstos no Contrato de Cessão, observada a obrigação de recompra dos Recebíveis pela AUSA, conforme previsto no Contrato de Cessão (“Operação”). 5.4.1. A Operação terá como principais premissas: (i) Volume R$ 43,4 milhões; (ii) Remuneração IPCA + 12,00% para contratos atrelados a inﬂação 17,50% para contratos pré-ﬁxados All In 17,56% ou CDI
+ 4,73% Duration 1,4 anos; (iii) Projetos: Três Praias - Guarapari (R$ 8,2 milhões) e Terras Alpha Cascavel (R$ 35,2 milhões); e (iv) Coobrigação da Alphaville Urbanismo S.A. 5.5. Por ﬁm, a Diretoria levou a conhecimento dos conselheiros
o status da parceria com a ITV Urbanismo no empreendimento de Senador Canedo, bem como o status dos processos
judicial e administrativo referentes aos empreendimentos Granja Viana e Três Praias, respectivamente, conforme detalhes apresentados no material que se encontra arquivado na sede da Companhia. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 10 de março de 2022. Mesa:
Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; Antonio Fernando Checchia Wever - Secretário. Conselheiros presentes: Ricardo Leonel Scavazza; Antonio Fernando Checchia Wever; Mariane Wiederkehr Grechinski; Fernando Henrique de Aldemundo Pereira; José Roberto de Mattos Curan; Diego Siqueira Santos; Felipe
Mafﬁa Queiroz Nobre. JUCESP nº 228.604/22-9 em 05.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Frederico Gomide Mendes
RG: MG 7.554.109 - CPF: 038.756.536-10
Diretor

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, ﬁcam 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 rerratiﬁcação 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.

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) presencialmente, 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000199-57.2021.8.26.0011 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO, Brasileiro, Pastor, RG 15.969.860-1, CPF 091.046.498-77, com endereço à Rua
Sabia Branco, 229, Casa C, Jaguare, CEP 05328-140, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de
sentença por parte de Henrique Cordeiro Marques, e que encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, do documento de fls. 397/398 que noticia o bloqueio parcial do valor do crédito em execução, de
R$1.589,19, bem como, que foi requisitada a transferência de valores bloqueados e declarada em penhora, dispensada a
lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5º, do diploma legal. Fica o devedor INTIMADO, acerca do bloqueio,
transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC. No
silêncio do executado, será expedido mandado de levantamento eletrônico ao exequente. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de 2022. [22,23]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº0043927-75.2021.8.26.0100. A MMª. Juíza de Direito da 42ª
Vara Cível, do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dra. Marian Najjar Abdo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
PAULOABDALA MILAN ELIAS, RG 8536703, CPF 054.775.548-19, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento
de sentença, movida por Maria Anna Olga Luiza Bonomi.Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, nos
termos do art. 513, §2º, IV, do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 65.097,23(outubro/2021), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§, do CPC) Fica ciente, ainda, que
nos termos do art.525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias
úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.
[11,12]

Lúcia Fátima da Silva
CRC. 039474/O-9 - CPF: 401.108.696-72
Contadora

ATADA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SEVEN COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA
E GESTÃO INTEGRADA DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS
CNPJ/MF nº. 24.064.488/0001-89
NIRE 35400176687
SEVEN COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA E
GESTÃO INTEGRADA DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº
24.064.488/0001-89 e NIRE 35400176687, endereço Avenida Paulista nº 807, cj.2315,
andar 23 - Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01310- 300, através de sua presidente em
exercício, Srta. Simone Cristina Leite Vital e dos poderes que lhe são conferidos pelos
artigo 37 de seu Estatuto Social e da Lei nº 5.764/71, pelo presente EDITAL e na forma
de seu Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus cooperados para a Assembleia
Geral extraordinária, nos termos do artigo 31° do Estatuto Social, que se realizará na
Avenida Paulista nº 807, cj.2315, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01310-300, na
cidade de São Paulo/SP, em 14 (quatorze) junho de 2022, em 1ª convocação às
18h00, com 2/3 (dois terços) dos associados; em 2ª convocação às 19h00, com a
metade mais um dos associados e em 3ª e última convocação às 20h00, cuja
realização depende do quórum mínimo de 50 (cinquenta) associados, ou no mínimo
20% (vinte por cento) do total dos sócios, prevalecendo o menor número, em terceira
convocação, exigida a presença de no mínimo 4(quatro) sócios, para deliberar a
seguinte ordem do dia: I - Deliberar sobre a nomeação de um liquidante conforme art
56 do seu estatuto social. São Paulo, 10 de maio de 2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0043918-16.2021.8.26.0100. A MM.
Juíza de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Madan Najjar Abdo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RUY CESAR DA SILVA (CPF 020.379.418-46), que nos autos do
pedido de Cumprimento de Sentença, ajuizado por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, foi determinada, nos termos do art. 513, §2°, IV do
CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 8.342,81 (outubro/2021), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos,
do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis 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. São Paulo, 20 de janeiro de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035907-88.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
OMNIA SAUDE OCUPACIONAL LTDA., CNPJ 71.733.810/0001-03, que Associacao dos Lojistas do Shopping Center Paulista
e ots ajuizaram ação comum, objetivando seja julgada procedente, condenando a ré ao cumprimento da obrigação de envio da
documentação, ao pagamento da multa contratual de 10% em razão do inadimplemento, bem como a condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Se a ré não satisfizer a obrigação, requer seja autorizada a
execução da obrigação de fazer por terceiros, à custa da ré, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Estando a ré em lugar
incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [10,11]

FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 2ª VARA CÍVEL - Rua Afonso Celso, nº 1065 - Vila Mariana - CEP
04119-062 - Fone: (11) 5574-0355 - E-mail: jabaquara2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO e
INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1000063-04.2020.8.26.0003. A MMª Juíza de Direito
da 2ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dra. ALESSANDRA
LAPERUTA NASCIMENTO ALVES DE MOURA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LOPES &
BERNARDES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. ME, CPF / CNPJ10.297.351/0001-60, que lhe foi proposta uma ação de MONITÓRIA por parte de ROVED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ROLAMENTOS
E VEDAÇÕES EIRELI objetivando receber a quantia de R$ 163.330,29. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO 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, PAGUE a quantia supra, devidamente corrigida e acrescida de honorários advocatícios de 5%, o que
o(a) tornará isento(a) das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente EMBARGOSs, sob pena de
se constituir TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (artigos 701/702 do CPC), presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado CURADOR ESPCIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de março de 2022.
10 e 11/05

Edital de Citação – Prazo de 30 dias. Processo nº 1000627-43.2021.8.26.0004. O(A) Mm Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional IV – Lpa – Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da lei, etc. Faz
saber a(o) ACT Distribuidora de Alimentos Transporte Eireli, na pessoa de seu representante Mateus Laureano da Silva,
CNPJ 33733671000110, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Óttima
Alimentos Báscios Ltda, objetivando o pagamento da quantia de R$ 5.049,83 (janeiro/2021), representada pela
duplicata de Venda Mercantil por indicação de número 525093ª. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua citação, por edital, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC, para que no prazo de
3(três) dias, a fluir dos 30 dias supra, fluindo da data da publicação única ou, havendo maus de um, da primeira (Art.
257, inciso III do CPC), paguem o débito, devendo o mesmo ser atualizado e acrescido das custas e honorários na época
do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827 § 1º,
do CPC) ou oferecera embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do
valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá à
executada requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês) Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação
de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertida que será nomeado curador especial em
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
10 e 11/05

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o
presente edital virem e interessar possa que, por SK DIOGO DE FARIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na pessoa de sua advogada, foi
apresentado, a esta Serventia, requerimento regularmente prenotado sob nº 852.159
em 10 de março de 2022, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/2004, pleitearam
a retificação administrativa de área dos imóveis situados na Rua Estado de
Israel nºs 1.025, 1.041, 1.045, 1.047, 1.053, Avenida Prof. Ascendino Reis nºs 83,
87, 97, 99, 411, 423, 425, 435, 447, 455, 465, 467, 487, Rua Dr. Diogo de Faria nºs
1.380, 1.378, 1.370, 1.368, 1.360, 1.356 e 1.338, matrículas nºs 49.530, 11.954,
129.083, 182.752, 226.148, 49.018, 182.919, 183.856, 64.696, 55.043, 25.446, 29.881,
182.753, 116.564, 132.482, 99.474, 131.147, 95.769, 48.040, 187.713, 99.029, 15.339,
36.136, 190.512, 24.162, 219.838, 87.118 e 87.117, nesta Serventia Predial. E para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido
o presente edital, pelo qual convoco a senhora Idalina Duarte Zanelato, bacharel em
letras, RG nº 5.615.255-SSP/SP, CPF nº 699.374.608-59 casada no regime da sep aração
de bens antes da Lei nº 6.515/77, conforme pacto antenupcial registrado sob nº 459,
neste Registro com Evandro José Zanelato, engenheiro civil, RG nº 2.926.969-SSP/
SP, CPF nº 045.598.198-15, brasileiros, residentes e domiciliados em São Roque/SP,
na Avenida João Pessoa nº 44, loja 05, centro, uma vez que a mesma não foi
localizada, nem mesmo seus herdeiros e/ou inventariantes, notifico também todos os
demais terceiros interessados, para, querendo, apresentar impugnação ao presente
pedido retificatório. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado,
que deverá dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação
deste, que será levado a efeito por dois dias consecutivos em jornal de grande
circulação, nesta Capital, impugnar, com fundamentos de fato e de direito, contra a
aludida retificação, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Jardim Paulista, das 9 às 16 horas. São Paulo, 10 de maio de
2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0014364-05.2009.8.26.0020 O MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. LEONARDO MANSO VICENTIN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATA OLIVEIRA DE PAULA
SILVA, CPF 216.069.248-42 e JOAQUIMISIDORO DA SILVA, CPF 168.176.968-95, que lhe foi proposta uma ação de rescisão contratual por irregularidade contratual de ocupação e financeira c/c reintegração de posse através de Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, referente ao imóvel situado na Av. Alexios
Jafet, 2051, C:09, P:05, E:B, AP:43B, Ja

