Jornal
www.jornalodiasp.com.br

O DIA
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2022

SP
Nª 25.161

Preço banca: R$ 3,50

Agronegócio registra superávit
de US$ 43,7 bilhões até abril
A balança comercial do
agronegócio brasileiro apresentou superávit de US$ 43,7 bilhões no acumulado do ano,
até abril, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). O setor foi o
responsável por puxar o saldo
positivo da balança comercial
brasileira, que apresentou um
superávit de mais de US$ 20,2
bilhões no acumulado do ano,
também até abril de 2022.
A balança comercial é calculada com base nas importações e as exportações. De
acordo com os dados divulgados pelo Ipea, as exportações
do setor do agronegócio este
ano foram de US$ 48,7 bilhões, o que representa uma

Projetos sobre combustíveis
devem tramitar rápido no Senado
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Confiança do empresário industrial
recua 0,3 ponto percentual em maio
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Sábado: Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer.
As nuvens aumentam à noite.

Manhã

Tarde

Domingo: Tempo
ensolarado, com
nevoeiro ao amanhecer. Noite de
céu limpo.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol e
muitas nuvens à
tarde. À noite o
céu ainda fica com
muita nebulosidade, mas não chove.

Manhã

Tarde

21º C
8º C

Noite

23º C
10º C

Noite

31º C
19º C
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SM Kart Competition
faz quinta etapa no
Kartódromo de Interlagos
O campeonato mais popular de kart rental do Brasil deve
lotar as dependências do Kartódromo de Interlagos (SP/
SP) neste sábado (21), quando receberá cerca de 300 pilotos na disputa de 12 provas
válidas pela quinta etapa do
SM Kart Competition, concorrendo a mais de 220 prêmios e sorteios.
Neste evento novamente a
SM Kart Competition arrecadará doações de alimentos,
roupas e produtos de higiene
em prol das ações sociais da
Igreja da Graça.
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Noite

Xandinho Negrão e Marcos Gomes vão tentar manter os 100% de aproveitamento na temporada do Império Endurance Brasil, que
realiza sua segunda etapa
neste fim de semana, no autódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP). Depois de

vencer a prova de abertura,
em Goiânia (GO), a dupla
da equipe A. Mattheis Motorsport quer manter o bom
momento e sair do circuito
paulistano da mesma forma
que entrou: na liderança do
campeonato pela categoria
GT3.
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As disputas já começam na largada

UTV’s
O Campeonato Paulista
APER Cross Country 2022 –
CNCC Series está confirma-

Endurance: Negrão e
Gomes defendem liderança
da GT3 em Interlagos

José Roberto Guimarães
reafirma sua paixão pela
seleção brasileira

Campeonato Paulista
APER Cross Country terá
quatro etapas em 2022

DÓLAR

Compra: 5,12
Venda:
5,12

Poupatempo faz mutirão
para renovação da CNH
no sábado (21)

Esporte

Comercial
Compra: 4,86
Venda:
4,86

EURO
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Fonte: Climatempo

Turismo
Compra: 4,95
Venda:
5,06

Economia anuncia
contingenciamento de
R$ 8,7 bilhões do Orçamento

do em 2022. A partir de julho, a
competição reunirá pilotos das
categorias Motos e UTV’s para

quatro etapas, todos elas realizadas no MBOX – SP Race Park,
na cidade de Jarinu. A etapa de
abertura será nos dias 1, 2 e 3 de
julho, ficando o primeiro dia para
reconhecimento, o sábado para
os UTV’s e o domingo para as
motos. Uma realização da Racing
Adventure e Associação Paulista de Enduro e Rally, com supervisão da Federação Paulista de
Motociclismo, o evento tem
como finalidade resgatar e impulsionar o esporte, além de ampliar a base, reunindo participantes novatos e experientes.
O Campeonato Paulista
APER Cross Country 2022 será
aberto aos pilotos com licença
CBM válida.
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Previsão do Tempo

Governo de SP libera
R$ 10,7 milhões extras para
combate à dengue
Página 2
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O Congresso Nacional autorizou o governo a doar imunizantes contra a covid-19 a outros países afetados pela pandemia, em caráter de cooperação
humanitária. Essa possibilidade
está prevista na Lei 14.343, publicada no Diário Oficial da
União de na sexta-feira, (20).
De acordo com a nova lei,
caberá ao Ministério da Saúde
intermediar as doações, bem
como definir quantitativos e destinatários dos imunizantes doados, desde que “ouvido o Ministério das Relações Exteriores”.
As despesas que decorrerem do transporte dos imunizantes doados ficarão a cargo
do país destinatário da doação
ou à conta de dotações orçamentárias do governo federal
ou de outros colaboradores.
Ainda segundo a nova legislação, a doação dependerá da
manifestação de interesse e da
anuência de recebimento do
imunizante pelo país beneficiado. (Agência Brasil)

Ministério da Economia
analisa cálculo de reajuste
dos planos de saúde

Foto/ Emerson Santos

Publicada lei
que autoriza
doação de
vacinas da
Covid-19 a
outros países

alta de 34,9% em relação ao
mesmo período de 2021. As
importações registram estabilidade em relação ao ano passado, com alta de 0,7%, chegando a US$ 5 bilhões. O saldo dos demais bens foi um déficit de US$ 23,5 bilhões.
Apenas no mês de abril, o
agronegócio exportou US$
14,9 bilhões, o que, de acordo
com o Ipea, contribuiu para um
superávit de US$ 13,6 bilhões
no saldo da balança comercial
do setor, crescimento de
15,2% frente ao mesmo mês
de 2021. Já as importações brasileiras do setor totalizaram
US$ 1,3 bilhão no mês, com
alta de 11,7% na comparação
com abril de 2021. Página 3

José Roberto Guimarães
Com oito participações em
Jogos Olímpicos e três medalhas de ouro no currículo, o técnico José Roberto Guimarães
conhece como poucos a responsabilidade e a alegria de representar o Brasil em grandes competições. Com esses sentimentos sempre fortes, ele inicia um
novo ciclo olímpico, o sexto à

frente da seleção brasileira feminina de vôlei. Comandará
uma equipe renovada na caminhada até Paris 2024. Na sexta-feira (20), as 19 jogadoras
convocadas até o momento encerraram o primeiro bloco de
treinamentos no Centro de Desenvolvimento da CBV, em Saquarema (RJ).
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Jornal O DIA SP

São Paulo

PÁGINA 2

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2022

Governo de SP libera contratação de
1,5 mil agentes para escolta de presos
Prazo para MEIs enviarem a
declaração anual vence dia
30 de junho
Os Microempreendedores
Individuais (MEIs) que ainda
não enviaram a DeclaraçãoAnual de Rendimentos têm até o dia
30 de junho para fazê-la no site
gov.br/mei. Ao acessar o site,
clique em “Já sou MEI”, em seguida em “DeclaraçãoAnual de
Faturamento” e siga os passos
para realizar a entrega da declaração. O processo é simples,
basta informar o CNPJ, selecionar o ano a ser declarado e em
seguida o total de rendimento
obtido enquanto MEI. Não é
necessário possuir senha ou
fazer login no site
O envio da Declaração é uma
das obrigações do MEI, e se não
for feita dentro prazo, pode ge-

rar multa por atraso. Geralmente
o prazo é até o dia 31 de maio,
mas este ano a data limite foi
prorrogada até 30 de junho, e
deve ser feita mesmo se o MEI
não tiver recebido nenhum faturamento ao longo do ano.
Em caso de dúvidas, os empreendedores podem entrar em
contato com a Central de Atendimento da Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho,
pelo telefone (11) 4210-2668 ou
através do WhatsApp em (11) 9
9708-5130, (11) 9 9449-1311
ou (11) 9 4498-4385; ou mesmo através do e-mail:
atendimento@adesampa.com.br.
Site: gov.br/mei

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Vereador Eduardo Suplicy segue em silêncio, sobre ter sido
um dos históricos do PT não convidados pro casamento do Lula
com a socióloga ‘Janja’, nova estrela do partido. O ex-senador
vai completar 81 de idade no dia 21 junho 2022
.
PREFEITURA
Corona vírus voltou a atacar - especialmente nas escolas - na
capital e Grande São Paulo. Como aqui é “Capital mundial das
vacinações”, vale lembrar aos pais os sintomas: comuns - febre,
tosse seca e falta de ar. Às vezes - cansaço, ...
.
de
... mal-estar e dores no corpo, garganta e cabeça. Raro - espirros, diarreia, coriza ou nariz entupido. Lavar sempre as mãos
com sabão; higienize superfícies com álcool 70%; não compartilhe objetos pessoais; ao tossir, ou espirrar, ...
.
São Paulo
... cubra nariz e boca com lenço descartável ou a parte de
dentro do braço; evite cumprimentos, abraços, beijos e apertos
de mão; mantenha distância social de pelo menos 2 metros, ambientes limpos e ventilados e volte a usar as máscaras
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Quem tá isolada em casa, recuperando-se da Covid-19 é uma
das maiores cantoras de todos os tempos do samba brasileiro:
Leci Brandão (PC do B). Aos 77 anos de idade, Leci logo estará
de volta ao mandato, desfilando no Palácio 9 de Julho
.
GOVERNO (São Paulo)
Se já tinha a atenção - como ministro (Infraestrutura) do
Bolsonaro do grande empresariado paulista, Tarcísio Freitas ganhou a atenção do mega investidor Ellon Musk, que ouviu com
atenção o pré-candidato (Republicanos) ao governo (SP)
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputado federal (SP) Eduardo Bolsonaro tá apontando como
‘erros jornalísticos’ o que grande parte da imprensa diária vem
publicando sobre o “Prepara Brasil”, curso no qual coordena
ensinamentos sobre posturas liberais e conservadoras
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Bolsonaro (PL) comemora ter ganho apoio político - assim
como o Trump nos USA - bilionário dos bilionários Elon Musk
(dono da Tesla - veículos elétricos; Space X; Star Link tecnologias espaciais e terrestres) e comprando a rede social @Twitter
.
PARTIDOS (Brasil)
João Doria ter sido literalmente traído pelos que jogaram no
lixo o resultado da ‘prévia’ que o ex-governador de São Paulo
ganhou e cujo resultado foi ignorado pelo PSDB,
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil). A coluna - cesarneto.com - se tornou referência das
liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara - São
Paulo) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia - São Paulo)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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O governador Rodrigo Garcia autorizou na sexta-feira (20)
a contratação de 1.593 novos
agentes de escolta e vigilância
aprovados em concurso da Secretaria da Administração Penitenciária. Com a medida, a Polícia Militar deixará de acompanhar o transporte de presos no
interior e Baixada Santista, reforçando o patrulhamento ostensivo nestas regiões.
“São quase 1,6 mil novos
agentes de escolta de presos sendo contratados. Isso significa
que a Polícia Militar não vai fazer mais escolta de presos em
São Paulo. A PM vai continuar
na rua combatendo a criminalidade com mais homens e prote-

gendo a nossa população”, disse
Rodrigo Garcia.
Os aprovados em concurso
começam a ser convocados pela
pasta para treinamento ainda em
maio. Ao longo dos próximos
meses, os novos agentes serão
efetivados para atuação no sistema prisional de forma gradativa. Simultaneamente, a PM
deixará de cumprir escalas nas
escoltas de presos para audiências judiciais, tratamento médico fora de presídios ou transferências de unidades.
O reforço na segurança penitenciária vem evoluindo desde o início de 2019, já que a atual gestão iniciou o chamamento
de aprovados em concursos de

administrações anteriores e que
não tinham sido aproveitados até
então. Além das 1.593 nomeações autorizadas nesta sexta, o
Estado já havia efetivado outros
778 agentes este ano e deve nomear outros 935 em breve.
Outra medida para aumentar
o efetivo policial nas ruas foi
a ampliação robusta do sistema de teleaudiências criminais no sistema prisional de
São Paulo. Em 2019, eram
apenas 39 salas de teleaudiência, e atualmente este número saltou para 731.
Na região oeste do estado, a
ampliação das audiências virtuais permitiu redução de 97% no
número de escoltas para apre-

sentação de presos à Justiça, restringindo o serviço a transportes para atendimento médico e
transferências de presos entre
diferentes unidades.
Rodrigo Garcia ainda liberou a contratação de outros 416
profissionais para atuação no
sistema prisional. São 265 oficiais administrativos, 51 técnicos de enfermagem, 50 agentes
técnicos de assistência à saúde,
25 analistas administrativos, 12
enfermeiros, oito cirurgiões
dentistas e cinco analistas socioculturais. Além das novas contratações, a Secretaria da Administração Penitenciária também
terá o reforço de 132 novos veículos.

Governo de SP libera R$ 10,7 milhões
extras para combate à dengue
O Governo do Estado de SP
está investindo R$ 10,7 milhões para ajudar prefeituras
no controle da dengue, zika e
chikungunya. Os 291 municípios beneficiados foram selecionados com base nos indicadores epidemiológicos e entomológicos. Os recursos serão
utilizados em ações de combate à disseminação do mosquito transmissor e monitoramento dos casos notificados.
A iniciativa faz parte do
Plano de Contingência para a
prevenção e controle da disseminação da Dengue, Zika e
Chikungunya.

O Estado de São Paulo registrou, em 2022, 153 mil casos de dengue e 119 óbitos.
Em 2021, no mesmo período,
foram contabilizados 117 mil
casos de dengue e 44 óbitos.
Até o momento, os municípios paulistas contabilizam 174
casos confirmados de chikungunya e dois casos de zika, sem
nenhum óbito.
“O investimento é fundamental para diminuir os casos
de dengue em todo Estado.
Além de ser uma questão de
saúde pública, é de extrema
importância conscientizar a
população sobre a importância

de evitar novos focos de ovos
do mosquito transmissor”,
afirma a Diretora de Vigilância Epidemiologica, Tatiana
Lang.
O Plano de Ação tem
como objetivo intensificar as
visitas domiciliares aos imóveis para a eliminação de potenciais criadouros existentes, realizar a nebulização
ambiental, para eliminação de
insetos infectados e mobilizar
a população na adoção de medidas para evitar criadouros
nas residências. Essas atividades são conduzidas pelos
municípios, com apoio técni-

co do Governo de SP.
O enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti é uma tarefa contínua e coletiva. As
principais medidas de prevenção são: deixar a caixa d’água
bem fechada e realizar a limpeza regularmente; retirar dos
quintais objetos que acumulam água; cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em
local coberto; eliminar pratos
de vaso de planta ou usar um
pratinho que seja mais bem
ajustado ao vaso; descartar
pneus usados em postos de
coleta da Prefeitura.