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0035444-96.2004.8.26.0053 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de
São Paulo, Dr(a). Danilo Mansano Barioni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIZABETH VAVASSORI DE LELLO, Brasileira, RG 5501404, CPF 074.347.268-30, que, proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Fundação para O Desenvolvimento da Educação - Fde, contra Pollo Construções e Incorporação Ltda e, não tendo havido a satisfação do débito da r. Empresa para com a autora da
ação, restou deferido o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos
próprios autos, em desfavor de Neuza Vavassori de Lello e da ora citanda, ELISABETH VAVASSORI DE
LELLO. Encontrando-se a citanda 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 manifestação e provas cabíveis, nos termos do Art. 135 do Código
de Processo Civil. 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 27 de abril de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000490-77.2004.8.26.0003 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo,
Dr(a). CLAUDIA FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Carlos Alberto Lopes de Souza, Monica Corrêa Lopes de Souza e Naza Import Ltda, CPF/CNPJ 012.158.438-01, 075.640.38802 e 74.690.652/0001-31, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de Banco do Brasil S/A, com o seguinte objeto: objetivando a cobrança de R$ 31.927,91, devidamente atualizada, referente a Contrato de Desconto de Cheques nº 03132127647 de 26/12/2001.
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 05 de
maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016504-96.2016.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ MARIA SANTOS, Brasileiro, Casado,
Empresário, CPF 051.164.968-13, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Banco do Brasil S.a., objetivando a cobrança de R$ 162.139,12 (novembro/2016), referente ao CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX n.º 066.306.767. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que em 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
que deverá ser realizada nos termos do artigo 257, II do NCPC, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 701
do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de maio de 2022.

QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022

Jornal O DIA SP

Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação
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Demonstrações de Superávit (Déficit) Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Consolidado (Em Reais)
C.N.P.J 60.978.947/0001-01
Receitas Operacionais
N.E
2021
2020
Demonstrações Individuais em Reais
Atividades - EduBalanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Consolidado (Em Reais)
cação Básica
Ativo
N.E
2021
2020 Passivo
N.E
2021
2020
Sem Restrição
Circulante
70.595.527,94 69.033.703,38 Circulante
7.603.309,30
7.310.710,37
Receitas operacionais
Educação Básica
21.083.509,24 21.610.729,43 Educação
7.122.757,85
5.206.397,21
Serviços educacionais
60.142.802,28 61.135.659,15
Caixa e Equivalentes de Caixa
Fornecedores e
(-) Bolsas de Estudo Integrais
- (Resursos s/ Restrição)
4
13.588.089,82
15.530.880,30 Outras Contas a Pagar 14
1.603.325,18
463.039,91
de 100% Lei 12.101/2009
(12.082.209,18) (11.843.255,20)
Anuidades Escolares
Obrigações Trabalhistas
(-) Bolsas de Estudo Parciais
a Receber
5
4.332.062,15
4.275.886,61 e Sociais
12
2.818.861,30
2.774.699,48
de 50% Lei 12.101/2009
(491.878,84)
(595.328,00)
Outros Créditos
6
3.163.033,25
1.756.329,13 Obrigações Fiscais
13
47.017,46
48.070,16
(-) Outras Bolsas
(2.141.299,54) (2.040.002,46)
Tributos a Recuperar
7
324,02
47.633,38 Adiantamento de Clientes 15
2.650.082,90
1.920.587,66
(-) Desconto e Devoluções
(3.775.950,72) (6.112.028,35)
Assistência Social
453.622,83
422.265,34 Cheques a Compensar 16
Total da Receita Liquida
41.651.464,00 40.545.045,14
2.848,00
Caixa e Equivalentes de Caixa
Outras Receitas Atividades
Credito a Identificar
17
623,00
- (Resursos s/ Restrição)
4
351.866,91
180.253,89 Assistência Social
- Educação Básica
3.338.765,26
2.853.001,36
257.775,41
348.436,11
Outros Créditos
6
47.755,92
20.611,46 Fornecedores e
Total da Receita Atividades
Recursos de Parceria em Projetos
- Educação Básica
18 44.990.229,26 43.398.046,50
Outras Contas a Pagar 14
45.197,40
4.668,19
(Recursos c/ Restrição)
54.000,00
221.400,00 Obrigações Trabalhistas
Atividades - Assistência Social
Mantenedora
49.058.395,87 47.000.708,61 e Sociais
Sem
Restrição
12
105.077,73
72.150,02
Caixa e Equivalentes de Caixa
Receitas operacionais
Obrigações Fiscais
13
1.445,87
1.617,90
- (Resursos s/ Restrição)
4
48.607.135,55
46.600.049,09 Recursos de Projetos
Donativos
108.411,62
16.981,85
Outros Créditos
6
427.634,35
400.659,52 em Execução
Com Restrição
106.054,42
270.000,00
Tributos a Recuperar
7
23.625,97
- Mantenedora
Parceria
163.945,58
10.000,00
222.776,04
1.755.877,05
Não Circulante
134.993.083,13 135.825.379,51 Fornecedores e
Total da Receita Atividades
Educação Básica
83.451.702,42 84.528.357,06
Assistência
Social
272.357,20
26.981,85
Outras Contas a Pagar 14
108.144,79
1.671.472,66
Depósitos Judiciais
8
9.828,51
Atividades - Mantenedora
Obrigações Trabalhistas
Imobilizado
9
83.441.944,39
84.513.763,95
Sem Restrição
e Sociais
12
109.558,96
80.600,15
Receitas operacionais
Intangível
10
9.758,02
4.764,60
Obrigações Fiscais
13
1.726,29
3.804,24
Arrecadações Sociais
6.018.664,16
4.699.913,41
Assistência Social
3.269.258,98
6.303.708,02
17
3.346,00
Total da Receita Atividades
Imobilizado
9
3.268.092,04
6.302.946,54 Crédito a Identificar
54.544,84
- Mantenedora
6.018.664,16 4.699.913,41
Intangível
10
1.166,95
761,48 Não Circulante
54.544,84
Total da Receita
51.281.250,62 48.124.941,76
Mantenedora
48.272.121,73 44.993.314,43 Educação
Provisão
para
Contingência
11
54.544,84
Despesas Operacionais
Depósitos Judiciais
8
352.431,42
197.985.301,77 197.493.827,68
Atividades - Educação Básica
Imobilizado
9
47.822.266,71
44.905.799,64 Patrimônio Líquido
197.985.301,77 197.493.827,68
Sem Restrição
Intangível
10
97.423,60
87.514,79 Patrimonio Social
107.669.930,67 108.770.864,03 Nota 13 - Obrigações Fiscais
Custo e Despesas
Total Ativo
205.588.611,07 204.859.082,89 Educação
Número Total de Alunos com Bolsa
921
976
Patrimônio Social
105.897.816,15 106.633.386,25 Descrição
2021
2020 Integral (Lei Complementar nº 187)
operacionais
(44.081.189,46) (42.337.060,81)
Notas explicativas da administração às demonstrações
Superávit (Déficit) dos Exercícios 1.772.114,52
2.137.477,78 Obrigações Fiscais
50.189,62
53.492,30 (-) Outras Bolsas Integrais
(28.898.060,21) (28.269.726,38)
contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)
47
59 Despesas com Pessoal
Assistência
Social
(66.707,07)
1.511.997,72
Total
50.189,62
53.492,30
Despesas com Encargos Sociais (2.792.605,40) (2.397.028,47)
Nota 01 - Contexto Operacional: A Congregação Agostiniana
(-) Alunos inadimplentes
- Despesas Administrativas
1.932.526,40
3.076.606,07 Nota 14 - Contas a Pagar
Missionária de Assistência e Educação, fundado em 10 de maio Patrimônio Social
4.553
4.668
Descrição
2021
2020 ALUNOS PAGANTES:
e Gerais
24 (10.110.441,31) (9.243.722,34)
de 1949, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com seus Reserva de Reavaliação
2.093.654,04 Número Total de Alunos com Bolsas
Depreciação, Amortização
(1.564.608,35) Fornecedores de bens e serviços 1.711.140,65
atos constitutivos registrados no Cartório de Registro Especiais Superávit (Déficit) dos Exercícios (1.999.233,47)
90
126
45.526,72
45.526,72 de Estudo Parciais - 50% (Lei
e Leasing
(1.791.543,27) (2.200.590,85)
90.382.078,17 87.210.965,93 Outras contas a pagar
de títulos e documentos, no Livro A, Fls. 11, inscrito no CNPJ n.º Mantenedora
1.756.667,37
2.139.180,76 Complementar nº 187)
Beneficios Complementares
(488.539,27)
(225.992,77)
89.663.485,13
87.251.208,47 Total
60.978.947/0001-01, é uma associação civil, com personalidade Patrimônio Social
Atividades - Assistência Social
Jurídica de Direito Privado, de caráter educacional, assistencial, Superávit (Déficit) dos Exercícios
718.593,04
(40.242,54) Nota 15 - Adiantamento de Cliente
Número de Bolsas de Estudo
966
1.039 Custo e Despesas operacionais (2.266.444,51) (1.612.329,10)
2021
2020 Integrais Equivalentes
sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e Total Passivo
205.588.611,07 204.859.082,89 Descrição
Despesas com Pessoal
(1.361.739,71)
(980.352,95)
2.650.082,90
1.920.587,66
patrimonial, tendo como atividade preponderante a educação, tivas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Adiantamento de Cliente
Cálculo dos Benefícios Complementares
Despesas com Encargos Sociais
(111.011,11)
(72.751,63)
2.650.082,90
1.920.587,66
com sede na Rua Hildebrando Tomás de Carvalho, n.º 63, Vila Ma- As Demonstrações Contábeis incluem, portanto, estimativas refe- Total
Montante dos custos realizados
R$
R$ Despesas Administrativas
riana, em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. A Congregação rentes à seleção das vidas úteis do Ativo Imobilizado e Intangível, Nota 16 - Cheques a Compensar
e Gerais
25
(695.734,98)
(446.900,64)
2021
2020 pela entidade com os benefícios
Agostiniana Missionária de Assistência e Educação tem por provisões necessárias para passivos contingentes, perdas por Descrição
488.539,27 227.917,53
Depreciação, Amortização e Leasing (97.958,71)
(112.323,88)
2.848,00
- complementares
finalidades: a) Oferecer e desenvolver a educação básica e su- créditos incobráveis e outras similares. Os resultados reais podem Cheques a compensar
R$
R$ Atividades - Mantenedora
2.848,00
- Receita Bruta anual de mensalidades
perior de acordo com os princípios contidos na Lei de Diretrizes apresentar variações em relação às estimativas. As demonstrações Total
60.142.802,28 61.135.659 Custo e Despesas operacionais (5.843.120,47) (4.675.472,29)
e Bases da Educação Nacional - LDB; b) Oferecer e desenvolver a contábeis foram autorizadas para a emissão em 29 de abril de 2022. Nota 17 - Crédito a Identificar
Despesas com Pessoal
(1.264.156,40)
(994.035,19)
2021
2020 Total de Aluno matriculados
educação básica nas etapas da educação infantil, ensino funda- Nota 03 - Resumo das Principáis Práticas: a) Caixa e Equiva- Descrição
5.521
5.703 Despesas com Encargos Sociais
(86.282,96)
(103.426,99)
3.969,00
- excluindo-se os inadimplentes
mental e ensino médio, oferecendo, inclusive, outras modalida- lentes de Caixa: são mantidos com a finalidade de atender aos Crédito a identificar
Despesas Administrativas e Gerais (3.945.989,20) (2.821.111,25)
3.969,00
- Valor de referência utilizado
des de cursos livres e profissionalizantes, propagando a educação compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento Total
R$
R$ Depreciação, Amortização e Leasing (546.691,91)
(756.898,86)
e o ensino para a cidadania; c) Prestar serviços de atendimento ou outros fins. A entidade considera equivalentes de caixa uma Nota 18 - Receitas Operacionais - Serviços Educacionais: para conversão dos Benefícios
10.893,46
10.720 Total dos Custos e Despesas
de forma gratuita, planejada e contínua sem qualquer discrimi- aplicação financeira de conversibilidade imediata, em um mon- O valor consignado na demonstração de resultados está Complementares
Operacionais
(52.190.754,44) (48.624.862,20)
nação conforme a Lei Orgânica da Assistência Social e demais tante conhecido de caixa, estando sujeita a um insignificante composto da seguinte forma:
44
21 Resultado Financeiro Líquido 1.400.977,91 1.032.547,33
2021
2020 Bolsas de Estudo integrais
dispositivos legais vinculados à Política Nacional de Assistência risco de mudança de valor. b) Aplicações de liquidez imediata: Ano
convertidas em Benefícios
Atividades - Educação Básica
Social - PNAS; d) Desenvolver programas ou projetos nas áreas de As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores ori- Receita Operacional
Atendido
Complementares Atendido
Receita Financeira
1.106.383,18
1.314.314,11
assessoramento, promoção, defesa e garantia de direitos, segun- ginais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data Anuidades escolares
(-) Despesas Financeira
(243.308,45)
(237.822,01)
47.568.714,26
48.697.076,15 Limite de Benefícios Complementares