Poupatempo faz mutirão para
renovação da CNH no sábado (21)
Neste sábado (21) o Poupatempo de São Paulo promove o
primeiro mutirão do mês para a
renovação de Carteira Nacional
de Habilitação (CNH). Desta
vez, a oportunidade é para os
motoristas cujos documentos
venceram em janeiro e fevereiro de 2021 e precisam renovar
até o dia 31 de maio deste ano.
De acordo com estimativas
do Departamento de Trânsito
(Detran-SP), mais de 170 mil
motoristas estão nessas condições. Para atender principalmente esse público, serão oferecidas 9,4 mil vagas distribuídas nos postos de atendimento

do programa. As vagas foram liberadas na quarta-feira (18) e o
agendamento já pode ser realizado nos canais digitais – portal, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento.
Neste ano, o Poupatempo já
realizou mais de 1 milhão de
atendimentos para solicitações
de renovação de CNH, sendo
que apenas 414 mil foram feitas presencialmente, nas unidades físicas. Ao longo de todo
o ano passado, 7 milhões de cidadãos deram entrada ao processo de renovação da habilitação no Poupatempo e, desse
total, 4,5 milhões de solicita-

ções (65%) foram realizadas de
forma online.
A renovação simplificada
deve ser feita preferencialmente de forma remota, tanto pelo
Poupatempo quanto pelos canais do Detran-SP. Para isso, o
motorista não precisa comparecer presencialmente em uma
unidade, bastando seguir o passo a passo do atendimento online, realizar o exame médico na
clínica indicada durante o processo e o novo documento chegará ao endereço de cadastro,
pelos Correios.
Os motoristas que tenham
CNH nas categorias C, D ou E

precisam realizar o exame toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran)
com antecedência, pois o laudo poderá ser solicitado durante o exame médico.
O exame é válido por dois
anos e meio para menores de
70 anos e tem a mesma validade da CNH para maiores de 70
anos. Outra opção é o motorista solicitar o rebaixamento de
categoria, o que também pode
ser feito pelos canais digitais,
inclusive durante o processo
de renovação simplificada.
(Agência Brasil)

Startups aceleradas pelo Green
Sampa participam de rodada de
negócios com grandes empresas
As startups aceleradas pelo
Green Sampa, com execução da
Ideias de Futuro, que atuam com
foco na economia sustentável voltada para a cidade de São Paulo,
participaram de uma rodada de negócios com empresas de capital
aberto e fechado. O evento, realizado na quarta-feira (18), no Hub
Green Sampa, reuniu companhias
como Americanas, Santander,
IFood, BR Malls, Natura, Mondelez e Google for Startups.
Durante a rodada, dez startups
tiveram a oportunidade de apresentar soluções desenvolvidas para a
resolução das principais problemáticas da cidade com foco em cidades inteligentes e sustentáveis;
ambientes seguros e sustentáveis;
ecoagricultura e segurança alimentar; e gestão de resíduos.
O evento também contou com
uma apresentação de Fernando
Seabra, um dos avaliadores do Shark Tank Brasil e criador da metodologia Pitch Canvas, que falou
sobre o tema e trouxe dicas de
como o empreendedor pode se
destacar no mercado. A iniciativa
foi realizada pela Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), entidade ligada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho (SMDET).
“A economia verde é resultado
de uma agenda que contempla cada
vez mais temas ambientais e de
impacto social. O nosso principal
objetivo com a aceleração de star-

tups é, justamente, aumentar as
oportunidades de negócio de uma
empresa ainda em desenvolvimento, além de potencializar mais as que
já estão bem estruturadas, ajudando
não apenas o meio ambiente, mas
promovendo também o potencial
competitivo do setor”, declarou a
titular da SMDET, Aline Cardoso.
Para o gerente de inovação das
Americanas, Ricardo Esposto, as
questões ambientais e o empreendedorismo já andam juntos.
“Hoje não dá para pensar em
um negócio que não tenha uma vertente com aplicabilidade para a
questão ambiental. Todas as soluções verdes apresentadas pelas
startups neste evento me surpreenderam muito. A Meta Recicla me
chamou bastante a atenção porque
traz a possibilidade de implantarmos sua solução tanto para o destino dos resíduos eletrônicos de
dentro da empresa, quanto em educação ambiental, trazendo para a
marca um ponto de destino para os
eletrônicos do nossos clientes. A
economia circular e tudo o que
envolve essa startup nos parece viável e interessante”, contou.
A BRMalls também foi impactada positivamente pelas startups
que teve conexão durante a rodada
de negócios.
“A temática ESG na companhia
e no mercado atrai clientes e investidores. Nos chamou atenção
essa oportunidade porque incentiva cada vez mais práticas verdes e

oferece acesso às grandes corporações. A startup Regera se destacou porque oferece consumo responsável e recompensas para a coleta de resíduos orgânicos e encaminhamento para a compostagem.
Para a nossa companhia é possível
essa aplicabilidade”, destacou Lucas Schimidt, Coordenador de Corporate Venture, do BR Malls.
Ao longo de dez meses, 30
startups participaram de um processo de aceleração e residência
composto por oficinas qualificativas em gestão de negócios, mentorias individuais e assessorias,
com trilhas específicas conforme
o estágio de maturidade do negócio. O programa Green Sampa, que
é totalmente gratuito, garante
apoio às startups, principalmente
neste momento em que grandes
corporações se voltam para a importância em apoiar empresas que
se preocupam com os riscos ambientais, sociais e de governança,
o chamado ESG.
“Cada vez mais os consumidores buscam se relacionar com
empresas que estão voltadas para
o bem-estar do meio ambiente e
que pensem em desenvolver soluções ainda mais eficientes em termos ecológicos. A parceria entre
a Ade Sampa e a Ideias de Futuro
ocorre neste momento de recuperação econômica, onde a principal
meta é garantir a sustentabilidade na
cidade de São Paulo, que já enfrenta
muitos desafios”, afirmou o presi-

dente da Ade Sampa, Renan Vieira.
Lançado em 2019 pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, o programa busca mapear empresas,
startups verdes e stakeholders.
Anualmente, oferta chamadas para
aceleração e residência de empresas de tecnologias verdes, oferecendo qualificação em temas de
gestão por meio de oficinas, mentorias coletivas e individuais, rodadas de negócio e demodays.
Durante a última edição, o processo de aceleração das startups foi
realizado pela Ideias de Futuro.
Uma nova fase do Green Sampa já está com inscrições abertas
abertas e os interessados podem
acessar o site da Ade Sampa até 31
de maio. O processo de aceleração está previsto para acontecer
entre agosto de 2022 a julho de
2023. As startups selecionadas serão residentes e terão acesso a um
espaço exclusivo com infraestrutura completa para desenvolver e
expor produtos e soluções.
Além das oficinas em gestão
e modelagem de negócios, de projetos e empreendedorismo, os interessados poderão participar de eventos temáticos nacionais e internacionais; meet ups de mercado; e masterclasses em temáticas como governança corporativa, sustentabilidade, pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias verdes. O edital com
mais informações pode ser acessado também pelo site da Ade Sampa.

Jornal O DIA SP
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2022

Economia

PÁGINA 3

Confiança do empresário industrial
recua 0,3 ponto percentual em maio
O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei) recuou 0,3 ponto percentual em
maio, passando de 56,8 pontos
em abril, para 56,5 em maio. Os
dados foram divulgados na sexta-feira, (20) pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
De acordo com a CNI, o índice variou de maneira distinta
entre os diferentes setores industriais. Dos 29 setores analisados,
14 demonstraram aumento da
confiança no mês e 13 apresentaram recuo na confiança. Em
dois setores, a confiança dos
empresários permaneceu neutra.
O Icei varia de zero a 100

pontos. Valores acima de 50 pontos indicam que o grau de confiança empresarial é maior e mais
disseminado. Quanto mais próximo de zero, menor a confiança.
Em maio, os setores mais
confiantes foram os de manutenção, reparação e instalação de
máquinas e equipamentos, que
atingiu 60,3 pontos; seguida do
de biocombustíveis (60,2); produtos farmoquímicos e farmacêuticos (60,1); produtos diversos (59,8); e extração de minerais não metálicos, que fechou
em 59,5 pontos.
Os setores que apresentaram
maior queda na confiança foram

os de produtos de borracha, com
50,6 pontos; produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal
(52,2); produtos têxteis (53);
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e outros (53,1);
além do setor de couros e artefatos de couro, que ficou com 55.
Os dois setores em que a confiança empresaria não variou foram: confecção de artigos do vestuário e acessórios, e produtos de
madeira.
Segundo a entidade, o índice
também teve resultados distintos
nas regiões do Brasil. De abril
para maio, o indicador avançou
nas indústrias do Centro-Oeste

(de 57,6 para 58) e do Sul (de
55,5 para 56,1); manteve-se estável no Nordeste (em 57,1); e
caiu Sudeste (de 55,8 para 55,5)
e no Norte (de 60,1 para 58,5).
A CNI ressaltou que o resultado para maio demonstra que a indústria “como um todo segue confiante”, uma vez que, apesar do contraste regional e setorial, a confiança permaneceu acima da linha dos
50 pontos em todos os 29 setores.
Para a elaboração do levantamento foram ouvidas 2.251 empresas, sendo 893 pequeno porte, 815 médio porte e 543 de
grande porte, entre os dias 2 e 10
de maio. (Agência Brasil)

Agronegócio registra superávit
de US$ 43,7 bilhões até abril
A balança comercial do agronegócio brasileiro apresentou
superávit de US$ 43,7 bilhões
no acumulado do ano, até abril,
de acordo com o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). O setor foi o responsável por puxar o saldo positivo da
balança comercial brasileira,
que apresentou um superávit de
mais de US$ 20,2 bilhões no
acumulado do ano, também até
abril de 2022.
A balança comercial é calculada com base nas importações
e as exportações. De acordo
com os dados divulgados pelo
Ipea, as exportações do setor do
agronegócio este ano foram de
US$ 48,7 bilhões, o que representa uma alta de 34,9% em relação ao mesmo período de
2021. As importações registram
estabilidade em relação ao ano
passado, com alta de 0,7%, chegando a US$ 5 bilhões. O saldo
dos demais bens foi um déficit

de US$ 23,5 bilhões.
Apenas no mês de abril, o
agronegócio exportou US$ 14,9
bilhões, o que, de acordo com o
Ipea, contribuiu para um superávit de US$ 13,6 bilhões no saldo da balança comercial do setor, crescimento de 15,2% frente ao mesmo mês de 2021. Já as
importações brasileiras do setor
totalizaram US$ 1,3 bilhão no
mês, com alta de 11,7% na comparação com abril de 2021.
Os demais bens fecharam o
mês de abril com déficit de US$
5,5 bilhões, US$ 3,7 bilhões a mais
que no mesmo período de 2021.
Ainda assim, a balança comercial
total encerrou abril com saldo
positivo de US$ 8,1 bilhões.
A soja lidera as exportações
do agronegócio no país. Na análise do Ipea, em relação a abril
do ano passado, no entanto, a
soja em grão registrou significativa queda no volume exportado por conta da sobreoferta de

carne suína da China, o maior
consumidor do produto, usado
principalmente como ração.
Com o aumento na oferta de carne, a China precisou congelar o
excedente e reduzir os investimentos na reposição do rebanho, o que reduziu também a
demanda por rações.
Apesar da queda no volume
exportado, a soja teve um aumento de 41,8% no preço do
grão, ante abril de 2021.
A sobreoferta de carne suína
na China afetou também as exportações brasileiras do produto, que ficaram aquém das registradas em 2021. Já a demanda
chinesa por carne bovina fez
com que os preços médios desse produto seguissem elevados.
A carne de frango teve aumento
de 27,2% no preço médio e de
5,6% na quantidade exportada.
Em relação às importações
brasileiras no agronegócio, o
trigo aparece na liderança, em

patamares semelhantes aos de
anos anteriores. A safra recorde
em 2021/2022 e a demanda internacional aquecida fizeram
com que o trigo produzido no
Brasil fosse também vendido a
outros países principalmente em
março e em abril.
Em abril, a entrada de adubos e fertilizantes no país foi
72,4% superior ao verificado
em igual período de 2021, resultando em aumento de 6,4%
no acumulado do ano.
O Ipea destaca ainda que, no
total, o valor das importações
cresceu 11,7% em abril, puxado pelo aumento geral de preços. Dos 16 produtos acompanhados nesta edição, 14 tiveram
alta de preços, enquanto nove
tiveram queda nas quantidades,
incluindo quatro dos cinco itens
mais expressivos da pauta de
importações: pescados, produtos hortícolas, papel e malte.
(Agência Brasil)

Ministério da Economia analisa
cálculo de reajuste dos planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou que o percentual máximo
de reajuste a ser autorizado para
os planos individuais ou familiares está sendo calculado e será
divulgado pela agência após conclusão dos estudos e manifestação do Ministério da Economia.
A agência reguladora enviou o
cálculo do índice de reajuste
anual no dia 10 de maio para a
pasta. “Ainda não há, portanto,
uma data definida para divulgação do índice”, afirmou a ANS.
A Associação Brasileira de
Planos de Saúde (Abramge) estima que o percentual a ser aplicado em 2022 seja próximo a
15,8%. “Nesse sentido, é importante lembrar que os planos de
saúde foram o único setor regulado com reajuste negativo em

2021, de -8,19%, reflexo direto das despesas médico-hospitalares de 2020 inferiores às de
2019 por conta do adiamento
dos procedimentos eletivos, gerado pelo distanciamento social logo no início da pandemia”,
afirma a nota.
O Ministério da Economia
respondeu, também em nota,
que só se manifestará quando a
avaliação for concluída. “Ainda
sem previsão”.
Segundo a Abramge, em 2021,
as despesas superaram “e muito”
as de 2020, como resultado da
elevada taxa de ocupação hospitalar ocasionada por dois principais motivos: a retomada dos atendimentos adiados no ano anterior
e a segunda onda da covid-19,
muito maior do que a primeira.
“Outros fatores que impac-

taram, foram a inflação mundial de insumos (materiais,
equipamentos e medicamentos) e a alta exponencial do
dólar, moeda atrelada a grande parte dos insumos médicohospitalares utilizados no Brasil”, acrescenta a nota.
A Federação Nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaúde)
projeta reajuste de 15,7%. Segundo a entidade, o aumento de
itens diversos, como o preço de
medicamentos e insumos médicos, a forte retomada dos procedimentos eletivos, o impacto
de tratamentos de covid-19 longa e a incorporação de novas
coberturas obrigatórias aos planos de saúde, como medicamentos e procedimentos, impactam
diretamente no reajuste.
De acordo com a federação,

outro componente considerado
para o cálculo do reajuste - sob
peso de 20% - é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que incide sobre custos
de naturezas como despesas administrativas.
“Nesse sentido, vale ressaltar que o Brasil enfrenta a maior inflação geral em 19 anos, o
que afeta diversos setores de atividade econômica, incluindo o
mercado de planos de saúde.
Ainda assim, no acumulado dos
últimos dois anos, o IPCA passou de 16% e o reajuste de medicamentos, 22%, frente a
6,22% dos planos de saúde individuais, se confirmadas as projeções de reajuste para 2022, e
considerando o reajuste negativo de – 8,19%, em 2021”, diz a
FenaSaúde. (Agência Brasil)

MJ diz que Mastercard será investigada
por elevar taxa de intercâmbio
O Ministério da Justiça e
Segurança Pública informou
que, diante de denúncia feita pela
Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a administradora de cartões Mastercard Brasil
será investigada “por possível elevação da taxa de intercâmbio cobrada sobre o uso de cartões de
crédito e débito, utilizados para recebimentos nos supermercados”.
A taxa de intercâmbio é paga
pela empresa usuária do cartão
aos bancos emissores do serviço, pelo uso do sistema de crédito e débito.
Em nota, o ministério informa que a Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon) encami-

nhou ofícios à Mastercard Brasil e ao Banco Central informando que deu início à apuração da
denúncia dos supermercadistas.
A Abras informou que o aumento dessa taxa será repassado ao
consumidor.
A Mastercard informou à associação que a alteração da taxa
de intercâmbio representa uma
“busca de expansão do ecossistema de pagamentos eletrônicos, especialmente em transações com cartões, presencialmente ou virtualmente”.
O Ministério da Justiça
acrescenta que a Mastercard e
outra administradora têm sido
alvo de ações coletivas, no Rei-

no Unido, por abusividade da
cobrança da taxa de intercâmbio.
“Mais de cem mil empresas britânicas já entraram na justiça
questionando o aumento de preço das taxas, alegando que as
duas administradoras de cartão
estão se prevalecendo da condição de dominantes do mercado
naquele país”.
Contatada pela Agência Brasil, a Mastercard informou que
“o aumento da taxa de intercâmbio não resulta, necessariamente, em aumento de preços ao
consumidor”, e que “essa é uma
decisão que os adquirentes empresas com papel de liquidar as
transações financeiras por meio

de cartão de crédito e débito
devem tomar em conversa com
os comerciantes, que foram beneficiados pelo investimento em
segurança e melhor experiência
do consumidor”.
A Mastercard acrescenta que
as taxas de intercâmbio são pagas pelo adquirente ao banco do
titular do cartão pelos serviços
que ele fornece, como a garantia do pagamento, e por desempenhar seu papel na segurança,
compensação e liquidação da
transação. “Esta é uma troca entre essas duas entidades. A Mastercard não obtém nenhuma receita advinda de taxas de intercâmbio”. (Agência Brasil)

Governo repassa R$ 7,7 bilhões do
pré-sal para estados e municípios
O governo federal, por meio
do Banco do Brasil, vai repassar
R$ 7,7 bilhões para todos os
estados, para o Distrito Federal
e 5.569 municípios do valor relativo à arrecadação dos bônus
de assinatura do leilão dos ex-

cedentes para exploração de petróleo e gás natural da cessão
onerosa dos campos de Sépia e
Atapu, no pré-Sal, de acordo
com informações do Ministério
de Minas e Energia.
O valor será pago até a pró-

xima terça-feira (24).
O leilão foi realizado pela
Agência Nacional de Pétróleo
(ANP) em dezembro de 2021 e
rendeu bônus de assinatura total
de R$ 11,1 bilhões. Segundo o
ministério, os investimentos

previstos são de R$ 204 bilhões.
Desde 2019, oito leilões de
petróleo e gás natural garantiram
investimentos de R$ 800 bilhões, com expectativa de criação de mais de 500 mil empregos. (Agência Brasil)

Economia anuncia
contingenciamento
de R$ 8,7 bilhões
do Orçamento
O Ministério da Economia
anunciou na sexta-feira, (20) o
contingenciamento adicional
de R$ 8,2 bilhões no Orçamento para cumprir o teto de
gastos. O novo bloqueio será
somado ao contingenciamento de R$ 1,7 bilhão do primeiro semestre.
Também foi anunciada a
redução da previsão do déficit
primário de R$ 66,9 bilhões
para R$ 65,5 bilhões. Houve
ganho na arrecadação de R$
49,1 bilhões. A receita ainda
não leva em conta a estimativa
de R$ 25,4 bilhões com a privatização da Eletrobras.
Os números foram anunci-

ados na sexta-feira, no Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas Primárias do Segundo Bimestre de 2022.
O relatório também mostra
crescimento de R$ 4,8 bilhões
de despesas para o pagamento de
sentenças judiciais, além do aumento de R$ 1,2 bilhão com gastos com a reabertura do Plano
Safra 21/22 e de R$ 2 bilhões
com o impacto de eventos climáticos adversos do Proagro.
As despesas não consideram os eventuais reajustes salariais ao funcionalismo público, cujo valor de R$ 1,7 bilhão
já está previsto no orçamento
deste ano. (Agência Brasil)

Startups podem obter
crédito para acessar
soluções tecnológicas
O Serpro, estatal do governo federal que é a maior empresa pública de tecnologia do
mundo, está com edital aberto para apoiar o modelo de negócios de startups brasileiras
do setor de inovação. O programa Serpro Booster seleciona empresas nascentes de
tecnologia e oferece créditos
para que elas acessem algumas
das melhores soluções tecnológicas de administração de
dados públicos do país.
De acordo com Carlos
Alexandria, gerente de Prospecção de Oportunidades Inovadoras do Serpro, a ideia é
fomentar o ecossistema empreendedor e de inovação no
Brasil. “O objetivo é, além de
alavancar os negócios da empresa com a venda de produtos que ajudem as startups a
obter melhores soluções inovadoras para o país, buscar
ideias inovadoras que estejam
alinhadas com o que esse mercado realiza. O Serpro é um
incentivador do empreendedorismo e da inovação nacional”, afirmou.
Os benefícios incluem cotas de acesso a programas
como o Datavalid, que consulta as bases originais de
governo para validar as informações e fazer a verificação dos dados ou imagem enviados por um interessado
através de uma API, sigla que
designa um conjunto de protocolos utilizados por desenvolvedores para a integração
de plataformas.
Também podem ser degustados créditos de acesso ao
Biovalid, programa que faz validação de identidade a distância de uma pessoa, além do
Consulta CPF e CNPJ, que
permite uma rápida checagem
desses dados por parte de empresas que precisam cadastrar
novos clientes em suas bases
de dados.
Ao todo, cada uma dessas
plataformas vai liberar até 26
tokens de acesso, válidos por
seis meses. O crédito a ser
disponibilizado equivale a
cerca de R$ 10 mil por token
de acesso. Ou seja, as empresas selecionadas teriam o
equivalente a esse valor em
reais para usar como crédito
de degustação das soluções
tecnológicas do Serpro.
Uma nova fintech , que é
uma startup do setor financei-

ro, pode se beneficiar com o
uso do Datavalid, por exemplo, como ferramenta para
checar o cadastro de potenciais clientes sem ter que fazer
isso manualmente nem precisar disponibilizar escritórios
físicos para validar documentação.
“Este tipo de dinâmica retirou o privilégio que os bancos tradicionais tinham, que
era ter uma larga rede de
agências espalhadas pelo país.
Agora, uma fintech, que tenha
como barreira de entrada justamente a validação cadastral,
poderá usar uma solução tecnológica de forma segura,
consultando dados do governo”, explicou Alexandria. Ele
observou que as plataformas
do Serpro não permitem acesso direto aos dados, que são
protegidos, mas servem para
confirmar a autenticidade de
pessoas, imagens, empresas
ou documentos.
Requisitos
Podem participar do programa as startups brasileiras
que possuam CNPJ constituído e que estejam vinculadas a
uma entidade parceira do ecossistema. A interessada deve estar caracterizada conforme definição do Marco Legal das
Startups (Lei Complementar
Nº 182/21), além de estar regular junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Para participar, basta acessar a página do Serpro Booster e preencher formulário
eletrônico de inscrição, que é
gratuita. As startups participantes devem observar os dispositivos do Código de Ética,
Conduta e Integridade do Serpro. Além disso, os créditos
disponibilizados e os respectivos tokens de acesso deverão ser utilizados apenas pela
empresa que os recebeu, sendo vedada a utilização por terceiros.
Ainda de acordo com o
Serpro, as startups ficam livres para desenvolver seus
serviços e soluções de acordo com sua conveniência e
estratégia, não havendo qualquer restrição por parte da
empresa pública, exceto as
previstas nos contratos dos
produtos ofertados no programa. (Agência Brasil)
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Projetos sobre combustíveis
devem tramitar rápido no Senado
Temperaturas sobem um
pouco, mas frio permanece
no fim de semana
A massa de ar frio que afeta o centro-sul do país continua influenciando na sexta-feira, (20) o clima em boa parte
do Brasil. Com o deslocamento da Tempestade Subtropical
Yakecan para o oceano, as temperaturas começam a subir.
O aviso de onda de frio emitido pelo Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet) - permanece até as 23h da sexta-feira, (20), afetando as regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e o centro sul de Rondônia.
Com menos intensidade, a
onda de frio atinge o centrosul e extremo oeste da Bahia,
região oriental de Tocantins,
sul do Pará e do Amazonas,
centro-norte de Rondônia e
todo o Acre.
De acordo com o Inmet, a
atuação da Yakecan intensificou a forte massa de ar frio no
continente, com registro de
neve a partir da madrugada do
dia 17 em áreas das serras gaúcha e catarinense e no sul do
Paraná, além de geada na Serra
Mantiqueira, com temperatura
mínima de -0,1°C em Campos
do Jordão (SP).
Ainda sob influência da Tempestade Subtropical Yakecan, a
cidade do Rio de Janeiro registrou entre 6h e 7h da manhã de
sexta-feira, rajadas de vento moderadas nas estações Marambaia
(40,7 km/h), Vidigal (28,8 km/h)
e Guaratiba (26,8 km/h). Entre 7h
e 8h, os ventos chegaram a 52,2
km/h no Forte de Copacabana e
34,5 km/h no Vidigal.
O Rio permanece em está-

gio de mobilização com previsão de ventos muito fortes
para o início da tarde, que podem passar de 76km/h. De
acordo com o Alerta Rio, o
céu fica nublado a parcialmente
nublado ao longo do dia, com
previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento e temperaturas estáveis, com máxima de 24°C.
O Aviso de Ressaca, emitido pela Marinha do Brasil,
alerta para a ocorrência de ondas de 2,5 a 4 metros até as 21h
da sexta-feira. Para o sábado
(21), não há previsão de chuva, apesar da nebulosidade.
Entre domingo (22) e terçafeira (24), a nebulosidade reduz e não há previsão de chuva
para a cidade do Rio.
Segundo o Inmet, a frente
fria que se desloca sobre o litoral da Bahia, associada posteriormente à alta convergência de umidade vinda do Oceano Atlântico, provoca fortes
chuvas de Sergipe a Pernambuco até domingo. O acumulado de chuva no período pode
ficar próximos aos 150 mm
em Sergipe e Alagoas.
Também há alerta da Meteorologia de chuvas intensas
no nordeste do Pará, norte e
oeste do Maranhão, baixo Amazonas e no Amapá. Os maiores
acumulados de chuva em 24h,
até as 7h de hoje, foram registrados em Bragança (PA)
(120,4 mm), Capitão Poço
(PA) (75,8 mm) e Ribeira do
Amparo (BA) (62,4 mm).
(Agência Brasil)

Corregedoria da Câmara de SP
abre processo por racismo
contra vereador
A corregedoria da Câmara
Municipal de São Paulo aprovou a abertura de processo disciplinar contra o vereador Camilo Cristófaro (Avante) por
uma frase racista dita por ele
em sessão da Casa. O procedimento precisa ainda ser aprovado pela maioria absoluta do
plenário, ou seja, 28 dos 55 vereadores.
A decisão foi publicada na
sexta-feira, (20) no Diário Oficial da capital paulista. Após
passar pelo plenário, o processo entra na fase de instrução,
quando Cristófaro terá espaço
para apresentar sua defesa. Ao
final, o procedimento pode levar à suspensão ou cassação do
mandato do vereador.
No último dia 3 de maio,
Camilo Cristófaro participava
de forma remota de uma sessão
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Aplicativos,
na Câmara Municipal de São
Paulo. Como o microfone do
vereador estava aberto, o áudio
da fala dele com outra pessoa
acabou vazando para a reunião:
“Não lavaram a calçada, é coisa
de preto, né?”, foi a frase ouvida durante a sessão.
Fizeram representações
contra Cristófaro pelo episódio
as vereadoras Luana Alves
(Psol) e Sonaira Fernandes (Republicanos), além do deputado
federal Alexandre Leite (União

Brasil), filho do presidente da
Câmara Municipal, Milton Leite, e mais uma moradora de São
Paulo.
No parecer aprovado pela
corregedoria, elaborado pela
vereadora Elaine Mineiro do
mandato coletivo Quilombo
Periférico (Psol), a relatora enfatiza que a fala é nitidamente
racista, “alimentadora de estruturas que mantêm a população
negra em posição de incompetência e inferioridade, sendo
ofensiva a um conjunto indeterminado de pessoas, violentando todas as pessoas negras”.
Cristófaro negou que tenha
sido racista e se referiu ao episódio como uma “brincadeira”.
“Eu não sou racista. Setenta por
cento de quem me acompanha
são afros. Foi uma brincadeira
infeliz com um deles, meu irmão de coração e que, mesmo
ele sendo meu amigo há décadas, eu reconheço: fui infeliz,
mas racista nunca”, disse, em
resposta à Agência Brasil, na
ocasião.
A argumentação que classifica a fala como “brincadeira lamentável”, também foi
usada em vídeo divulgado nas
redes sociais pelo vereador,
em que aparece com quatro
funcionários negros do mandato. Os funcionários defendem Cristófaro na gravação.
(Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 001256019.2010.8.26.0100 (usuc 227) A Doutora Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de
São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sair Sociedade
Comercial Ltda,Olga Barbosa Pistone,Domingos Pistone,Marinetes Vicente da Silva,Florisvaldo Correia da Silva,Dora Felix
Pereira, Justino Pereira, Therezinha Felix Sobrinho, Marina
Isidora Nicomedes,Osvair Nicomedes,réus ausentes, incertos,
desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Carlos
Aparecido da Silva Tosatti e Miriam Azevedo da Silva Tosatti
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio do imóvel localizado na Rua Pedro Osório Filho, s/nº,
nesta Capital,com área de 496,02m².Contribuinte nº 305.085.
0072-6,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [20,23]