do a legislação regulatória; e) Promover ações de defesa e promo- do balanço. c) Ativos e passivos circulantes: os ativos e passivos sem gratuidades (a)
230
244 Resultado Financeiro Líquido
863.074,72 1.076.492,09
(até 25% do máximo de bolsas integrais)
ção de direitos de criança, adolescentes, jovens, adultos e idosos; circulantes estão sendo demonstrados pelos valores conhecidos Anuidades escolares
Atividades - Assistência Social
12.574.088,02
12.438.583,00 Número de Benefícios Complementaf) Possibilitar a Vicência de valores e noções fundamentais de ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes com gratuidades (b)
44
21 Receita Financeira
8.597,96
28.256,68
2.853.001,00 res utilizados no cálculo
cidadania, dos direitos humanos, da democracia, solidariedade, encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando Outras receitas educacionais (c) 3.338.765,26
(-) Despesas Financeira
(13.744,13)
(7.517,79)
ética, moral e convívio social; g) Promover cursos, palestras, con- aplicável, os ativos e passivos circulantes são registrados com base Dedução da Receita
Art. 20
Art. 13
Resultado Financeiro Líquido
(5.146,16)
20.738,90
(2.141.299,54)
(2.040.002,46) Verificação do Atendimento das
gressos, seminários, simpósios, conferências e retiros religiosos em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada Convenção coletiva (d)
Lei Comp.
Lei
Atividades - Mantenedora
sobre temas sociais, humanos, culturais, científicos, econômicos, transação. d) Imobilizado: Os ativos imobilizados foram avaliados Gratuidades bolsas de
Proporções de Bolsas de Estudo
nº 187
nº 12.101 Receita Financeira
1.596.437,81
1.020.021,60
(12.082.209,18) (11.843.255,20)
políticos e religiosos relevantes para seus destinatários e usuários; ao valor justo em exercícios anteriores e as aquisições posteriores estudo integrais - 100% (e)
Quantidade mínima de bolsas
(1.053.388,46) (1.084.705,26)
h) Promover atividades de lazer, cultura, esportes, artes e eventos ou construções estão contabilizados pelo seu valor de aquisição, Gratuidades bolsas de
Atendido Atendido (-) Despesas Financeira
Resultado Financeiro Líquido
543.049,35
(64.683,66)
(491.878,84)
(595.328,00) de estudo 1/5
sociais para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitá- deduzida a depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas estudo parciais - 50% (f)
Superávit (déficit) dos exercícios 491.474,09
532.626,89
Quantidade mínima de bolsas
rios, a socialização de crianças, jovens, adultos e idosos; i) Apoiar quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item Devoluções Encargos
Atendido Atendido
(97.332,26)
(85.087,00) de estudo 1/9
instituições beneficentes com objetivo congênere ou afins, por do imobilizado. Qualquer outro gasto é reconhecido como des- Educacionais(g)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
(3.678.618,46)
(6.026.941,00) Número de Bolsas de Estudo 1/5
meio de parcerias, promovendo atividades conjuntas e manten- pesa quando incorrido. e) Intangível: Os ativos intangíveis são Descontos Concedidos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
911
934
do intercâmbio educacionais, culturais, assistenciais, beneficen- registrados pelo custo de aquisição deduzida da amortização. Receita Operacionais Líquida 44.990.229,26 43.398.046,49 exigido pela Legislação regulatória
- Consolidado (Em Reais)
tes e informativos; j) Promover e desenvolver a evangelização da f) Depreciações e Amortizações: foram calculadas e estão sendo a) As receitas da entidade oriundas de atividades fins, conforme es- Número de Bolsas de Estudo 1/9
Fluxo de caixa das
506
519
comunidade em geral, por meio de atividades educativas, cultu- apresentadas pelo método linear com base nas taxas menciona- tatuto social, são mensuradas pelo valor da contraprestação receatividades operacionais
2021
2020
exigido pela Legislação regulatória
rais, pastorais, de promoção humana e de assistência social, pro- das na nota 06, leva em consideração a vida útil e utilização dos bida ou a receber, baseada na planilha de custo educacional (Lei n.º
Superávit (déficit) dos exercícios 491.474,09 (996.096,40)
movendo a formação integral da pessoa; k) Promover a formação bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC TG 27). g) Provisão para 9.870/99) e formalizando pelos contratos de prestação de serviços Número de Bolsas de Estudo concediAjuste por:
continuada de suas associadas para que possam desenvolver as férias e encargos: As férias, bem como os seus encargos, foram educacionais. b) Registro do valor das mensalidades ofertadas pela das pela Entidade somando-se os Be2.436.193,89
3.069.813,59
1.010
1.060 Depreciações/ Amortizações
finalidades estatutárias. A Congregação Agostiniana Missionária provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos emprega- Entidade por meio de gratuidades sociais. O montante registrado nefícios Complementares, conforme
Resultado na baixa de imobilizado
(76.335,00)
de Assistência e Educação é imune de impostos e contribuições dos até a data do balanço. h) As receitas e as despesas: Foram neste item não agrega saldo de resultado operacional líquido, pois Legislação regulatória
Constituição/(reversão)
chancelada pela Constituição Federal de 1988, artigo 195, pa- apropriadas pelo regime de competência. As receitas e despesas o valor é totalmente deduzido nas contas de gratuidades com bol- Nota 21 - Aplicação e Atendimento de Direitos na Área da As- de provisão do PCLD
(1.205.666,85)
(253.517,71)
rágrafo 7º e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da são reconhecidas, respeitando as normas contábeis. i) Apuração sa de estudo. c) Outras Receitas Educacionais. d) Convenção cole- sistência Social: Desde a suspensão das atividades pelas autori- Constituição/(reversão)
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn 4480 em 27/03/2020. do resultado: O resultado foi apurado segundo o regime de com- tiva concedida a professores e demais classes vinculadas a sindica- dades brasileiras, as unidades de Assistência Social intensificaram de provisão contingência
(54.544,84)
4.791,19
A Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educa- petência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos tos com benefício previsto em convenção coletiva. e) Gratuidades suas ações para que os usuários não fossem prejudicados. Este Resultado Líquido Ajustado
1.667.456,29 1.748.655,67
ção é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assis- e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado. concedidas na forma da Lei Complementar n.º 187/2021, Bolsas de não é o cenário ideal, mas foi o real enfrentado no ano de 2021. 1- (Aumento) / Redução do Ativo
tência Social - CEBAS - MEC. Sua certificação está referenda pelo j) Prazos: os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, até o encer- Estudo Integrais (100%). f) Gratuidades concedidas na forma da A Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educa- (Aumento) - Redução em
Ministério da Educação e Ministério da Cidadania por meio da ramento do exercício seguinte, são classificados como circulante. Lei Complementar n.º 187/2021, Bolsas de Estudo Parciais (50%). ção em consonância com a legislação regulatória da Política Na- Anuidades Escolares a Receber 1.149.491,31 (2.630.232,65)
Portaria nº 363, de 5 de agosto de 2019, publicada no Diário Ofi- Os valores exigidos após o exercício seguinte foram classificados g) Devoluções de encargos educacionais.
cional de Assistência Social orientou a elaboração do Plano de (Aumento) - Redução
Recebido
Recebido em Contingência de todas as Unidades Mantidas Sociais. O Plano de em Outros Créditos
cial da União em 08/08/2019, página 315, Seção 1, renovado para como longo prazo. k) Doações e contribuições de terceiros: Nota 19 - Parceria c/Restrição
(1.460.823,41)
(354.810,34)
em 2021
2020 Contingência foi um norteador das ações e ajudará no monitora- (Aumento) - Redução
o período de 01/01/2016 a 31/12/2018. Tempestivamente, nos A entidade, nos exercícios de 2021 e 2020, recebeu doações de Descrição
87.325,33
23.083,20 mento, acompanhamento e coordenação dessas ações socioas- em Impostos a Compensar
anos de 2018 e 2021, a Congregação Agostiniana Missionária de Pessoas Físicas e Jurídicas. l) Provisões: Uma provisão é consti- Fundação Salvador Arena
23.683,39
(1.257,65)
10.000,00 sistenciais na área da Assistência Social relacionadas à Covid-19. (Aumento) - Redução em Recursos
Assistência e Educação protocolizou junto ao Ministério da Edu- tuída no balanço, quando possui uma obrigação legal ou cons- UNESCO - Projeto Entrelinhas
48.600,00 Cada Unidade Social compôs seu Plano de Contingência de acor- de Parceria em Projetos
cação o pedido de renovação do seu Certificado de Entidade Be- tituída como resultado de um evento passado, e é provável que UNESCO - Projeto Boneco de Lata 167.400,00
124.627,00 do com a realidade e estrutura local. O referido Plano permane- (Recursos c/ Restrição)
neficente de Assistência Social, como segue: em 20 de dezembro um recurso econômico, seja requerido para saldar a obrigação. Itaú Social - Comunidade Presente
167.400,00
(211.400,00)
254.725,33
206.310,20 cerá ativo enquanto durar a situação de pandemia. Será acompa- (Aumento) - Redução
de 2018 para o período de 01/01/2018 a 31/12/2020. Em 16 de As provisões são registradas tendo como base as melhores esti- Total
dezembro de 2021 para o período de 01/01/2021 a 31/12/2023. mativas do risco envolvido. Nota 3.1 Patrimônio Líquido: For- Nota 19.1 - Fundação Salvador Arena: A Fundação Salvador nhado pela equipe técnica da Administração Central e revisado à em Depósitos Judiciais
(342.602,91)
97.529,96
Ambos os pedidos de renovação se encontram em análise no Mi- mado por resultados apurados em períodos anteriores, desde sua Arena, entidade filantrópica de direito privado, com sede na Ave- medida que o cenário da doença mude no Brasil. Segue, abaixo o = Total (Aumento) / Redução
nistério da Educação, sem nenhuma Portaria publicada. Portanto, fundação. O Superávit do exercício será incorporado ao Patrimô- nida Caminho do Mar, n° 2652 - Rudge Ramos, São Bernardo do consolidado dos Projetos Socioassistenciais desenvolvidos pelas do Ativo Circulante