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ADELINO
SANTOS, REQUERIDO POR MARIA DE FÁTIMA SANTOS
FERNANDES COST A - PROCESSO Nº 102765098.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Homero Maion, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
22 de setembro de 2021, foi decretada a INTERDIÇÃO
de ADELINO SANTOS, RNE nº W151068-1, CPF
620.629.308-44, declarando-o(a) absolutamente incapaz
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a)
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
Sra. Maria de Fátima Santos Fernandes Costa, RG nº
15.335.133-0, CPF/MF nº 083.300.228-70. O presente
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.
12, 22/05 e 01/06

2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30
DIAS. PROCESSO Nº 1002415-23.2020.8.26.0006 O Dr. Sinval Ribeiro de Souza, MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, Comarca de São Paulo-SP., na
forma da lei, etc., FAZ SABER a Pacheco Construtora e Incorporadora Ltda. (CNPJ. nº 04.789.938/
0001-93), que lhe foi proposta a ação de Procedimento Comum Cível, por parte de Espólio de
Antonio de Melo Soares do Couto e outro, referente ao débito de R$.637.883,19 (02/2020),
mais acréscimos, em relação a parcelas que a mesma deixou de pagar, oriundas da venda do
imóvel sito na Rua Caicó, 225, Cidade Patriarca ? CEP.03551-060, São Paulo-SP.. Estando a
ré em lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta, podendo, em 15 dias, que fluirão após o decurso do prazo do presente, apresentar
contestação, sob pena de revelia, caso em que será nomeado(a) curador(a) especial. Será este
afixado e publicado. NADA MAIS. São Paulo-SP.
J - 20 e 21/05

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem
mostrado interesse em colocar
na pauta de votação na Casa o
Projeto de Lei Complementar
(PLP) 18/2022, para reduzir os
preços dos combustíveis ao consumidor. Atualmente, o projeto
está na Câmara, mas Pacheco já
pretende mobilizar os líderes
para discutir o tema.
O projeto propõe a desoneração de tarifas de energia, telecomunicações e transportes, e tramita junto com o PLP
211/21, que estabelece limite para a tributação dos bens
essenciais, especialmente
energia, petróleo, telecomuni-

cações e gás. Os textos estão
em regime de urgência e podem ser votados pelo plenário
a qualquer moment o.
A tramitação dos projetos
foi pauta de uma conversa entre
Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira, ocorrida na
quinta-feira, (19). Após o encontro, o senador foi ao Twitter comentar sobre o encontro.
“Comprometi-me a levar aos
líderes o tema que pode contribuir para a redução do impacto dos tributos estaduais
sobre o preço dos combustíveis. Ressaltei, também, a importância da conta de estabilização, aprovada no Senado, no

PL 1472/21, como medida a
ser considerada pela Câmara”,
disse, na rede social.
O PL 1472/21 foi aprovado no Senado em março e seguiu para a Câmara. O projeto
altera a forma de cálculo do
preço dos combustíveis, além
de criar uma Conta de Estabilização. O texto também estipula que os preços dos combustíveis derivados de petróleo praticados no país tenham como
referência as cotações médias
do mercado internacional, os
custos internos de produção e
os custos de importação.
O relator do projeto, senador Jean Paul Prates (PT-RN),

ouviu os setores envolvidos e
também o governo, na tentativa
de construir um texto em consenso com a maior quantidade
de parlamentares possível. O
projeto, no entanto, não avança
na Câmara.
Jean Paul, inclusive, tem cobrado, em suas falas na tribuna
do Senado, a votação do projeto
na Câmara. Segundo o senador,
esse projeto “pelo menos pode
devolver aos brasileiros, e não
integralmente aos acionistas,
parte dos lucros da Petrobras
com o aumento do preço de petróleo e com o valor cobrado
pelos derivados importados”.
(Agência Brasil)

Presidente Bolsonaro se encontra com
empresário Elon Musk em São Paulo
O presidente da República,
Jair Bolsonaro, se encontrou na
sexta-feira, (20) com o empresário Elon Musk, dono da Tesla
e da Starlink, no interior de São
Paulo. No encontro, eles conversaram sobre uma parceria do
governo brasileiro com a empresa de conectividade sub-orbital Starlink.
De acordo com Musk, a razão da visita é viabilizar a conexão de 19 mil escolas brasileiras usando o sistema de satélites de internet. Além disso, a
Starlink também auxiliará no
monitoramento ambiental da
Amazônia.
O Ministro das Comunicações, Fábio Faria, que também
participou do encontro, disse

que o satélite da Starlink poderá
contribuir com a preservação da
floresta monitorando os desmatamentos. “Os satélites dele ficam a 550 km da Terra. O satélite pode nos informar que estava ali tendo uma serra eletrica e
o governo irá conferir se é um
lugar onde esta tendo desmatamento legal ou ilegal”, disse o
ministro em entrevista coletiva.
Bolsonaro confirmou que os
satélites de Musk poderão auxiliar o governo federal na identificação das queimadas. “Essa
participação vai nos ajudar a preservá-la [a Amazônia]”, disse.
O presidente afirmou ainda
que colocou à disposição de
Elon Musk a base de Alcântara
para ser usada pela SpaceX, em-

presa aeroespacial também controlada pelo bilionário. “A base
de lançamento de Alcântara está
disponível, como conversado
entre ele e o comandante da Força Aérea”, afirmou Bolsonaro.
Além do monitoramento da
Amazônia, Musk também propõe
oferecer internet de banda larga
no país em áreas rurais ou de difícil acesso. “E o sonho dele é
ajudar na educação conectando as
escolas em áreas rurais”, disse o
ministro Fábio Faria.
Esta foi a segunda reunião
entre Fábio Faria e Elon Musk.
Antes, eles já haviam conversado sobre esse tema em um encontro nos Estados Unidos.
Bolsonaro também conversou com Musk sobre a compra

do Twitter pelo empresário.
“Terminei há pouco a conversa
com ele. O qualifiquei como o
mito da liberdade após ele comprar o Twitter. Isso demonstra a
liberdade de imprensa que sempre defendemos, queremos e
desejamos. Liberdade total”, disse o presidente.
Questionado se os satélites
não poderiam dar a Musk informações privilegiadas de interesse nacional, Faria negou. “Os
satélites estão lá, o que a gente
está querendo é que todas as informações que eles já têm, que
eles possuem, que eles possam
dividir com o governo. Eles é
que estão abrindo mão da soberania deles para nós”, explicou
o ministro. (Agência Brasil)

Covid-19 representa 41% dos casos
de síndrome respiratória grave
Os casos de covid-19 voltaram a predominar entre as ocorrências com resultado laboratorial positivo para vírus respiratórios. Atualmente, eles correspondem a 41,8% dos casos, registrados nas últimas quatro semanas epidemiológicas. No
momento, a covid-19 ressurge
como a principal causa de síndrome respiratória aguda grave
(SRAG) entre os resultados positivos de SRAG. A análise foi

divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, na sexta-feira (20), referente à semana epidemiológica 19, entre 8 e 14 de maio.
Os dados fazem parte do
novo Boletim InfoGripe da Fiocruz. Segundo ele, 36% do total
de casos de SRAG são de vírus
sincicial respiratório (VSR),
que atinge fundamentalmente
crianças pequenas. “Nas quatro
últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre as noti-

ficações com resultado positivo para vírus respiratórios foi de
3,2% para Influenza A; 0,4%
para Influenza B; 36,5% para
VSR; e 41,8% para Sars-Cov-2
[covid-19]. Em relação aos óbitos, a presença destes vírus entre os casos positivos foi de
4,6% para Influenza A; 0,7%
para Influenza B; 6,6% para
VSR; e 79,5% para Sars-Cov-2”,
destacou o boletim.
Diante do novo cenário, que

aponta aumento de casos de
SRAG na população adulta, o
pesquisador Marcelo Gomes,
coordenador do InfoGripe, recomenda atenção especial na
rede laboratorial de todo o território nacional para que haja
identificação adequada de vírus
associados a essa mudança de
tendência recente, em particular
para diferenciação entre casos
de covid-19 e influenza. (Agência Brasil)

Ministério da Saúde abre consulta
sobre diagnóstico do câncer de pele
O Ministério da Saúde abriu
na sexta-feira, (20) até 8 de junho - consulta pública sobre Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Melanoma Cutâneo,
“tipo mais grave de câncer de
pele”, informou a pasta.
As contribuições podem ser
enviadas até o dia 8 pelo site da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Siste-

ma Único de Saúde (Conitec) e
serão analisadas pela SecretariaExecutiva do órgão.
A recomendação inicial
apresentada pela Conitec é favorável à aprovação das diretrizes
diagnósticas desse tipo de câncer de pele.
Melanina
“O melanoma tem origem

nas células produtoras da melanina, substância que determina a cor da pele, e é mais
frequente em adultos brancos.
Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele
ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais. Em pessoas de pele negra, esse tipo
de câncer é mais comum em
áreas como palmas das mãos

e plantas dos pés”, anunciou o
ministério.
Acrescentou, em nota,
que, embora o câncer de pele
seja o mais frequente no Brasil e corresponda a cerca de
30% de todos os tumores malignos registrados no país, “o
melanoma representa apenas
3% das neoplasias malignas
do órgão”. (Agência Brasil)

Divulgado o resultado do concurso
para o Censo 2022, do IBGE
O resultado do processo seletivo simplificado (PSS) do Censo
Demográfico 2022, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi divulgado na sexta-feira, (20) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora do concurso.
Os candidatos para as vagas de
recenseador, agente censitário
municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) devem consultar o resultado no site da FGV.
De acordo com o IBGE, nos
casos de empate na nota final foi
respeitada a área de trabalho, o
município e o estado escolhido,
sendo o primeiro critério de
desempate, em obediência ao
Estatuto do Idoso, garantindo a
vaga para quem tem idade igual
ou superior a 60 anos completos até o último dia de inscrição.
O segundo critério foi a nota na
disciplina Conhecimentos Técnicos, seguida da nota em Língua Portuguesa e em Ética no
Serviço Público. Todos os critérios de desempate constam do

edital do processo seletivo.
Divulgado o resultado final,
a próxima etapa será a de convocação e depois os aprovados
serão chamados pelo IBGE para
realizar treinamento.
De acordo com o órgão,
mais de 621 mil pessoas concorreram às vagas distribuídas
em 5.297 municípios do país,
que se dividem em 206.891 servidores temporários para o Censo, dos quais 183.021 recenseadores, com treinamento previsto para 18 a 22 de julho; 18.420
para ACS e 5.450 para ACM,
ambos com treinamento previsto de 6 a 15 de junho.
“Os demais candidatos aprovados serão mantidos em lista de
espera, podendo ser chamados
posteriormente, de acordo com
o edital. O treinamento para recenseadores terá caráter eliminatório e classificatório e será
realizado pelo IBGE em duas
etapas: autoinstrução e presencial”, informou o IBGE.
Quem concorreu à vaga de re-

censeador precisou responder a 50
questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 5 sobre Ética no Serviço Público e 25
de Conhecimentos Técnicos.
Para ACM e ACS foram 60
questões, divididas em 10 de
Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 de
Ética no Serviço Público, 15 de
Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 de Conhecimentos Técnicos.
Para o processo seletivo, os
candidatos receberam do IBGE
uma apostila de conhecimentos
técnicos para que eles tivessem
acesso às informações necessárias para responder às questões
sobre a operação censitária.
O ensino fundamental completo era o requisito para a vaga
de recenseador. O profissional
ganha por produção e atuará diretamente na coleta das informações, entrevistando os moradores dos domicílios.
Para ser ACM, que gerencia
o trabalho do posto de coleta; e

ACS, subordinado ao ACM, tem
como principal função orientar os
recenseadores durante a execução
dos trabalhos de campo; a exigência era ter o ensino médio completo. Os salários são de R$ 2,1 mil
e R$ 1,7 mil, respectivamente.
A estimativa do IBGE é de
que seja entrevistados cerca de
215 milhões de habitantes, em
mais de 70 milhões de domicílios, a partir de 1º de agosto, nos
5.570 municípios do país.
“O Censo revelará as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e
rendimento, deslocamento para
trabalho, mortalidade e autismo.
Realizada a cada dez anos, a pesquisa é a principal fonte de referência sobre as condições de
vida da população em todos os
municípios do país”, informou
o IBGE. (Agência Brasil)
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Certiﬁcadora de Créditos
Imobiliários e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 15.761.956/0001-83 - NIRE 35.300.519.124
Edital de Convocação de Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária a serem Realizadas em 31 de Maio de 2022
Ficam convidados os senhores acionistas da Certiﬁcadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A. (“Companhia”)
para se reunirem presencialmente em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) na sede social da
Companhia, localizada na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 99, 13º andar, Vila nova Conceição, CEP 04543-120, na
Capital do Estado de São Paulo, no dia 31 de maio de 2022, às 11h, a ﬁm de deliberarem a respeito das seguintes
matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Ordinária: apreciar e se manifestar, em conexão com a
declaração proferida na reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de maio de 2022, sobre (i) as
demonstrações ﬁnanceiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a
proposta sobre a destinação dos resultados do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Em Assembleia Extraordinária: (i) o aumento do capital social da Companhia, no montante mínimo de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) e máximo de R$ 958.008,00 (novecentos e cinquenta e oito mil e oito reais), mediante a emissão
e subscrição privada de novas ações a um preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, com base no artigo 170,
inciso II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) (“Aumento de Capital”); e (ii) homologação do
Aumento de Capital, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para reﬂetir o novo
valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido. Instruções Gerais: 1. Nos termos
da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à
disposição dos acionistas na sede social da Companhia. Fica consignado que o relatório da administração e as
demonstrações ﬁnanceiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicados no
jornal “O Dia SP” de 14 de abril de 2022. 2. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer pessoalmente
nas AGOE munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 3. O acionista que desejar ser representado por
procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos da Lei das S.A. 4. Solicita-se
que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acompanhados de cópia de atos societários e/ou documentos que
comprovem a representação do acionista para representação nas AGOE, sejam depositados na sede da Companhia,
ou enviados para o endereço eletrônico priscila.dalins@certiﬁcadora.imb.br, aos cuidados do Departamento Jurídico
Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização das AGOE. 5. Informações
adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico priscila.dalins@certiﬁcadora.imb.br. São Paulo, 20 de
maio de 2022. Larissa Yastrebov Pomerantzeff - Presidente do Conselho de Administração

SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.
CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93 - NIRE nº 35.300.501.497
(Companhia Aberta)
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia”) para
a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada, em segunda convocação, no dia
31 de maio de 2022, às 10:30 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 5º, §2º,
inciso I e artigo 28, §§2º e 3º da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“RCVM 81/22”),
por meio da plataforma digital Ten Meetings (“Plataforma Digital”) para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia (“Assembleia” ou “AGE”): 1. Deliberar sobre a mudança do Estatuto Social da Companhia
mediante a alteração do artigo 5º, caput, para refletir as variações do capital social da Companhia e
do número de ações em que se encontra dividido até a data da Assembleia, nos termos descritos
na Proposta da Administração; e 2. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Procedimentos para
participação: A Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, nos termos da RCVM
81/22 e em conformidade com as instruções detalhadas no Manual e Proposta da Administração
para a Assembleia divulgada pela Companhia na presente data (“Proposta da Administração”). Por
meio desta decisão, a Companhia reitera seu compromisso com a adoção das medidas de combate
à pandemia da COVID-19 e com a segurança de seus acionistas e colaboradores e das comunidades
das regiões onde atua. Esclarecemos que as instruções de voto recebidas por meio do respectivo
boletim de voto a distância (“Boletim”) para a Assembleia Geral Extraordinária que seria realizada em
primeira convocação no dia 25 de abril de 2022 (“AGE - 1ª Convocação”) não serão consideradas.
Dessa forma, os acionistas que desejarem participar e votar na Assembleia via Plataforma
Digital deverão habilitar-se para tanto de acordo com as instruções deste edital de convocação
e da Proposta da Administração. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), o acionista
pode participar ou ser representado na Assembleia: (i) se pessoa natural, por procurador
constituído há menos de 1 (um) ano (que seja acionista, administrador da Companhia, advogado
regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou instituição financeira),
(ii) se pessoa jurídica, por seus representantes legais ou por procurador nomeado nos termos
de seus atos constitutivos, (iii) se fundo de investimento, pelo seu administrador e/ou gestor ou,
ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e, em qualquer caso, de
acordo com as regras da legislação aplicável. O acionista ou seu representante legal, objetivando
assegurar a sua participação na Assembleia, deverá acessar o site da Companhia, no endereço
https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=6A195ABA9330, preencher o seu cadastro
e anexar todos os documentos necessários para sua habilitação para participação e/ou voto na
Assembleia descritos na Proposta da Administração, com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência
da data designada para a realização da Assembleia, ou seja, até o dia 29 de maio de 2022 (inclusive).
Após a aprovação do cadastro pela Companhia, o acionista receberá seu login e senha individual para
acessar a plataforma por meio do e-mail utilizado para o cadastro. Encontram-se à disposição dos
acionistas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, na Cidade de Embu das
Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Isaltino Victor de Moraes, nº 437, Térreo, Módulo D, Bloco 100,
Vila Bonfim, CEP 06806-400 e nos websites da Companhia (https://ri.sequoialog.com.br/), da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br) toda documentação pertinente às matérias que serão
deliberadas na Assembleia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da RCVM 81/22.
Embu das Artes-SP, 20 de maio de 2022
Gregory Louis Reider
Presidente do Conselho de Administração

Cartonifício Valinhos S/A
CNPJ/MF nº 45.992.476/0001-94 - NIRE 35.300.057.015
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de abril de 2022.
I. Data, hora e local: Aos 25 de abril de 2022, às 15:00 horas, na sede social do Cartonifício Valinhos
S/A, localizada na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na Rua Doze de Outubro, nº 20, Vila
Santana, CEP 13274-125, doravante simplesmente denominada “Companhia”. II. Presença: Presentes
os acionistas representantes da totalidade do capital social, conforme registrado no respectivo Livro de
Presença. III. Publicações Prévias: (a) Aviso de Acionistas - Dispensada a publicação do Aviso aos
Senhores Acionistas, conforme disposto no art. 133, § 4º, da Lei 6.404/76; (b) Edital de Convocação Formalidades dispensadas na forma do § 4º do art. 124, da Lei 6.404/76; e (c) Publicações do art. 133
da Lei 6.404/76 - Os documentos mencionados no art. 133 da Lei 6.404/76 referentes ao exercício social
findo em 31/12/2021 foram devidamente publicados no dia 19, 20 e 21/3/2022, à página 11 do Jornal
O Dia SP. IV. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Segismundo Romano José Celani e Secretário:
Sr. Fernando Antonio Segismundo Caffarena Celani. V. Ordem do dia: (1) Autorização para que a ata
seja aprovada em forma sumária; (2) Apresentação do parecer do Conselho Fiscal; (3) Deliberar sobre a
aprovação das contas dos Administradores, do Balanço Patrimonial e de Resultado Econômico, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (4) Deliberar sobre a destinação do lucro do
exercício; (5) Eleição da diretoria; (6) Fixar sua remuneração; (7) Eleição do conselho Fiscal; (8) Outros
Assuntos. VI. Deliberações: Declarada aberta a sessão e feita a leitura e a discussão da Ordem do Dia,
os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte: 1. Autorizada a lavratura da presente ata
de forma sumária; 2. Apresentação do parecer do Conselho Fiscal, foi lido o parecer do Conselho
Fiscal sugerindo à AGO a aprovação das contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
3. Aprovação das contas dos Administradores, do Balanço Patrimonial e de Resultado Econômico,
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Tendo em vista a apresentação
do parecer do Conselho Fiscal à AGO sugerindo a aprovação das contas da Administração da Companhia,
bem como o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de
2021, as mesmas foram aprovadas por todos os acionistas. Para todos os fins, os documentos ora
aprovados ficarão arquivados na sede social da Companhia. 4. Destinação do Lucro do Exercício.
Os sócios deliberaram por unanimidade pela conversão de 5% (cinco por cento) do resultado do exercício
no valor de R$ 3.538.800,00 (três milhões quinhentos e trinta e oito mil e oitocentos reais) em reserva
legal. Fica ratificada a distribuição antecipada dos dividendos do exercício findo em 31 de dezembro de
2021, devidamente aprovada, por unanimidade dos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 03/12/2021. 5. Composição e Eleição da Diretoria. Os acionistas deliberaram por
unanimidade pela composição da Diretoria, que será composta por três cargos: Diretor Presidente, Diretor
Industrial e Diretor Administrativo. Sendo eleita a seguinte composição da diretoria para o mandato a ser
exercido pelo período de 26 de abril de 2022 até a próxima Assembleia Geral Ordinária: a) Diretor
Presidente: Eleito o Sr. Fernando Antonio Segismundo Caffarena Celani, brasileiro, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG nº 20.146.802/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 132.054.598-06,
residente e domiciliado na Estrada do Jequitibá, nº 1.750, Lote 49 - Valinhos, SP, para o cargo de Diretor
Presidente. b) Diretor Industrial: Eleito o Sr. Robson Dutra de Souza, engenheiro, residente à Rua
Mariana Piton Andreoli, 505 - Valinhos - SP, RG 37.671.148 SSP/SP e portador do CPF 243.013.616-34,
para o cargo de Diretor Industrial. c) Diretor Administrativo: Eleito o Sr. Helio Sebastião Tovazzi,
administrador, residente a Rua Vereador Fernando Spadaccia, 275, Valinhos - SP, RG 19.496.059 SSP/
SP e portador do CPF 137.400.128-70, para o cargo de Diretor Secretário. 6. A Assembleia determinou,
por unanimidade, que a remuneração anual da diretoria será no valor de até R$ 1.800.000,00 (um milhão
e oitocentos mil reais), de acordo com as normas fiscais vigentes, ficando a critério da mesma a
distribuição entre seus membros. 7. Os acionistas deliberaram pela manutenção do conselho fiscal,
na forma do Capítulo IV, artigos 13º e 14º, que terá mandato até a realização da próxima assembleia, e
será composto por três membros efetivos e dois suplentes, conforme segue: Membros: - Luiz Bissoto,
contabilista, residente à Rua Antonio Carlos, 68, Valinhos SP, RG 1.395.663-2, CPF 269.983.608-78 Pedro Luiz Stracçalano, contabilista e advogado, residente a Rua General Osorio, 356, Campinas SP,
RG 15.119.314 CPF 016.265.468-51 - Juarez Torino Belli, Brasileiro, casado, portador do RG
nº 6.399.281 SSP/SP e do CPF/MF nº 718.553.948-04, residente na Rua Rodolfo Selitto, nº 120, Bairro
Jardim Universitário, cidade do Espírito Santo do Pinhal, estado de São Paulo. Suplentes: - Walmir
Scarpinelli, contabilista, residente à Rua Antonio Musselli, 27, Valinhos SP RG 11.985.627-X CPF
778.142.318-68 - Sandra Regina Marques Consulo, contabilista e advogada, residente à Rua General
Osorio, 356, Campinas SP, RG 17.085.575-2 CPF 079.493.318-10. A remuneração dos Conselheiros
fiscais foi aprovada pela totalidade dos sócios, na forma da lei. VI. Declaração de Desimpedimento:
Os Diretores eleitos nesta ata e empossados declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em
quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exerce