(462.851,62) (3.100.170,68)
de acordo com a Lei Complementar nº 187/2021, art. 37 - § 2º “A nio Social em conformidade com as exigências Legais, estatutá- Campo/ SP firmou Termo de Colaboração com a Congregação unidades mantidas de Assistência Social, Porém, em virtude da 2- Aumento / (Redução) do Passivo
certificação da entidade permanece válida até a data da decisão rias e de acordo com a Resolução CFC, que aprovou a ITG 2002 Agostiniana Missionária de Assistência e Educação, por meio de Pandemia COVID-19, o atendimento presencial ficou abaixo da Aumento / (Redução) em Fornecedores
administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação R1 em especial no item 15 que prescreve o valor do superávit ou sua unidade mantida - Centro Educacional Santo Agostinho, para capacidade de atendimento das unidades.
e Outras Contas a Pagar
(382.513,39)
1.734.281,55
tempestivamente apresentado.” Unidades Mantidas de Edu- déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. A Entidade não execução do Programa de Alimentação Complementar Para EntiAumento / (Redução)
Centro Educacional Santo Agostinho - São Paulo/SP
cação Básica: A Congregação Agostiniana Missionária de Assis- apresentou superávit que tenha qualquer restrição. Conforme o dades Sociais. Breve Descrição da Colaboração: a parceria vigoem Obrigações Trabalhistas
106.048,34
246.312,22
tência e Educação, mantém Escolas de Educação Básica, devida- Estatuto Social, o patrimônio social, receitas, recursos e eventual rou no período de 01/06/2021 a 31/10/2021. A Fundação Salvador
2021
2020
Aumento / (Redução)
mente reconhecidas pelo Ministério da Educação, denominadas: superávit operacional serão aplicados integralmente no país, na Arena liberou um crédito, no ano de 2021 de R$ 87.325,33 (oiten- Projetos Socioassistenciais: Plano de Contingência 2020:
em Obrigações Fiscais e Sociais
(3.302,68)
(50.401,00)
ta e sete mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos),
- Produção de máscaras de
Aumento / (Redução)
Colégio Cristo Rei - São Paulo - SP
CNPJ 60.978.947/0002-84 manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais; sen- por meio do cartão alimentação que deu o direito à aquisição de
do vedada qualquer forma de distribuição de resultados, dividenproteção facial
em Adiantamento de Clientes
729.495,24
(771.296,46)
Colégio Santo Agostinho-Goiânia-GO CNPJ 60.978.947/0004-46 dos, beneficiações, participações ou parcela de seu patrimônio, gêneros alimentícios de primeira necessidade, visando contribuir - Esporte é Saúde
- Entrega de cestas básicas
Aumento / (Redução) em Recursos
Colégio Santa Rita de Cássia CNPJ 60.978.947/0005-27 sob qualquer forma ou pretexto. Nota 3.2 Estimativas e Julga- com a Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Edu- - Alimentação Saudável
- Medidas de Proteção nos
de Projetos em Execução
(163.945,58)
260.000,00
Belo Horizonte - MG
mentos Contábeis: As estimativas e os julgamentos contábeis cação/ Centro Educacional Santo Agostinho na adequação do seu
Aumento / (Redução)
ambientes físicos
Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência históri- atendimento, em caráter especial, em favor da vida e de modo a
em Cheques a Compensar
2.848,00
(1.408,00)
CNPJ 60.978.947/0006-08
- Medidas individuais de
ca e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, minimizar os efeitos negativos sofridos por famílias em vulnera- - Arte em Movimento
Catalão - GO
Aumento / (Redução)
prevenção
bilidade social impactadas socioeconomicamente pela Pandemia
consideradas razoáveis para as circunstâncias.
Colégio Nossa Senhora do
em Crédito a Identificar
3.969,00
CNPJ 60.978.947/0008-70 Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa
COVID-19. Público Alvo: Famílias dos alunos e usuários do Centro Nº de Usuários Atendidos: 60 Nº de Usuários Atendidos: 60
Bom Conselho - Jataí - GO
Descrição
2021
2020 Educacional Santo Agostinho. Nota 19.2 Unesco - Organização Valor Aplicado: R$ 267.628,22 Valor Aplicado: R$ 259.494,08 =Total Aumento / (Redução)
Centro Educacional
do
Passivo
Circulante
292.598,93
1.417.488,31
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura: A Centro de Integração Social Santo Agostinho - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.978.947/0003-65 Caixa e bancos
Santo Agostinho - São Paulo - SP
Caixa Líquido Gerados nas
- (Recursos sem Restrição)
251.326,08
81.966,07 UNESCO firmou parceria com a Congregação Agostiniana Missio2021
2020
Atividades Operacionais
1.497.203,60
65.973,30
Centro de Integração Social
nária de Assistência e Educação para execução do Projeto Boneco
CNPJ 60.978.947/0016-80 Poupança-(Recursos
Projetos Socioassistenciais: Plano de Contingência 2020:
3- Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Santo Agostinho - Rio de Janeiro - RJ
com Restrição)(b)
541.158,46
512.944,26 de Lata na cidade do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro.
Venda de Imobilizado
Breve Descrição da Colaboração: ‘Boneco de Lata’ é um projeto - O Conhecimento é uma
Unidades Mantidas de Assistência Social: A Congregação Aplicação Financeira
Aquisição de
Troca
Constante
61.702.997,94
61.667.672,95 de ensino de robótica para crianças e jovens, alunos e usuários
Agostiniana Missionária de Assistência e Educação, mantém - (Recursos sem Restrição)
- Produção de máscaras
Imobilizado / Intangível
(1.261.294,60) (2.469.453,70)
do Centro de Integração Social Santo Agostinho - CISSA, escola - Arte se faz com Tinta,
Unidades de Assistência Social, devidamente reconhecidas e Aplicação Financeira
de proteção facial
= Total Caixa Líquido das
51.609,80
48.600,00 e projeto Social, localizado no bairro Lins de Vasconcelos, zona Pincel e Alegria
registradas nos Conselho Municipal de Assistência Social dos - (Recursos com Restrição)
Atividades de Investimento (1.261.294,60) (2.469.453,70)
Total
62.547.092,28 62.311.183,28 norte do Rio de Janeiro. Pretende ensinar a construir protótipos - Fazendo da Inclusão Digital - Entrega de cestas básicas
respectivos municípios, denominadas:
4- Fluxo de Caixa das
mecânicos e automatizados utilizando materiais reciclados e kits um Projeto de Inclusão Social - Clínica Social - atendimento
Nota 05 - Anuidades Escolares a Receber
Centro de Acolhida
Atividades de Financiamento
2021
2020 de robótica. A instituição encontra-se localizada no Complexo - Socialização por meio
CNPJ 60.978.947/0017-60 Descrição
Psicológico Online gratuito
Santo Agostinho - Divisópolis - MG
Amortização de Empréstimo
do Lins, um conjunto de três grandes comunidades: o Morro do do Esporte
Mensalidades a Receber
= Total Caixa Líquido das
às famílias dos usuários
Centro de Acolhida
Amor, da Cachoeirinha e da Gambá. A região é marcada por uma
de
Anos
Anteriores
3.641.032,62
3.078.266,85
- Explorando o Pensamento
CNPJ 60.978.947/0018-41
Atividades de Financiamento
população em vulnerabilidade social e extrema violência urbana
Madre Evangelina-Unidade Soure-PA
Mensalidades a Receber
- Cursos de Capacitação
Hora
de
Firmar
a
Parceria
(1 + 2 +3 +4) Variação do Caixa
do Ano Atual
3.294.897,33
5.003.104,41 devido ao domínio do tráfico. O presente projeto busca impacto
Centro de Acolhida
CNPJ 60.978.947/0018-41 Provisão para Créditos
e Equivalentes de Caixa
235.909,00 (2.403.480,40)
social por meio da oferta de possibilidades educativas diferen- - Dança: Comunicação e Expres- à distância
Madre Evangelina-Unidade Portel-PA
Demonstrativo do Aumento (Redução)
- Medidas de Proteção
de Liquidação Duvidosa
(2.603.867,80)
(3.805.484,65) ciadas, significativas e de qualidade, desenvolvendo habilidades são através dos Movimentos
Centro Educacional
do Caixa e Equivalentes de Caixa
CNPJ 60.978.947/0003-65 Total
de investigação, resolução de problemas, raciocínio lógico, cria- - Musicalizando com Alegria
4.332.062,15
4.275.886,61
nos
ambientes
físicos
Santo Agostinho - São Paulo - SP
No Início do Exercício
62.311.183,28 64.714.663,68
O saldo de anuidades a receber referente a mensalidades esco- tividade, trabalho em equipe e consciência ambiental de forma - Partiu Brincar e Conhecer
- Medidas individuais
Centro de Integração Social
No Fim do Exercício
62.547.092,28 62.311.183,28
CNPJ 60.978.947/0016-80 lares registrado pelo valor faturado, de acordo com contrato de lúdica. Público Alvo: Crianças e adolescentes, residentes na cida- - Colônia de Férias
Santo Agostinho - Rio de Janeiro - RJ
de prevenção
Variação do Caixa e
de do Rio de Janeiro, na faixa etária de 06 a 15 e 15 a 17 anos - Reflexão da Pluralidade
prestação de serviços.
Equivalentes de Caixa
235.909,00 (2.403.480,40)
em situação de vulnerabilidade social. Nota 20 - Aplicação dos Religiosa
Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Na ela- Nota 06 - Outros Créditos
- Articulações e Parcerias
boração das demonstrações contábeis de 2021, a Entidade ado- Descrição
2021
2020
2021
2020 Recursos e Compromisso com Gratuidade - Educação Básica: Nº de Usuários Atendidos: 133 Nº de Usuários Atendidos: 200 Isenções Usufruídas
tou a ITG 2002 (R1) em conjunto com a NBC TG 1000 (R1) como Mensalidades Extra Curricular
Valor R$
Valor R$
60.425,50
62.232,00 As aplicações dos recursos em Gratuidades atenderam o que pre- Valor Aplicado: R$ 493.877,27 Valor Aplicado: R$ 424.694,12 Descrição
base para a preparação das demonstrações contábeis. As de- Acordos
INSS - Isenção da cota
754.916,18
863.299,40 ceitua a Constituição Federal no Art. 195, I e §7º, que concede a
Centro
de
Acolhida
Madre
Evangelina
Unidade
Portel/PA
monstrações contábeis da entidade foram preparadas totalmen- Cheques de Clientes
patronal 20%
5.719.852,34
5.662.501,08
95.662,60
- isenção da Contribuição Social (INSS) às entidades beneficentes
2021
2020
te em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Cartão de Crédito
INSS - Isenção R.A.T. 1%
280.012,63
281.102,26
592.719,10
303.880,10 de assistência social que atendem as exigências estabelecidas no
Plano de Contingência 2020:
vigentes no período que as demonstrações contábeis se referem. Aluguéis a Receber
INSS - Isenção Terceiros - 4,50% 1.281.222,54
1.274.062,74
377.326,70
365.748,18 Art. 20 da Lei Complementar 187/2021. Para concessão de gratui- Projetos Socioassistenciais
Conforme definido no item 2.3.5, 10.4 e 10.6 da NBC TG 1000 (R1), Adiantamento a Empregados
Total das Isenções
7.281.087,51
7.217.666,09
279.053,83
269.431,38 dades no Exercício Fiscal 2021 e 2020, a Congregação Agostiniana - Entrelinhas
- Projeto Comunidade
a entidade optou pela utilização das normas contábeis em itens Adiantamento a Fornecedores
Nota 24 - Despesas Gerais e Administrativas Educacionais
206.732,32
1.603,36 Missionária de Assistência e Educação seguiu os critérios previs- - Navegando no Conhecimento,
ou eventos específicos, uma vez que tal transação ou evento não Despesas Antecipadas
Descrição
2021
2020
1.271.587,29
311.405,69 tos na Lei 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 8.242/2014, Vamos Digitando Nosso Futuro Presente- Itaú Solidário:
está contemplado na norma para pequenas e médias empresas, Total
Serviços de Terceiros
4.206.472,80
4.083.007,96
3.638.423,52
2.177.600,11 e Portaria Normativa do MEC nº 15/2017, dispositivos legais em - Ballet - Arte para a Vida
doação de 250 cestas básicas
vigores na época. Para o encerramento dos Demonstrativos Conou quando a própria norma permite a utilização das normas es- Nota 07 - Tributos a Recuperar
Utilidades e Serviços
1.091.479,38
920.747,11
- Dia a Dia do Saber
pecíficas, a Congregação Agostiniana Missionária de Assistência Descrição
Materiais de Consumo
3.582.365,78
3.043.290,84
2021
2020 tábeis, pautou-se na Lei Complementar 187/2021, como segue:
para as famílias vulneráveis
- Trabalhando os Talentos
e Educação, também adotou resolução CFC n° 1.305/2010, que Tributos a Recuperar
Compra de Mercadorias
17.298,00
164.867,03
23.949,99
47.633,38 A) Do Programa de Apoio à Educação Básica por Meio da
para
a
Vida
pelo
período
de
3
meses
aprovou a NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governa- Total
Despesa com Marketing e Eventos 154.897,26
122.132,50
23.949,99
47.633,38 Concessão de Bolsa de Estudo: A Congregação Agostiniana
mentais. A Entidade mantém um sistema de escrituração unifor- Nota 08 - Crédito e Valores em Terceiros - Depósito Judi- Missionária de Assistência e Educação oferece bolsas de estudo - Educando Através da Música
Despesas com Manutenção
264.215,02
166.568,96
Centro de Acolhida Madre Evangelina - Unidade Soure/PP
me dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo cial: Em 14/12/2021 a Congregação Agostiniana Missionária de para alunos em situação de vulnerabilidade social e econômica,
Despesas Gerais
793.713,08
743.107,94
eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação Assistência e Educação realizou depósito judicial no valor R$ seguindo os critérios da Lei Complementar 187/2021, e também
Total
10.110.441,31
9.243.722,34
2021
2020
dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de ori- 352.431,42 referente ao processo de Execução Fiscal movido pelo não cobra taxa por ocasião de matrícula. A Bolsa de Estudo é um Projetos Socioassistenciais
Nota 25 - Despesas Gerais e Administrativas Assistenciais
Plano de Contingência 2020:
gem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que com- Distrito Federal e a Ação Declaratória de Reconhecimento da Imu- benefício na forma de isenção integral (100%) ou parcial (50%), - Navegando no Conhecimento, - Reunião com a equipe local: Descrição
2021
2020
provem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. nidade Tributária requerida pela Congregação. Em 02/02/2021 sobre os valores da anuidade das Unidades de Educação Básica, Vamos Digitando Nosso Futuro orientações e demandas
Serviços de Terceiros
193.731,17
175.582,20
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, recebemos o depósito judicial no valor de R$ 9.828,51, cujo valor fixadas na forma da Lei. A Congregação Agostiniana Missionária
Utilidades e Serviços
50.786,04
41.496,15
- Driblando as Adversidades em a serem tomadas
elaboradas por disposições legais e estatutárias serão transcritas correspondia ao saldo do ano de 2020. Nota 09 - Imobilizado: de Assistência e Educação, em suas unidades mantidas Centro
Materiais de Consumo
54.613,68
61.670,34
na “Escrituração Contábil Digital - ECD”. A documentação con- Tendo em vista uma análise do uso dos imóveis da entidade, e de Integração Social Santo Agostinho - Rio de Janeiro e Centro busca de um Futuro Melhor
Compra de Mercadorias
1.095,22
A
Música
Transformando
Vidas
Campanha
para
coleta
de
gêtábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, também a norma contábil que determina que a entidade deve Educacional Santo Agostinho - São Paulo oferece 100% (cem por
Despesa com Marketing e Eventos
180,00
neros alimentícios na cidade Despesas com Manutenção
papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escri- considerar o uso esperado do ativo, na determinação da vida útil cento) de gratuidade a todos os alunos, da Educação Infantil - Pré- para Uma Sociedade Melhor
232.773,84
28.151,79
turação contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das do mesmo, concluímos que a taxa atualmente utilizada de 4% ao -escola e Ensino Fundamental I, promovendo o cuidar e o educar - Ginástica Rítmica: Ampliando para distribuição de cestas bási- Despesas Gerais
163.650,25
138.904,94
características intrínsecas essenciais, definidas na legislação, na ano, que corresponde a uma vida útil de 25 anos não representa a de forma integrada. Os critérios para a concessão da Bolsa de Horizontes e Transformando cas para as famílias dos usuários Total
695.734,98
446.900,64
técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A Entidade realidade dos imóveis da entidade. Revisamos nossas estimativas Estudo, instituída pela entidade estão em conformidade com a Realidades na Busca de um em situação de extrema vulne- Nota 26 - Ajustes de Exercícios Anteriores: São relativos a:
mantém em boa ordem a documentação contábil. Na elabora- anteriores e decidimos que a partir do ano de 2021 a taxa utili- Lei Complementar 187/2021. A instituição concedeu 1 bolsa de Mundo Menos Desigual
1) Despesas não reconhecidas em 2018 relativas ao Auto de inrabilidade socioeconômica
ção das Demonstrações Contábeis, é necessário utilizar estima- zada será de 2,86% que corresponde a uma vida útil de 35 anos. estudo integral para cada 5 estudantes pagantes no ano de 2021. Nº de Usuários Atendidos nas Nº de Usuários Atendidos nas fração em obras de reforma (ISS) no colégio Cristo Rei e multas
de Posturas Municipais. 2) Despesas não reconhecidas relativas
Saldo
(-)
Transfe- (-) Depreciação
Saldo
% A Bolsa de Estudo foi concedida mediante avaliação da situação unidades: 291
unidades: 1.020
Bem
Líquido 2021
Aquisição Baixas
rências
Acumulada
Líquido 2020 Taxa socioeconômica do grupo familiar, a saber: I. A Renda familiar Valor Aplicado nas 2 unidades: Valor Aplicado nas 2 unidades: a IPTU de terrenos em Iguape correspondentes a exercícios anteriores a 2019. 3) Recebimento por devolução de IPTU em 2019
Terrenos
62.970.746,99
62.970.746,99
- mensal per capita deverá atender os parâmetros exigidos pela
R$
1.071.442,38
R$
634.482,69
reconhecido indevidamente como receita, uma vez que tais
Terrenos (Realizar)
(1.800.000,00)
(1.800.000,00)
- Lei Complementar nº 187/2021, quais sejam: renda familiar per
Centro
de
Acolhida
Santo
Agostinho
Divisópolis/MG
valores foram pagos por Locatários. Os reflexos nas Demonstracapita
que
não
exceda
um
salário
mínimo
e
meio,
para
concesEdifícios
68.958.119,33
- 4.420.261,06 (1.977.466,17)
66.515.324,44 2,86%
2021
2020
ções Contábeis de 2020, tratados de forma retrospectiva, foram:
Obras em Andamento
397.483,00
549.209,30
- (4.420.261,06)
4.268.534,76
- são de bolsas integrais (100%); renda familiar per capita que não
Saldo 31.12.
Saldo 31.12.
Aparelhos De Som
31.675,12
3.913,50
(3.029,23)
30.790,85
10% exceda três salários mínimos, para concessão de bolsas parciais Projetos Socioassistenciais
Plano de Contingência 2020:
Descrição
2020 Antes
Ajustes 2020 Após
Biblioteca
209.296,45
(22.120,87)
231.417,32
10% (50%). Ambas as per capitas poderão ser utilizadas para a con- - Pedagogia da Roda
- Produção de máscaras
Mantenedora Computadores
354.600,74
181.524,45
(74.252,21)
247.328,50
20% cessão de benefícios; II. Ser selecionado prioritariamente a partir
de proteção facial
Arte
de
Lembrar
Fornecedores e
do
Cadastro
Único
para
Programas
Sociais
do
Governo
Federal
Equipamentos Telefônicos
28.946,11
9.866,25
(2.642,84)
21.722,70
10%
- Entrega de cestas básicas
Outras Contas a Pagar 142.749,37 1.528.723,29 1.671.472,66
Instalações
841.876,12
1.890,00
(88.799,97)
928.786,09
10% - CadÚnico; III. Morar próximo a Unidade Educacional; IV. Maior - Dia a Dia do Saber
- Medidas de Proteção
Mantenedora Máquinas e Equipamentos
1.331.264,57
334.380,54
(130.110,91)
1.126.994,94
10% incidência de membros no grupo familiar com idade inferior a 18 - Esporte é Vida
nos ambientes físicos
Patrimônio liquido 88.779.931,76 (1.528.723,29) 87.251.208,47
Material Didático e Pedagógico
24.383,97
(2.575,81)
26.959,78
10% anos; V. Ocorrência de doença grave no grupo familiar (conforme - Alimentação Saudável
- Medidas individuais
Nota 27 - Impactos da Covid 19: Em 2021, o cenário pandêmico
Móveis E Utensílios
1.151.440,42
146.900,56
(113.463,60)
1.118.003,46
10% laudo médico atualizado); VI. Pessoa com deficiência no grupo
de prevenção
da COVID-19 continuou preocupante. Em alguns estados as morVeículos
32.470,32
(3.429,98)
35.900,30
10% familiar, impossibilitada de atuar no mercado de trabalho - (física, - Inclusão Digital
Nº de Usuários
tes por COVID-19 e as taxas de ocupação de UTIs foram críticos
mental, sensorial auditiva ou visual, múltipla - conforme Decreto Nº de Usuários
134.532.303,14 1.227.684,60
- (2.417.891,59) 135.722.510,13
e deixaram as autoridades em alerta. A pandemia de Covid-19
Atendidos: 200