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 e as respectivas Demonstrações Contábeis, elaboradas nas formas da legislação vigente,
bem como o Relatório dos Auditores Independentes. Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para prestar-lhes os esclarecimentos eventualmente necessários.
A Administração
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em R$)
Demonstração do Resultado - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em R$)
Ativo
Notas
2021
2020 Passivo e Patrimônio Líquido
Notas
2021
2020
2021
2020
Circulante
Circulante
Receita Serviços Prestados
70.772.057 62.890.492
Caixa e equivalentes de caixa
8
1.143.342 2.129.796 Fornecedores
2.955.239 1.908.481 (-) Custos serviços prestados
Contas a receber
9
5.443.853 1.354.818 Empréstimos e ﬁnanciamentos
13
2.284.122 1.015.439 Com Pessoal
(20.197.070) (21.860.592)
Estoques
846.017
52.381 Obrigações tributárias
14
158.816 2.755.178 Com Veículos
(23.568.584) (19.296.824)
Título de capitalização
150.783
- Obrigações trabalhistas
15
2.768.413 1.366.525 Depreciação
(10.337.259) (7.193.886)
Conta corrente com acionistas
4.302.421
- Parcelamento previdenciário
16
1.610.244
953.866
(54.102.913) (48.351.302)
Tributos Diferidos
10
1.436.584
9.776.834 7.999.489 Lucro operacional bruto
16.669.144 14.539.190
Outras contas a receber
- 1.770.380 Não circulante
Despesas operacionais
13.323.000 5.307.375 Exigível a longo prazo
Administrativas
(2.627.939) (3.189.023)
Não circulante
Empréstimos e ﬁnanciamentos
13 22.486.766 23.387.886 Processos judiciais
(7.456.643) (3.461.322)
Realizável a longo prazo
Parcelamentos previdenciários
16 13.329.671 4.588.322 Tributárias
(8.887.590)
(635.807)
Bloqueio judicial
222.900
259.911 Provisão para contingências
17
76.800
376.800 Gerais de operação
(328.392) (2.301.253)
Carta de crédito
184.089
76.055
35.893.237 28.353.008 Outras receitas
- 1.770.380
406.989
335.966 Patrimônio líquido
(19.300.564) (7.817.025)
Investimentos
11
236.335
154.985 Capital social
18 20.734.400 20.734.400 Lucro (Prejuízo) antes do resultado ﬁnanceiro
(2.631.420) 6.722.165
Imobilizado
12 43.213.257 42.111.603 Reserva legal
18
438.329
438.329 Receitas ﬁnanceiras
4.114
7.039
Reserva estatutária
18
876.658
876.658 Despesas ﬁnanceiras
(1.597.941)
(286.341)
43.449.592 42.266.588 Prejuízos acumulados
(10.539.877) (10.491.955) Lucro antes do IRPJ e CSLL
(4.225.247) 6.442.863
11.509.510 11.557.432 IRPJ/CSLL - corrente
- (1.252.023)
Total do Ativo
57.179.581 47.909.929 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
57.179.581 47.909.929 IRPJ/CSLL - diferido
1.436.584
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
(2.788.663) 5.190.840
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Quantidade de ações
20.734.400 20.734.400
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em R$)
(0,13)
0,25
Capital social
Reserva legal Reserva estatutária Prejuízos acumulados
Total Lucro (Prejuízo) básico por ação - R$
As notas explicativas da Administração são
Saldos em 31 de dezembro de 2019
20.734.400
178.787
357.574
(10.544.986)
10.725.775
parte integrante das demonstrações contábeis.
Lucro líquido do exercício
5.190.840
5.190.840
Demonstração dos Resultados Abrangentes
Constituição da reserva legal
259.542
(259.542)
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em R$)
Constituição da reserva estatutária
519.084
(519.084)
Distribuição de lucros
(4.359.183)
(4.359.183)
2021
2020
Saldos em 31 de dezembro de 2020
20.734.400
438.329
876.658
(10.491.955)
11.557.432 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(2.788.663) 5.190.840
Ajuste do exercício anterior
2.740.741
2.740.741 Outros Resultados Abrangentes
Prejuizo líquido do exercício
(2.788.663)
(2.788.663) Total do Resultado Abrangente do Exercício
(2.788.663) 5.190.840
Saldos em 31 de dezembro de 2021
20.734.400
438.329
876.658
(10.539.877)
11.509.510
As notas explicativas da Administração são
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
parte integrante das demonstrações contábeis.
Notas explicativas da administração às demonstrações ﬁnanceiras em 31 de dezembro de 2021 - Em reais
Demonstração dos Fluxos de Caixa
1. Contexto operacional: A UPBUS Qualidade em Transportes S.A., Compa- aplicações ﬁnanceiras e contas a receber. A Companhia adota procedimentos de gesExercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em R$)
nhia devidamente localizada a Avenida Augusto Antunes, nº 816 - Limoeiro - São tão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito, através de mecanismos ﬁnancei2021
2020
Paulo - SP - CEP: 08051-370, fundada em 07/07/2014, inscrita no CNPJ sob o nº ros que buscam minimizar a exposição dos ativos e passivos da Companhia, prote- Das Atividades Operacionais
20.589.268/0001-18, é uma Sociedade Anônima de capital fechado, com ﬁns lucra- gendo a rentabilidade dos contratos e do seu patrimônio. (c) Risco de crédito: O (+) Recebimentos de clientes
66.683.022 60.502.554
tivos, que tem por objetivo o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com iti- risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obriga- (-) Pagamentos a fornecedores
(24.684.521) (21.927.340)
nerário ﬁxo, municipal. Foi celebrado o contrato de concessão do serviço de trans- ções contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas ﬁnanceiras. As opera- (-) Pagamentos a funcionários
(18.795.182) (19.666.915)
porte coletivo público de passageiros, na cidade de São Paulo, lote D4 do Grupo Lo- ções que sujeitam a Companhia à concentração de risco de crédito residem, princi- (-) Pagamento de impostos
(2.503.117)
(401.332)
cal de Distribuição da concorrência 05/2015, processo SEI nº 6020.2019/0002193-0, palmente, nas contas correntes bancárias e aplicações ﬁnanceiras, onde a Compa- (-) Valores bloqueados judicialmente
37.011
44.591
nos termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12/12/2001 e alterações; Lei Municipal nhia ﬁca exposta ao risco da instituição ﬁnanceira envolvida. A Companhia conside- (-) Aquisição de títulos de capitalização
(150.783)
nº 13.278, de 7/01/2002 e alterações; Lei Federal nº 12.587, de 3/01/2012 e altera- ra baixo o risco de crédito das operações que mantém em instituições ﬁnanceiras (-) Pagamento de carta de crédito
(108.034)
(69.533)
ções, Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995, e demais normas aplicáveis, com a Pre- com as quais opera, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha. O (+) Recebimentos de receita ﬁnanceira
4.114
7.039
feitura Municipal de São Paulo. Até então, a Companhia vinha atuando com base no risco de crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancialmente, em (-) Pagamento das despesas ﬁnanceiras
(1.597.941)
(286.341)
contrato nº 42/2019 SMT.GAB - Lote Operacional D4 em caráter emergencial e a tí- função do porte ﬁnanceiro das Companhias para as quais são prestados os serviços. (-) Pagamentos de processos judiciais
(7.156.643) (3.084.522)
tulo precário de delação da prestação de serviços essenciais de transporte coletivo Adicionalmente, monitora-se continuamente a posição de seus recebíveis, reava- (=) Disponibilidades geradas pelas
urbano de passageiros, assinada em 24/05/2019 junto a Prefeitura do Município de liando, sempre que necessário, suas políticas de crédito, objetivando mitigar even- atividades operacionais
11.727.926 15.118.201
São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes tuais perdas. E, se necessário, constitui-se provisão para créditos de liquidação du- Das Atividades de Investimentos
SMT. Em 06/09/2019, foi celebrado o primeiro termo de aditamento do contrato al(81.350)
(66.422)
vidosa para os clientes inadimplentes e aplica procedimentos de cobrança e nego- (-) Investimentos em terminais
terando: o prazo de concessão do transporte público coletivo de 20 para 15 anos;
(9.668.832) (22.130.706)
ciação de créditos vencidos. (d) Risco de liquidez: A gestão prudente do risco de (-) Aquisição de ativo imobilizado
para ﬁns de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considera- 1.770.380
liquidez implica manter caixa e aplicações ﬁnanceiras, títulos e valores mobiliários (+) Venda de ativo imobilizado
da a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e do último dia de
suﬁcientes, bem como disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito (=) Disponibilidades aplicadas nas
cada mês; e em decorrência da alteração do prazo de concessão e da remuneração,
atividades
de
investimentos
(9.750.182)
(20.426.748)
a Taxa Interna de Retorno (TIR) do referido contrato foi reduzida de 9,85% ao ano compromissadas e capacidade de liquidar posições de mercado. A Administração Das Atividades de Financiamentos
para 9,10% ao ano. O objeto do contrato é a delação, por concessão, da prestação monitora o nível de liquidez da Companhia considerando o ﬂuxo de caixa esperado (+) Novos empréstimos e ﬁnanciamentos
17.105.535 23.200.402
e exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, em São Pau- em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas. A previsão de ﬂuxo de caixa é (-) Amortização de empréstimos e ﬁnanciamentos
(15.767.312) (12.852.786)
lo, nos termos do artigo 2 do Decreto Municipal nº 58.200, de 5/04/2018, alterado realizada pela Companhia, sendo sua projeção monitorada continuamente, a ﬁm de (-) Pagamento antecipado de distribuição de lucros
(4.302.421)
pelo Decreto Municipal nº 58.541, de 30/11/2018, do Lote D4, do Grupo Local de Dis- garantir e assegurar as exigências de liquidez, os limites ou cláusulas dos contratos (-) Pagamento de dividendos
- (4.359.183)
tribuição, com a ﬁnalidade de atender às necessidades atuais e futuras de desloca- de empréstimos e caixa suﬁciente para atendimento às necessidades operacionais (=) Disponibilidades geradas pelas
mento da população, envolvendo: a) operação da frota de veículos, incluindo a dos do negócio. A Companhia não possui operações com instrumentos ﬁnanceiros não atividades de ﬁnanciamentos
(2.964.198) 5.988.433
Serviços Complementares; b) operação das bilheterias dos terminais de integração reﬂetidos nas demonstrações ﬁnanceiras de dezembro de 2020, assim como não rea- Aumento (redução) líquido no
e estações de transferência e dos postos de atendimento ao usuário do Bilhete Úni- lizou operações com derivativos ﬁnanceiros. (e) Risco de taxas de juros: O risco caixa e equivantes de caixa
(986.454)
679.886
co; c) administração, manutenção e conservação dos terminais de integração e es- da taxa de juros da Companhia decorre de aplicações ﬁnanceiras e empréstimos e Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
2.129.796 1.449.910
tações de transferência; d) operações dos terminais de integração e estações de ﬁnanciamentos de curto e longo prazo. A Administração da Companhia tem como Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do exercício
1.143.342 2.129.796
transferência; e) serviços de tecnologia da informação aplicados ao monitoramento política manter os indexadores de suas exposições a taxas de juros ativas e passi- Aumento (redução) líquido no
da frota, incluindo aquisições, instalação, operação e manutenção de toda a infraes- vas atrelados a taxas contratuais ﬁrmadas com as instituições ﬁnanceiras e por meio caixa e equivantes de caixa
(986.454)
679.886
trutura tecnológica necessárias (hardware e software) para processamento, arma- de negociações de valores mobiliários com os participantes desse mercado.
As notas explicativas da Administração são
zenamento, comunicação, disponibilizando todos os dados coletados pelos equipa- 6. Plano de contas: O plano de contas implantado na Companhia foi baseado na
parte integrante das demonstrações contábeis.
mentos embarcados obrigatórios ao Poder Concedente, de modo que este possa estrutura apresentada pela SPTRANS - São Paulo Transportes adequada a nossa reaMovimentação da depreciação
exercer, com base nesses dados, as atividades de planejamento, monitoramento, ﬁs- lidade operacional.
2020
Adições Baixas
2021
calização e apuração de indicadores que compõem os índices de qualidade e desem- 7. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não ado- Descrição
(726.910)
(145.376)
(872.286)
penho da frota vinculada ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros; tadas: As normas, alterações e interpretações de normas emitidas, mas ainda não Ediﬁcações
(20.840.796) (10.038.031)
- (30.878.827)
e f) operação do Serviço de Atendimento Especial - Serviço Atende, nos termos da adotadas até a data de emissão das demonstrações contábeis da Companhia, estão Veículos
Lei Municipal nº 16.337, de 30/12/2015.
(90.973)
(90.973)
abaixo apresentadas. A Companhia pretende adotá-las se cabível quando entrarem Móveis e utensílios
2. Base de elaboração: As demonstrações contábeis foram preparadas e estão em vigência. • Alterações ao IAS 1: Classiﬁcação de passivos como circulante ou Bilhetagem eletrônica
(91.263)
(62.879)
(154.142)
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas não circulante. Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76
(21.658.969) (10.337.259)
- (31.996.228)
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orienta- do IAS 1 - Presentation of Financial Statements (correlato ao CPC 26 (R1) - Apresen- 13. Empréstimos e ﬁnanciamentos
ções e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), tação das Demonstrações Contábeis), de forma a especiﬁcar os requisitos para clasModalidade
Taxa
2021
2020
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e ratiﬁcados pela Comis- siﬁcar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: (i) o
Capital
de
giro
0,70%
a
1,30%
a.m.
6.794.819
1.015.439
são de Valores Mobiliários (CVM).
que signiﬁca um direito de postergar a liquidação; (ii) que o direito de postergar deve
0,78% a 1,24% a.m. 17.976.069 23.387.886
3. Base de preparação das demonstrações contábeis: As principais políticas existir na data-base do relatório; (iii) que essa classiﬁcação não é afetada pela pro- Financiamentos
24.770.888
24.403.325
contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão deﬁnibabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; (iv) que somente se
Circulante
2.284.122 1.015.439
das abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apreum derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de caNão circulante 22.486.766 23.387.886
sentados, salvo disposição em contrário. (a) Moeda funcional e moeda de aprepital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classiﬁcação. Esta alterasentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são menA movimentação dos empréstimos e ﬁnanciamentos no exercício de 2021:
ção de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2023. A Compasurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua
Capital
de
giro
Financiamento
Total
nhia não espera impactos signiﬁcativos nas suas demonstrações contábeis. • Alte(“a moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais
Saldo inicial
1.015.439
23.387.886 24.403.325
(R$), que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia. ração das normas CPC 23/IAS 8 - Deﬁnição de estimativa contábil. Em fevereiro de Captação
8.177.035
8.928.500 17.105.535
(b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem o caixa, as contas bancárias e 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting
Pagamento
(2.397.655)
(14.340.317) (16.737.972)
Estimates
and
Errors
(CPC
23
Políticas
Contábeis,
Mudança
de
Estimativa
e
Retiﬁ
as aplicações de curto prazo, de alta liquidez, imediatamente conversíveis em valo6.794.819
17.976.069 24.770.888
res em dinheiro conhecidos e sujeitos a um risco insigniﬁcante de alteração de va- cação de Erro), onde é introduzida uma deﬁnição de estimativas contábeis. Essa al- Saldo ﬁnal
lor, com intenção e possibilidade de serem registrados no curto prazo. (c) Imobili- teração busca esclarecer a distinção entre os conceitos “mudança nas estimativas 14. Obrigações tributárias
2021
2020
zado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo contábeis” e “mudança nas políticas contábeis e correções de erros”. Além disso Descrição
- 1.819.878
método linear, às taxas anuais. (d) Empréstimos e ﬁnanciamentos: Os emprésti- esclarecem como as entidades usam técnicas de mensuração e dados para desen- IRPJ a recolher
638.183
mos e ﬁnanciamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos volver estimativas contábeis. Estas alterações de normas são efetivas para exercí- CSLL a recolher
custos da transação incorridos, e subsequentemente, são demonstrados pelo custo cios iniciando em/ou após 1/01/2023. A Companhia não espera impactos signiﬁca- IRRF a recolher
11.238
9.884
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor total a pagar é tivos nas suas demonstrações contábeis. • Alterações na IAS 1 e IFRS Practice Sta- IPTU a recolher
147.578
287.233
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os emprésti- tement 2 - Divulgação de Políticas Contábeis. Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu Total
158.816 2.755.178
mos e ﬁnanciamentos estejam a vencer, utilizando-se o método da taxa de juros efe- alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Julgments (do- 15. Obrigações trabalhistas
tiva. (e) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de competên- cumento de natureza educativa emitido pelo IASB e não publicado pelo CPC no BraDescrição
2021
2020
cia. (f) Instrumentos ﬁnanceiros: O Companhia não atua no mercado de derivati- sil), em que fornece orientação e exemplos para auxiliar as entidades a aplicar julSalários a pagar
568.159
398.860
vos e nem de venda variável. Os ativos e passivos tratados como instrumentos ﬁ- gamentos de materialidade às divulgações de política contábil. Essas alterações vi1.950.952
671.607
nanceiros tais como caixa e equivalentes de caixa, contas a receber não possuem sam auxiliar as entidades a fornecer divulgações de política contábil que são mais INSS a recolher
149.894
182.522
valor de mercado diferente daqueles apresentados nesta demonstração ﬁnanceira. úteis, substituindo a exigência de que as entidades divulguem suas políticas contá- FGTS a recolher
26.810
55.022
(g) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: O imposto beis “signiﬁcativas” por uma exigência de divulgar suas políticas contábeis “mate- Rescisões a pagar
72.598
58.514
de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com riais” e adicionando orientações sobre como as entidades aplicam o conceito de ma- Outras
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável terialidade na tomada de decisões sobre divulgações de políticas contábeis. Estas Total
2.768.413 1.366.525
excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para con- alterações de normas são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2023. 16. Parcelamentos previdenciários: Em julho de 2017, a Companhia aderiu ao
tribuição social sobre o lucro líquido. A despesa com imposto de renda e contribui- A Companhia não espera impactos signiﬁcativos nas suas demonstrações contábeis. Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), parcelando os débitos de INSS,
ção social compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o im- 8. Caixa e equivalentes em caixa
do período de janeiro de 2015 a julho de 2016, em 120 meses. Em outubro de 2020,
posto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à Descrição
2021
2020 a Companhia aderiu ao Parcelamento Simpliﬁcado, parcelando os débitos de INSS,
combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido Caixa e bancos
128.909
162.433 do período de 13° de 2017 e de abril de 2018 a 13° de 2018, em 60 meses. Em ouou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar ou Aplicações ﬁnanceiras
1.014.433 1.967.363 tubro de 2020, a Companhia aderiu ao Parcelamento Simpliﬁcado Ordinário, parcecompensar sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos de- Total
1.143.342 2.129.796
cretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstra- As aplicações ﬁnanceiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conver- lando os débitos de INSS, do período de abril de 2019 a junho de 2020, em 60 meses. Em dezembro de 2020, a Companhia aderiu ao Parcelamento Simpliﬁcado Ordições ﬁnanceiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
síveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insigniﬁcante risnário, parcelando os débitos de INSS, do julho de 2020 a novembro de 2020, em 60
anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias
co de mudança de valor.
entre os valores contábeis de ativos e passivos para ﬁns contábeis e os correspon9. Contas a receber: Referem-se ao saldo do valor a receber, conforme o Demons- meses. Em 9 de junho de 2021, a Companhia aderiu ao parcelamento dos débitos
dentes valores usados para ﬁns de tributação. O imposto diferido é mensurado petrativo de Remuneração de Sistema Local, decorrente da prestação de serviços de inscritos na Dívida Ativa, parcelando o acordo de transação excepcional, em 48 parlas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas
transporte coletivo urbano pela Companhia à Prefeitura do Município de São Paulo, celas. Em 25 de agosto de 2021, a Companhia aderiu ao Parcelamento Simpliﬁcado
revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decreOrdinário, parcelando os débitos de INSS, do período de maio de 2019 a dezembro
tadas até a data de apresentação das demonstrações ﬁnanceiras. Os ativos e pas- por meio da Secretaria Municipal de Transportes.
de 2020 e dos décimos terceiro salário de 2019 e 2020, em 51 parcelas.
sivos ﬁscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar 10. Tributos diferidos: O saldo do IRPJ e CSLL diferidos são compostos por prejuí17. Provisão para contingências: A Administração, com base em informações de
passivos e ativos ﬁscais correntes, e eles se relacionam a impostos lançados pela zos ﬁscais e base negativa de contribuição social, sendo que a compensação dos
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ati- prejuízos ﬁscais de imposto de renda e da base negativa da contribuição social está seus assessores jurídicos, análise do histórico e das demandas judiciais pendentes,
vo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas ﬁs- limitada à base de 30% dos lucros tributáveis. As premissas para constituição des- constituiu provisão em montante considerado suﬁciente para cobrir as prováveis percais, créditos ﬁscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é ses créditos consideraram os históricos de lucros ﬁscais e as expectativas de aufe- das estimadas com as ações em curso.
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os rir lucros ﬁscais nos próximos exercícios, fundamentados por estudos técnicos que 18. Patrimônio líquido: O capital social subscrito é de R$ 20.734.400, sendo
quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são evidenciam como provável a obtenção de lucros tributáveis futuros.
1.000.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal e 19.734.400 ações prerevisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realiza- 11. Investimentos: Conforme item 3.49 do Contrato de Concessão do Serviço de ferenciais nominativas com valor nominal. Reserva legal: A reserva legal é consção não seja mais provável. (h) Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função Transporte Coletivo Público Passageiros, as concessionárias deverão constituir um tituída a razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que Fundo de Investimento em Participação, em conformidade com a Instrução CVM nº do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Reserva espossa ser estimada de maneira conﬁável, e é provável que um recurso econômico 578, de 30/08/2016 da Comissão de Valores Mobiliários, e demais disposições letatutária: A reserva estatutária é constituída a razão de 10% do lucro líquido apuseja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são reconhecidas levando-se gais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Esse fundo deve ﬁgurar como sócio
rado em cada exercício social nos termos do artigo 194 da Lei nº 6.404/76. Lucro
em conta a opinião da Administração e dos seus assessores jurídicos, a natureza controlador da pessoa jurídica gestora responsável pela execução das atividades redas ações, a similaridade com processos anteriores, sua complexidade e no posicio- lacionadas a: a) operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de por ação: O lucro por ação é calculado dividindo-se o resultado do exercício atrinamento de tribunais. Sempre que a perda for avaliada como provável, o que oca- transferência e dos postos de atendimento ao usuário do Bilhete Único; b) adminis- buível aos acionistas pela média ponderada da quantidade de ações em circulação
sionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quan- tração, manutenção e conservação dos terminais de integração e estações de trans- durante o período. Não existe diferença entre o lucro por ação básico e o diluído.
do os montantes envolvidos forem mensuráveis com suﬁciente segurança, a provi- ferência; c) operação dos terminais de integração e estações de transferência; e d) 19. Despesas com processos judiciais: Referem-se, substancialmente, aos acorsão é reconhecida. As provisões para reclamações trabalhistas são reconhecidas serviços de tecnologia de integração aplicados ao monitoramento da frota. Em con- dos dos processos trabalhistas.
com base no percentual histórico de desembolsos para cada demanda. Os valores formidade com as cláusulas 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4. e 1.1.5. do referido contrato. A par- 20. Despesas tributárias: Referem-se, substancialmente, aos parcelamentos de
provisionados reﬂetem a melhor estimativa que a Companhia possui para mensurar tir de 09/2019, o Poder Concedente vem descontando dos valores a pagar à Compa- multas ﬁscais em função das contribuições previdenciárias.
a saída de recursos que se espera que ocorra.
nhia, o montante para ﬁns de investimento neste Fundo de Investimento em Partici- 21. Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía co4. Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas: A elaboração pações.
bertura de seguro de frotas e de acidentes pessoais de passageiros, por valores conde demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra- 12. Imobilizado
siderados suﬁcientes pela administração para cobrir eventuais sinistros.
sil, requer que a administração da Companhia use de julgamentos na determinação
2021
2020 22. Informações suplementares: Em 31 de dezembro de 2021, a partir dos
e no registro de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis incluem, porTaxa de
Depresaldos apresentados no Balanço Patrimonial, os índices apresentados pela
tanto, várias estimativas referentes à seleção de vidas úteis dos bens do ativo imodepreciação
ciação
administração são:
bilizado e provisões julgadas necessárias para passivos. A liquidação das transa- Descrição
(a.a.)
Custos acumulada
Líquido
Líquido
ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos esti- Terrenos
Índices contábeis
Fórmulas
Índice calculado 2021
1.855.000
- 1.855.000
mados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A adEdiﬁcações
4% 3.634.400
(872.286) 2.762.114 2.900.957
Liquidez Corrente
Ativo circulante
13.323.000
ministração da Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anual1,3627
Veículos
20% 67.537.375 (30.878.827) 36.658.548 38.738.739
Passivo circulante
9.776.834
mente. Redução ao valor recuperável de ativos: Os ativos não circulantes são
Móveis e utensílios
10%
909.728
(90.973) 818.755
23.987
revistos anualmente para que se possa identiﬁcar evidências de perdas não recupeLiquidez Geral
Ativo circulante +
Máquinas e
ráveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem
Realizável a longo prazo
13.729.989
equipamentos
10%
193.250
193.250
61.722
que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recu0,3006
20%
787.680
(154.142) 633.538
324.567
Passivo circulante +
perável é calculado para veriﬁcar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhe- Bilhetagem eletrônica
Exigível a longo prazo
45.670.071
cida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperá- Benfeitoria em
292.052
292.052
55.000
vel, ou seja, o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ati- imóvel de terceiros
Liquidez Seca
Ativo circulante 75.209.485 (31.996.228) 43.213.257 42.104.972
vo. Para ﬁns de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o
Estoques
12.476.983
Movimentação do custo
qual existem ﬂuxos de caixa identiﬁcáveis separadamente.
1,2762
2020
Adições Baixas
2021
Passivo circulante
9.776.834
5. Gerenciamento de risco ﬁnanceiro: (a) Considerações gerais: A Compa- Descrição
- 1.855.000
- 1.855.000
nhia participa em operações envolvendo instrumentos ﬁnanceiros, incluindo caixa e Terrenos
Endividamento Total
Passivo circulante +
3.634.400
- 3.634.400
equivalentes de caixa, aplicações ﬁnanceiras, contas a receber de clientes, fornece- Ediﬁcações
Exigível a longo prazo
45.670.071
59.579.535 8.928.500 (970.660) 67.537.375
dores, adiantamento a fornecedores e empréstimos e ﬁnanciamentos, com o objeti- Veículos
0,7987
Ativo total
57.179.581
23.987
885.741
909.728
vo de administrar a disponibilidade ﬁnanceira de suas operações. (b) Gerencia- Móveis e utensílios
61.820
131.430
193.250 Quociente de Solvência
mento de riscos: A Companhia está exposta a riscos de liquidez, em virtude da Máquinas e equipamentos
Ativo total
57.179.581
1,2520
415.830
371.850
787.680
possibilidade de não ter caixa suﬁciente para atender suas necessidades operacio- Bilhetagem eletrônica
Passivo total 237.052
292.052
nais, a riscos de mercado, decorrentes de variações de taxas de juros e ao risco de Benfeitoria em imóvel de terceiros 55.000
Patrimônio líquido
45.670.071
63.770.572 10.554.573 (970.660) 73.354.485
crédito, decorrente da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes em
Ubiratan Antônio da Cunha - Diretor Presidente - CPF. 136.122.678-17
Aos acionistas e administradores
UPBUS Qualidade em Transportes S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da UPBUS Qualidade em Transportes S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da UPBUS Qualidade em Transportes S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o
exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in-