Nota 9.1 -Terrenos - Obrigações a Realizar: A Prefeitura Munici- útil. Nota 9.3 - Aquisições: Em 2021 a Congregação Agostiniana 3.298/99); VII. Outros critérios contidos no Plano de Atendimento Atendidos: 132
pal de Jataí constituiu uma autorização de doação de um terreno deliberou sobre a aquisição de Terrenos e Imóveis para manuten- da Entidade, a que se refere o § 1º do art. 30 do Decreto Fede- Valor Aplicado: R$ 447.240,77 Valor Aplicado: R$ 258.338,07 produziu repercussões para além da saúde, gerou impactos sociais, econômicos, políticos e culturais. Mas, também, foi o ano
Nº Total de
urbano para construção com a área de 20.583.98 metros quadra- ção de suas obras assistenciais. Em 2020 fez aquisição no valor ral nº 8.242/14. b) Do Programa de Apoio ao Aluno Bolsista: Nº Total de Usuários
que se tornou um marco histórico para os brasileiros, no dia 17
Usuários: 1.480
dos, avaliado em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil total de R$ 250.000,00 no estado do Pará de um terreno no valor O Programa de Apoio ao Aluno Bolsista, que concede Benefícios Atendidos: 616
de janeiro iniciou a campanha de vacinação contra a COVID-19 no
Tipo I, da Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e
reais), objetivando e oportunizando a instalação de entidade que R$ 165.309,40 e um imóvel no valor de R$ 84.690,60, sendo que o
Total Geral de Valores
Brasil. Uma data que simboliza a esperança e o primeiro passo em
Educação, está tipificado e estruturado em conformidade com a Total Geral de Valores
explora serviços na área da educação. No entanto, a prefeitura fez imóvel está registrado na conta de Obras em Andamento devido Lei Complementar 187/2021, Artigo 19. A entidade concedeu aos Aplicados: R$ 2.280.188,63 Aplicados: R$ 1.577.008,96
direção ao fim da pandemia. As vacinas foram primordiais para
essa doação mediante a um procedimento licitatório e destinado reformas e ampliação. Ao término da obra, o valor total será trans- alunos bolsistas alimentação, uniforme e material didático (livros). Nota 22 - Cobertura de Seguros: A política da Entidade é man- a diminuição do número de casos graves e de óbito da doença.
à implantação de instituição de ensino fundamental e médio, de ferido para a conta de edificações. Nota 9.4 - Permuta: Em 2020 Para fazer jus ao CEBAS - Educação, a entidade deve comprovar a ter cobertura de seguros para os bens do imobilizado, sujeitos a A partir do contexto da pandemia da COVID-19 a Congregação
acordo com a Lei Municipal 3.744/2015 art. 3°. Todavia fica facul- houve uma aquisição por meio de permuta no valor total de R$ oferta de gratuidade na forma de bolsas de estudo e benefícios, riscos e por montantes julgados suficientes para cobrir sinistros, Agostiniana Missionária de Assistência e Educação envidou todos
tado à instituição que o descumprimento de quaisquer prazos 170.000,00 em São Miguel Paulista, São Paulo/SP, de um terreno na forma estabelecida pela referida Lei, a saber: § 3º Para os fins considerando a natureza de suas atividades e orientação dos seus os esforços para efetivar o cumprimento dos seus compromissos
ou encargos, acarreta à rescisão da doação e de consequência no valor R$ 106.390,99 e um imóvel no valor de R$ 63.609,01, sen- desta Lei Complementar, consideram-se benefícios aqueles pro- consultores de seguros. Nota 23 - Benefícios com a Isenção das interno e de fortalecimento de seus vínculos com os mais vulneráa reversão do imóvel ao patrimônio do Município, sem direito do que o imóvel está registrado na conta de Obras em Andamen- vidos pela entidade a beneficiários cuja renda familiar bruta men- Contribuições Sociais: A Congregação Agostiniana Missionária veis. Os esforços permitiram o controle satisfatório dos efeitos da
a indenização. Nota 9.2 - Obras em Andamento: As obras em to devido reformas e ampliação. Ao término da obra, o valor total sal per capita esteja enquadrada nos limites dos incisos I e II do § de Assistência e Educação é imune de impostos e contribuições Covid-19, apesar da queda das receitas de serviços educacionais,
andamento representam o valor bruto dos custos relacionados será transferido para a conta de edificações. Em contrapartida foi 1º deste artigo, que tenham por objetivo promover ao estudante chancelada pela Constituição Federal de 1988, artigo 195, pará- principalmente na educação infantil e receitas patrimoniais, prodiretamente a projetos específicos de adequação predial e obras cedido o imóvel da Rua Tetiximira, 303, São Miguel Paulista, São o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão do curso grafo 7º e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação venientes de aluguéis e da diminuição no fluxo de recebimentos,
civis que agregam vida útil ao imóvel. Na medida em que forem Paulo/SP, bem como o terreno correspondente, pelo valor de R$ na instituição de ensino e estejam explicitamente orientados para Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 4480 em 27/03/2020. cujo risco de crédito e consequentemente o cálculo das perdas
concluídas e entrarem em operação, serão reclassificadas em con- 170.000,00, sendo que o valor contábil do bem na época era R$ o alcance das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação O benefício usufruído pela entidade com a isenção da cota patro- por redução ao valor recuperável já foram mensuradas face ao
cenário atual da Entidade. São Paulo, 31 de dezembro de 2021.
ta específica e serão submetidas à depreciação, conforme a vida 93.665,00. No momento da baixa na contabilidade foi considera- (PNE). De acordo com a Lei Complementar 187/2021 - Art. 19, § nal do INSS está demonstrado no quadro abaixo:
Maria Eline Lopes Oliveira - Diretora Presidente - C.P.F. 048.785.582-53 - RG: 1.567.063
Edinalva do Nascimento Brito - Diretora Financeira - C.P.F. 574.840.072-34 - RG: 36.322.934-6
Eliane Augusta Ambrósio - Contadora - CRC SP-228655/O-4 - C.P.F 281.517.858-37
Relatório do Auditor Independente
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opeSobre as Demonstrações Contábeis
rações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles
Ilmas. Sras. Diretoras da Congregação Agostiniana Missionária
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
de Assistência e Educação - São Paulo - SP. Opinião: Examinadas demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor
mos as demonstrações contábeis da Congregação Agostiniana
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos
Missionária de Assistência e Educação (Entidade), que compresão obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inderespectivas demonstrações do resultado, das mutações do patripendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as
realizada de acor
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho
de suas operações e os seus respectivos 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
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020-Consolidado (Em Reais)
Patrimônio Social
Superávit acumulado
Total
Em 31 de dezembro de 2019
195.920.357,65
2.569.566,43
198.489.924,08
Ajuste de exercícios anteriores - Erro (nota 26)
(1.528.723,29)
(1.528.723,29)
Em 01 de janeiro de 2020
194.391.634,36
2.569.566,43
196.961.200,79
Incorporação do superávit acumulado
2.569.566,43
(2.569.566,43)
Superávit do exercício
532.626,89
532.626,89
Em 31 de dezembro de 2020
196.961.200,79
532.626,89
197.493.827,68
Incorporação do superávit acumulado
532.626,89
(532.626,89)
Superávit do exercício
491.474,09
491.474,09
Em 31 de dezembro de 2021
197.493.827,68
491.474,09
197.985.301,77
da a depreciação acumulada do imóvel e reconhecido o ganho de 4º - inciso I, o Benefício Tipo I: benefícios destinados exclusivacapital apurado na operação.
mente ao aluno bolsista, tais como transporte escolar, uniforme,
Nota 10 - Intangível
material didático, moradia e alimentação, tem como principal
Saldo
(-) Trans- (-) AmortiSaldo característica o pleno aproveitamento da formação acadêmica, o
Líquido
Aqui- Bai- ferên- zação Acu- Líquido fortalecimento de vínculos, favorecendo o sentimento de pertenBem
2021
sição xas
cias
mulada
2020 ça, facilitando a aprendizagem e a socialização.
SofGratuidades Concedidas
tware 108.348,57 33.610,00
- (18.302,30) 93.040,87 Aplicação 1 X 9 e 1 X 5 - Exercício 2021 e 2020 - Educação Básica
Nota 11 - Provisão para Contingência: Em 2021 a administração da entidade não provisionou contingência, pois de acordo A Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e
com diagnósticos dos advogados não houve causas prováveis, Educação cumpriu as exigências estabelecidas na Legislação
regulatória
por
meio
da concessão de Bolsas de Estudos em suas
haviam cinco processos de natureza cível e trabalhista que os assessores jurídicos classificaram como possível a chance de perda unidades mantidas de Educação Básicas, devidamente contabilipara a entidade, o valor total das causas é de aproximadamente zadas em conta própria - Gratuidades - Bolsas de Estudo ConceR$ 867.934,03. Em 2020 haviam provisões referente a processos didas, conforme segue:
de natureza cível e trabalhista que os assessores jurídicos classi- Quantidade
2021
2020
ficaram como prováveis no valor de R$ 54.544,84 que foram re- (+) Total de Alunos Matriculados
5.521
5.703
vertidas em 2021.
(-) Alunos com Bolsas de Estudo
Nota 12 - Obrigações Trabalhistas e Sociais
921
976
Descrição
2021
2020 Integrais - 100%
Obrigações com Empregados
8.014,83
10.114,28 (-) Alunos com Bolsas de Estudo
Provisões Trabalhistas
2.245.380,40
2.283.910,90 Integrais - 100% em Tempo Integral
Obrigações Sociais
780.102,76
633.424,47 (-) Alunos com Deficiência com
Total
3.033.497,99
2.927.449,65 Bolsas de Estudo Integrais - 100%
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Tony Kanaan
na, com a realização dos primeiros testes para a corrida mais
importante da Indy. Com o carro número 1, o brasileiro ficou
com o terceiro melhor tempo
entre os 32 pilotos. No circuito de 2,5 milhas, ele tenta a conquista de seu segundo anel de
vencedor, já que venceu a corrida em 2013.
“Será uma maratona intensa,

mas muito especial para mim.
Farei mais uma corrida com a
Texaco Racing no Velocitta, que
é uma pista onde a equipe teve
bom desempenho em 2021, e
viajarei para Indianápolis logo
depois, para correr mais uma
Indy 500. É uma corrida importante para mim e para a equipe,
que bateu na trave de vencê-la
no ano passado”, disse Kanaan.

“Tive um ótimo desempenho
nos testes, mas a semana de
treinos antes da classificação
será importante. Em uma corrida como as 500 Milhas de Indianápolis, o ritmo de corrida é
vital e podemos testar isso nos
treinos, já que eles duram em
torno de seis horas por dia. Mas
precisamos também de uma boa
posição de largada, pois sair do
fim do grid nos forçaria a escalar o pelotão, o que desgasta o
equipamento”, completou.
Com seu nome sempre gritado pelos mais de 300.000
torcedores que lotam as arquibancadas em Indianápolis, Kanaan é um dos grandes destaques da história da mais tradicional corrida do esporte a motor americano.
O piloto, que foi eleito o
mais popular da Indy em 2013,
quando venceu no Brickyard, liderou em 13 das 20 edições a
Indy 500, tendo o impressionante número de 889 voltas
completadas na primeira colocação nesta corrida.

Foto/ Mister Shadow

Copa São Paulo Light de Kart:
Goiano Pablo Hattori vence pela
primeira vez em Interlagos

Pablo Hattori venceu superando seus adversários na última curva
O goiano Pablo Hattori
(Sprayercom) alcançou no sábado (7) uma sensacional vitória
no Kartódromo Ayrton Senna,
em Interlagos (São Paulo/SP),
na quarta etapa da categoria Cadete na Copa São Paulo Light de
Kart, após chegar na primeira
colocação nas duas baterias.
“Foi uma vitória sensacio-

nal. Eu já havia vencido em São
Paulo no ano passado, em Aldeia
da Serra, mas vencer em Interlagos, onde Ayrton Senna começou e venceu muito, não tem
igual. Estou muito feliz”, comemorou Pablo Hattori, muito
cumprimentado pela equipe
Sprayercom/Evolution Motorsport, seus amigos e até pelos

concorrentes.
Na primeira bateria Pablo
Hattori largou em terceiro, estabeleceu a volta mais rápida e
ficou a prova inteira brigando
pela ponta, que alcançou na última curva antes da bandeirada.
Na segunda bateria, com a inversão do grid entre os seis primeiros da prova inicial, no fechamento da segunda passagem o
‘Japa Voador de Goiás’ já estava
em terceiro. Depois de outra
disputa acirrada entre os competidores, com cada um dos três
assumindo a liderança em algum
momento, Pablo fez a ultrapassagem sobre seus adversários na
última curva pra vencer novamente.
“Tive um bom equipamento,
uma boa orientação e não cometi erros. Foi muito legal
vencer passando eles na última curva. Agora posso presentear a minha mãe com o troféu
da vitória”, comentou o piloto
de apenas 10 anos de idade.

Confira os dez primeiros da
primeira bateria da Cadete: 1)
Pablo H attori, 13 voltas em
12min00s071; 2) Guilherme Moleiro, a 0s511; 3) Raphael Gebara,
a 0s512; 4) Leonardo Ramires, a
2s185; 5) Caca Neto, a 2s431; 6)
João Paulo Bonadiman, a 5s527;
7) Nicolas Guth, a 10s049; 8) Valentino Ricciardi, 10s618; 9) Daniel Rebouças, a 11s079; 10)
Caio Zorzetto, a 12s201.
Confira os dez primeiros da
primeira bateria da Cadete: 1)
Pablo Hattori, 13 voltas em
11min56s319; 2) Guilherme Moleiro, a 0s197; 3) Raphael Gebara, a 0s360; 4) Caca Neto, a2s502;
5) Lourenço Varela, a 6s379; 6)
Daniel Rebouças, a 8s227; 7) João
Paulo Bonadimam, a 8s568; 8)
Gustavo Bonk, a 8s853; 9) Leonardo Ramires, a 8s982; 10)
Caio Zorzetto, a 9s357.
A próxima etapa da Copa São
Paulo Light de Kart será no dia
04 de junho, novamente no Kartódromo de Interlagos.

Kiko Porto dá sequência a
temporada 2022 da Indy Pro
2000 neste final de semana, no
principal palco do automobilismo americano: o Indianapolis
Motor Speedway. O piloto da
DEForce Racing enfrentará uma
etapa no circuito misto de Indianápolis e buscará se aproximar
dos ponteiros na classificação do
campeonato.
O circuito traz boas recordações para o pernambucano. Foi
lá que Porto conquistou a primeira das quatro vitórias na campanha do título da USF2000, em
2021. Agora na categoria intermediária do Road to Indy, o piloto espera ter bons resultados,
aproveitando que esta é uma rodada tripla, que poderá ser determinante para a sequência do

campeonato.
“Indianápolis é um lugar onde
todos que pretendem chegar a
Indy querem estar, e tive uma vitória aqui no ano passado. Quero muito repetir essa vitória neste final de semana. Por termos
três corridas, será uma etapa importante para a sequência do campeonato, então um carro bem
acertado será vital para um bom
desempenho e, consequentemente, bons pontos para a sequência da temporada”, diz Porto,
que tem o patrocínio do Banco
Daycoval.
A programação da Indy Pro
2000 em Indianápolis começará já na quinta-feira (12),
quando serão realizadas três
atividades livres. A sexta-feira contará com a classificação

Foto/ José Mário Dias

Indy Pro 2000: Kiko Porto mira
vitória no circuito misto de Indianápolis

Kiko Porto
e a primeira corrida do final de
semana, enquanto as últimas
duas corridas estão marcadas

para o sábado. O canal do Road
to Indy no YouTube mostra as
corridas ao vivo.

Superliga Masculina 1XBET 21/22

Sada Cruzeiro bate
novamente o Fiat/Gerdau/
Minas e chega ao sétimo
título da Superliga
Foto/ Eliezer Esportes

O mês de maio é certamente o mais esperado do ano para
Tony Kanaan. E também o mais
intenso do ano, já que o piloto
da Texaco Racing terá pela frente mais uma etapa da Stock Car,
marcada para o Velocitta, em
Mogi Guaçu (SP), e voará para
os Estados Unidos, onde correrá as 500 Milhas de Indianápolis, mais importante corrida do
automobilismo americano, pela
21ª vez na carreira.
A maratona de Kanaan será
iniciada no interior paulista nos
dias 13, 14 e 15 de maio, onde
conduzirá mais uma vez o Toyota Corolla da Texaco Racing,
preparado pela Full Time Sports.
Logo depois, o piloto inicia os
treinos para a Indy 500 com o
carro da equipe Chip Ganassi,
disputando a classificação no final de semana. A edição deste
ano do “maior espetáculo da
Terra” está marcada para o dia
29 de maio.
A empreitada de Tony Kanaan para a corrida deste ano, porém, começou na última sema-

Foto/ Duda Bairros

Tony Kanaan encara mês de maio
repleto de corridas no Brasil e EUA

Lopez foi o MVP e um dos melhores ponteiros da
temporada
O Sada Cruzeiro (MG) está
de volta ao topo do pódio da
Superliga masculina 1XBET
depois de quatro anos. Na manhã de domingo, a equipe celeste levou a melhor no duelo
contra o Fiat/Gerdau/Minas
(MG) por 3 sets a 0 (25/20, 36/
34 e 25/20) diante de 5945 pessoas no ginásio Sabiazinho, em
Uberlândia (MG). A vitória cruzeirense encerrou a série final,
e deu ao Sada o sétimo título na
história da competição, e o
quinto nesta temporada.
Dos sete títulos conquistados pelo Sada Cruzeiro, o ponteiro Rodriguinho esteve presente em cinco. E na partida
deste domingo o desempenho
do jogador de 26 anos foi vez
decisivo. Ele marcou 16 pontos e ainda foi eleito o melhor
em quadra, e levou o Troféu
VivaVôlei.
“Este título é muito importante, ganhamos alguns títulos
este ano, mas este é o mais longo da temporada, e para nos
mantermos no nosso melhor é
muito difícil. Esta série final
foi muito equilibrada e precisamos nos superar. Eu sou hoje
um jogador que aprendeu com
outros que passaram aqui,
como o próprio Filipe, e me
considero uma peça que tem a
cara deste time”, comentou
Rodriguinho.
Outra peça importante na
campanha cruzeirense foi o
ponteiro cubano Lopez, que
além de ajudar no título da
temporada, ainda foi escolhido um dos ponteiros na seleção do campeonato e o jogador mais valioso desta Superliga masculina 1XBET.
“Esta foi uma temporada
incrível, vencemos cinco títulos em seis competições. É um
resultado muito importante.
Construímos uma unidade e
uma energia muito boa entre
nós. Ter sido campeão da Superliga é algo muito importante, foi minha primeira final. E
este resultado não é só meu,
todos os jogadores e membros
da comissão técnica têm seu
papel nesta conquista. Desde o
começo do jogo deixamos
tudo em quadra, parabéns para
nós”, destacou o cubano que
marcou 16 pontos na partida
deste domingo.
Filipe Ferraz, treinador do
Sada Cruzeiro, vivenciou os
seis primeiros títulos do time
mineiro ainda do lado de dentro da quadra como jogador. O
agora técnico, comentou sobre
a experiência de vencer estando no comando do lado de fora.

“Nem nos meus maiores
sonhos imaginaria ter uma temporada tão perfeita quanto esta
que se encerra. Eu acredito
muito na filosofia do que eu
venho fazendo desde que eu era
atleta, do meu caráter e competência. Fui escolhido para assumir este cargo, e esta missão. Este grupo faz a diferença, tudo fazemos juntos, seja a
vitória ou a derrota, este é o
lema do nosso trabalho. Ser
campeão agora como treinador
é uma alegria imensa”, declarou Filipe.
Do lado do Fiat/Gerdau/
Minas o destaque ficou por
conta do oposto Leandro Vissotto, maior pontuador do duelo com 21 acertos.
“Eu queria muito ganhar
este campeonato. Mas o grupo
está de parabéns, lutamos, entregamos tudo o que poderíamos. Sabemos da qualidade do
Sada Cruzeiro. Mostramos que
tínhamos possibilidades, mas
acabamos perdendo oportunidades importantes no segundo
set, o que poderia ter mudado
o rumo do jogo. Parabéns ao
Cruzeiro, mas acho que momentos como este também trazem bagagem para os jovens do
nosso time, e é assim que evoluímos”, avaliou o oposto.
Após o encerramento da
decisão, o diretor de Superliga
e Novos Negócios da CBV,
Marcelo Hargreaves, fez um
balanço da temporada masculina 21/22.
“Foi uma temporada de muitas novidades. Tivemos um
novo olhar para a competição,
e isso trouxe desafios e oportunidades. A CBV ampliou os
canais de distribuição.
Tivemos o retorno da Superliga à TV aberta após três temporadas. Com esse acordo, o
vôlei é o único esporte além do
futebol com esse espaço para
um campeonato nacional. Foi
uma conquista para clubes, torcedores e patrocinadores. A
CBV também iniciou seu projeto de e-commerce, exatamente com produtos da marca
Superliga. E para coroar uma
temporada tão especial, tivemos uma decisão incrível, com
duas grandes equipes do voleibol nacional. Parabéns
ao Sada Cruzeiro, que chega ao
sétimo título e se consolida
como o maior campeão da Superliga. E ao Fiat/Gerdau/Minas, que fez uma bela campanha na temporada”, avaliou
Marcelo Hargreaves. O Banco
do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.
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