André Barauna Vieira - Contador - CPF. 162.995.288-50 - CRC 1SP 211.634/O-9

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: •
Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles in-

ternos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. •
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 17 de maio de 2022
Unity Auditores Independentes - CRC 2SP026236
Edison Ryu Ishikura - Contador CRC 1SP200894/O-0
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ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS
E TRANSPORTES LTDA.

CNPJ/ME 09.227.702/0001-87 - NIRE 35.221.895.140
ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados, na forma da lei, os sócios da Artquality Embalagens Especiais e Transportes
Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em reunião de sócios, a ser realizada no dia 31/05/2022, às
11:00 horas, na sede da Sociedade, localizada na Cidade de Barueri, SP, na Al. Araguacema, 103,
sala 04, 1º andar, Tamboré, CEP 06460-070, a fim de deliberar acerca das seguintes matérias:
(i) a destituição do Sr. Nilson da Costa Lopes, brasileiro, casado, empresário, RG 17.052.819-4
SSP/SP, CPF/ME 106.653.348-26, residente e domiciliado na Cidade de SP, SP, na Rua Balthazar
Fidelis, nº 175, Jardim Guançã, CEP 02151-080, do cargo de Diretor “Grupo B” da Sociedade; (ii) a
alteração da Cláusula 4 do Contrato Social da Sociedade, de forma a refletir a deliberação constante
do item (i) acima; e (iii) a consolidação do Contrato Social da Sociedade. Barueri, 21 de maio de 2022.
Diogo Losito Mantovani - Diretor Grupo A
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N.R.P.S.P.E.
Empreendimentos e Participações S.A.
(em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações realizada em 17/12/2021
Data, Hora e Local: Aos 17 de dezembro de 2021, às 11:45 horas, na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar,
conjunto 92, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-905. Quórum de Instalação:
verificou-se a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e
lista de presença (Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Sueli de Fátima Ferretti,
que convidou a mim, Cleber Faria Fernandes para secretariá-la. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a)
Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos
membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do
dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a N.R.P.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Pamplona, 818 - 9º andar, conjunto 92, CEP: 01405-905; (b) fixar o capital social da Companhia em R$
500,00 (quinhentos reais) dividido em 500 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição
anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte
integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar
a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor
a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária
de 2021, os quais tomam posse na presente data, conforme termos de posse lavrados em livro próprio
e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista,
residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona,
818, 9º andar, conjunto 92, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-905, portadora da cédula de identidade
RG nº 7.743.932-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 764.868.778-04, para o cargo
de diretora. Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade
e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 818, 9º andar, conjunto 92, Bairro
Jardim Paulista, CEP 01405-905, portador da cédula de identidade RG nº 23.360.684-1, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da
Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido
condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta
ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 17 de dezembro de 2021. Sueli de
Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita, Cleber Faria Fernandes - Secretário da
Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ
19.553. JUCESP NIRE 3530058560-7 em 02/02/2022.
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EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 790.954 em 06 de abril de 2020 a
requerimento de QUALITY FIT ACADEMIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ nº 08.248.862/0001-40, com sede na Rua Assungui nºs 57/81, na Saúde, na
pessoa de seu sócio Thiago Ibrahim Aziz, brasileiro, casado, administrador de empresas,
Rg nº 44.985.465-5 e CPF nº 311.774.268-97, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que os autores acima qualificados,
requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo
1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ,
visando à declaração de domínio sobre o prédio nº 81 situado na Rua Assungui,
com 1280,34m2 de área de terreno (contribuintes nºs 046.023.0255-6 e
046.023.0043-1), melhor descrito e caracterizado no memorial descritivo e planta
apresentados com o procedimento, com origem nas matrículas nºs 6.765; 6.766 e
6.761(cujas serão encerradas, conforme sentença transitada em julgado no processo
de Dúvida nº 1085263-76.2020.8.26.0100) de propriedade de João Galan Ross, cirurgião
dentista; Ariosto do Amaral Senise, cirurgião dentista e Felisberto Martinho Rodrigues,
médico, todos brasileiros, casados, residentes e domiciliados nesta Capital; Francisco
Mangieri Filho, brasileiro, solteiro, maior, estudante, residente e domiciliado na cidade
de Bauru, neste Estado à Rua Antônio Alves nº 8-41 e Ernesto Furlan, brasileiro,
solteiro, cirurgião dentista, domiciliado e residente nesta Capital na Rua Silva Bueno
nº 499 e Luiz Mangieri Filho, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, domiciliado e
residente nesta Capital, na Rua Oratório nº 3675, alegando e comprovando posse
mansa e pacifica a mais de 17 anos, somando a posse de seus antecessores.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16
do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
07 e 23/05
na forma da lei. São Paulo, 05 de maio de 2022.

Jornal O DIA SP
SERASA S.A.

CNPJ/ME nº 62.173.620/0001-80 - NIRE 35.3.0006256-6
AVISO AOS ACIONISTAS
A SERASA S.A. (“Companhia”) comunica seus acionistas que, em observância ao artigo 289 da
Lei 6.404/1976, conforme alterada, passará a realizar as publicações legais exclusivamente no
Jornal “O Estado de São Paulo”, com divulgação simultânea nas versões impressa e digital
(https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/). Valdemir Bertolo - Diretor Presidente e Vicepresidente do Conselho de Administração da Companhia.

CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
CNPJ/MF Nº 21.332.862/0001-91 - NIRE 35300540131
ATA DE ASSEMBELIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, Horário, Local: 08.02.2022 às 09 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Torre B, 8º
andar, Edifício Pátio Malzoni, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Henrique Souza e Silva
Peretto, como presidente, Yim Kyu Lee - Secretário. Deliberações Aprovadas: AGE realizada de maneira “digital”,
via videoconferência. 1. o pedido de renúncia ao cargo de Diretor sem designação especíﬁca apresentado pelo Sr.
Yim Kyu Lee, sendo consignado um voto de agradecimento por todos os serviços prestados. 1.1. A instituição e o
diretor renunciante outorgaram-se, mutuamente, a mais ampla, rasa, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação,
para nada mais reclamar, a qualquer tempo, título, direito ou pretexto, em relação ao exercício do mandato e aos atos
praticados como membro da Diretoria que renunciou, exceto em caso de fraude ou crime. 1.2. O diretor renunciante
permanecerá em seu cargo até a posse de um dos seus substitutos, eleitos conforme deliberação constante no item
2. 2. Eleger para os cargos de Diretores sem designação especíﬁca os Srs: Guilherme Gurgel de Oliveira
Macedo, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 95.009.003.408-SSP/CE, CPF/ME nº 632.596.053-04;
e Sergio Castro Emsenhuber, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 6.113.428 SSP/SP, CPF/ME nº 069.168.988-10,
para um mandato que se estenderá até a posse dos diretores que forem eleitos na AGO de 2022, e com remuneração
anual global de até R$ 1.000.000,00, ambos residentes em São Paulo/SP; e apresentaram a declaração de que não
estão impedidos, por lei, de exercerem atividades mercantis. 3. ﬁca ratiﬁcado a atual composição da diretoria da
companhia com mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2022, a saber: • Henrique Souza e Silva
Peretto – Diretor Presidente; • Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo – Diretor sem designação especíﬁca; e • Sergio
Castro Emsenhuber – Diretor sem designação especíﬁca; Encerramento: Nada mais. São Paulo, 08.02.2022.
Acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto: Henrique Souza e Silva Peretto; José Paulo de
Castro Emsenhuber; Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo; Yim Kyu Lee; Andre Felipe de Oliveira Seixas Maia e Sergio
Castro Emsenhuber. Advogado: Thais Carvalho Santos - OAB/SP nº 395.274. JUCESP nº 203.226/22-7 em
19.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação social de Cibrasec Companhia Brasileira de Distribuição)
CNPJ nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35.300.151.402 - Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 303ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA VIRGO II COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 303ª Série da 2ª Emissão da VIRGO II
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da Cibrasec Companhia Brasileira de Distribuição), com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares
dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 303ª Série da 2ª Emissão, conforme
aditado (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares de
CRI, a realizar-se no dia 13 de junho de 2022 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica
através da plataforma Microsoft Teams (“Assembleia”), conforme Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de
2021 (“Resolução 60”), a ﬁm de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar que nenhuma penalidade seja
adotada no âmbito da Emissão em razão da inobservância do prazo previsto na cláusula 11.1.1 do Termo de Securitização para apresentação tempestiva, pela Agência de Rating, da classiﬁcação de risco dos CRI atualizada de forma trimestral, referente aos meses de maio/2020 (1T-2020), Agosto/2020 (2ºT-2020), novembro/2020 (3ºT-2020), fevereiro/2021 (4ºT-2020) e Maio/2021 (1ºT-2021), os quais foram entregues fora do prazo, e sobre a não entrega, até a presente data, relativa a novembro/2021 (3ºT/2021); (ii) Caso aprovado o item (i) acima, aprovação de prazo adicional de
60 (sessenta) dias contados da data de aprovação deste item para entrega da classiﬁcação de risco dos CRI relativa a
novembro/2021 (3ºT/2021); e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os
atos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. O material de apoio necessário
para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site
da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação é de Titulares do CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, conforme cláusula 14.4 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através
do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora
àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br preferencialmente em até 2 (dois)
dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários
e documentos que comprovem a representação do titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular dos CRI poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica
(https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da
CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRI ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii)
ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o titular dos CRI ser pessoa jurídica, deverá ser
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes.
Conforme Resolução 60, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 21 de maio de 2022.
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Cibrasec Companhia Brasileira de Distribuição)

Mitre Realty Empreendimentos
e Participações S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05 de Maio de 2022
Data, Horário e Local: No dia 05 de maio de 2022, às 10:00hr, realizada por meio de videoconferência,
conforme prerrogativa prevista no caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Mitre Realty Empreendimentos
e Participações S.A. (“Companhia”). Convocação: Dispensada a convocação em face da presença de todos
os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da
Companhia. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a
saber: (a) Jorge Mitre, (b) Fabrício Mitre, (c) Burkhard Otto Cordes, (d) Guilherme Affonso Ferreira, (e) Pedro
Barros Mercadante Oliva e (f) Rodrigo Coelho Cagali (“Conselheiros”), os quais participaram via
videoconferência, conforme facultado pelo caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Os
Conselheiros elegeram o Sr. Fabrício Mitre como Presidente da Mesa e o Sr. Rodrigo Coelho Cagali como
secretário. Ordem do Dia: (i) o pedido de renúncia do Sr. Giancarlo D’Elia Denapoli ao cargo de membro do
Comitê de Auditoria da Companhia; (ii) a eleição do Sr. Douglas Lima de Barros, abaixo qualificado, ao cargo
membro do Comitê de Auditoria; e (iii) deliberar sobre a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria, com
mandato unificado de 1 (um) ano. Deliberações: Após análise da matéria constante na ordem do dia, os
Conselheiros decidiram por aprovar, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto
segue: (i) Reconhecer e aceitar o pedido de renúncia apresentado na presente data pelo Sr. Giancarlo
D’ Elia Denapoli, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 44.101.249-8
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 233.627.698-45, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço profissional na Alameda Santos, 700, 5º andar, Jardim Paulista, CEP
01418-002, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, conforme Termo de Renúncia
que ficará arquivado na sede da Companhia; (ii) Ato contínuo, aprovar a eleição do Sr. Douglas Lima de
Barros, brasileiro, Administrador de Empresas, casado, portador da cédula de identidade RG
nº 29.556.126-9, inscrito no CPF sob o nº 248.461.008-47, residente e domiciliado na Rua Dr. Cândido Mota
filho ,183 - apto. 24 A, São Paulo, SP, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria da Companhia, até o
término do mandato com mandato unificado de 1 (um) ano a encerrar-se na primeira reunião do conselho
de administração a ser realizada após a aprovação das contas do exercício social de 2022, conforme Termo
de Posse que ficará arquivado na sede da Companhia; e (iii) aprovação da reeleição dos seguintes
membros do Comitê de Auditoria da Companhia, todos com mandato unificado de 1 (um) ano a encerrar-se
na primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a aprovação das contas do exercício
social de 2023: (a) Guilherme Affonso Ferreira, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 4.405.163-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 762.604.298-00, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369,
Conjunto 807, Jardim Paulistano - CEP: 01452-000, para o cargo de Membro Independente do Comitê de
Auditoria da Companhia, conforme Termo de Posse que ficará arquivado na sede da Companhia; e
(b) Henrique Silva Premoli, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG
nº 23.817.207-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 157.763.008-43, residente e domiciliado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Francisco Matarazzo, 404,
Conjunto 201, 2º andar, Água Branca - CEP 05001-000, para o cargo de Coordenador e Membro do Comitê
de Auditoria da Companhia com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade, conforme Termo de
Posse que ficará arquivado na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os
conselheiros presentes assinada. São Paulo/SP, 05 de maio de 2022. Mesa: Fabrício Mitre - Presidente;
Rodrigo Coelho Cagali - Secretário. Conselheiros Presentes: Jorge Mitre, Fabrício Mitre, Burkhard Otto
Cordes, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro Barros Mercadante Oliva e Rodrigo Coelho Cagali. A presente é
cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 05 de maio de 2022. Mesa: Fabrício Mitre Presidente; Rodrigo Coelho Cagali - Secretário. JUCESP nº 252.242/22-1 em 18/05/2022. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE ARRECADAÇÃO DE BENS EXPEDIDO NOS AUTOS DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE Marcos Furlanetto -

PROCESSO Nº 1128607-49.2016.8.26.0100 PRAZO 1 (UM) ANO O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e
Sucessões,do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Marcos Furlanetto, filho de Walter Furlanetto e Benedita Rodrigues Furlanetto, que nestes autos, por sentença
datada de 17/04/2017,proferida pelo(a) MM.Juiz(a) de Direito,Dr(a).André Salomon Tudisco,foi declarada sua AUSÊNCIA
e determinada a ARRECADAÇÃO de seus bens consistentes nos direitos hereditários provenientes dos autos do
Inventário de Vanda Furlaneto, a saber:50% de um IMÓVEL,apartamento nº136,no 13ºandar ou 14ºpavimento do Edifício
Bela Garden, situado na Rua Bela Cintra, nº 2.302, Cerqueira César, São Paulo-SP; 50% de ATIVOS FINANCEIROS nos
bancos Bradesco, agência 0134, e Banco do Brasil, agência 0712; 50% dos saldos apurados em contas judiciais dos
aluguéis gerados pelo imóvel retro listado; e 50% dos jazigos nº 1901 e nº 1902, quadra III, setor 3, no Cemitério do
0RUXPE\ VHQGR QRPHDGR D  FXUDGRU D  R D  6U D :DQGD0DULD'¶HoD&3)0.358-28, RG 33715026. Nestas
condições, na forma do art. 745 do CPC, foi determinado o chamamento do(a) ausente, por EDITAL, para que, no prazo
de 1 (um) ano, contado da primeira publicação, entre na POSSE do(s) bem(ns), sob pena de, não o fazendo, proced er-se
à abertura da sucessão provisória. O presente edital será afixado e publicado por 06 vezes, com intervalo de 02 meses,
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2022.
[23]

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2022

COINVEST SECURITIZADORA S/A

(Em constituição)
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
Em 22/06/2021, às 11h, na sede social, nesta cidade de SP/SP. Presença de Acionistas: Estiveram
presentes todos os Acionistas, a saber, Sr. Eduardo Américo Lins Cancian e Sr. Thomas Francisco
Silva Maiani, representando assim, 100% do Capital Social votante. Mesa: Presidente, Sr. Eduardo
Américo Lins Cancian e Secretário, Sr. Thomas Francisco Silva Maiani. Deliberações: O Sr.
Presidente declarou instalada a Assembleia de Constituição da sociedade, por unanimidade de votos
e sem quaisquer restrições foi deliberado: 1) Leitura e aprovação da minuta do Estatuto Social
– aprovação unânime pelos presentes, passando o Estatuto Social da Coinvest Securitizadora S/A,
a ter a redação estabelecida ao final das deliberações desta Ata. Boletim de Subscrição – a) Eduardo
Américo Lins Cancian, RG 20.366.001 SSP/SP e CPF 168.903.478-54, e b) Thomas Francisco
Silva Maiani, RG 26.459.792-8 SSP/SP e CPF 318.627.618-76. Ações subscritas: 1.000 ações
ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de
integralização das Ações: 100%. Distribuição por subscritor: - Eduardo Américo Lins Cancian,
com 50% das ações e Thomas Francisco Silva Maiani, com 50% das ações. Eleição dos Membros
da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores. Os acionistas aprovaram a eleição dos
Srs. Eduardo Américo Lins Cancian, como Diretor-Presidente e o Sr. Thomas Francisco Silva
Maiani, Diretor de Relação com Investidores, todos com mandato de 3 anos, de 22/06/2021 a
21/06/2024. Aprovada a remuneração global anual de até R$ 26.400,00 para os membros da Diretoria.
São Paulo, 21/06/2021. Presidente, Sr. Eduardo Américo Lins Cancian e Secretário, Sr. Thomas
Francisco Silva Maiani. JUCESP - NIRE 3530057836-8 em 07/10/2021. Gisela Simiema Ceschin
- Secretária Geral.

PRIME IT – CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
CNPJ/MF nº 66.755.257/0001-61
NIRE nº 35.210.364.199
Reunião de Sócios Quotistas – Edital de Convocação
O sócio da/PRIME IT – CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA (“Sociedade”), nos termos
da Cláusula 7ª do Contrato Social, convoca os senhores sócios quotistas da Sociedade
a se reunirem em 26 de maio de 2022, às 14 h, em primeira convocação, com a
presença de sócios representando 75% do capital social, e, as 14:30 em segunda
convocação com qualquer número, na sua sede social localizada na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, Rua Alcides Ricardini Neves, nº 12, conjunto 313,
Edifício Imperial Berrini Offices, Bairro Cidade Monções, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:/(1)/retirada de sócio e aquisição de quotas pela sociedade para
permanência em tesouraria; (2) ratificação do valor base para determinação dos
haveres de sócio retirante consoante o disposto na Cláusula 13ª do contrato social; (3)
cessão e transferência de quotas e consequente alteração da cláusula 3ª que trata do
capital social;/(4) Em virtude das deliberações dos itens precedentes, deverá ser
formalizada mediante assinatura dos sócios na correspondente alteração e consolidação
do contrato social da sociedade. Reunião de Sócios Quotistas, conforme ordem do dia
acima, em atenção ao disposto nos Artigos/1.152/e/1.153 da Lei nº/10.406/2002. São
Paulo, 11 de maio de 2022./Adalberto José Amaral Lollato – Sócio.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 6ª EMISSÃO DA
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
A VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A), com
sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente) vem, por meio deste, convocar os titulares do CRA, a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS instituição ﬁnanceira, com ﬁlial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, Conjunto 101, Jardim Paulistano, cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0003-08 (“Titulares
dos CRA” e “Agente Fiduciário”, respectivamente), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação para a Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 10 de junho de 2022, às 10 horas, que ocorrerá exclusivamente de forma remota e eletrônica, inclusive para ﬁns de voto, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021
(“Resolução CVM 60”), nos termos deste edital, a ﬁm de, conforme cláusula 14.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 07 de outubro de 2019 (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Não decretação do Vencimento Antecipado das Debêntures e consequentemente, a não realização do Resgate Antecipado dos CRA, nos termos da cláusula 6.2.2. do Instrumento Particular de Escritura da 2ª
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Broto Legal Alimentos S.A. (“Escritura de Emissão de Debêntures”), em razão do não atingimento
do Índice Financeiro referente ao exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2021, conforme obrigação disposta na cláusula 6.2.1., item (m), subitem (2) da Escritura de Emissão de Debêntures; e b) Autorizar a transferência de 100% (cem
por cento) das ações emitidas pela Devedora para a UBL Participações Ltda., sociedade de responsabilidade limitada,
inscrita no CNPJ/ME sob nº 45.971.340/0001-06, com sede na Rua João Januario Ayroso, nº 3183, 2º Andar, Sala 04,
Bairro São Luis, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89.253-565 (“UBL Participações” e “Alteração de Controle”, respectivamente), sem que (i) seja necessária a realização da Oferta de Resgate Antecipado e o
Resgate Antecipado decorrente da Oferta de Resgate Antecipado, conforme previsto nas Cláusulas 6.1.1. (p) da Escritura de Emissão de Debêntures e 8.1., alínea (p) do Termo de Securitização; e (ii) tal transferência de ações seja considerada Evento de Vencimento das Debêntures e, consequentemente dos CRA, nos termos das Cláusulas 6.1.1. (p) e
6.2.1. (h) da Escritura de Emissão das Debêntures e 8.1.1, alínea (p) e 8.1.2, alínea (h) do Termo de Securitização, inclusive no caso de, eventualmente, a referida transferência já ter sido concretizada na data de deliberação deste item.
O material necessário para embasar a deliberação dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.
virgo.inc; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Assembleia instalar-se á, em primeira convocação, com a presença
de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRA em circulação e, em segunda convocação,
com qualquer número, conforme previsto na cláusula 14.6 do Termo de Securitização. O quórum para deliberação das
matérias previstas nos itens “(a)” e “(b)” será de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de votos favoráveis de titulares dos CRA
em Circulação presentes na assembleia em primeira ou em segunda convocação, nos termos da cláusula 14.10.1 do
Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet, sem possibilidade de participação de forma
presencial, com a possibilidade de envio de Manifestação de Voto previamente, por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@
virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do titular; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Os Titulares dos CRA poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente
Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://www.virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRA ou
por seu representante legal, de forma eletrônica ou não, e se for de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRA ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de
procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Conforme Resolução CVM 60, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham
sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada. São Paulo, 20 de maio de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
21 e 24/05

EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 0003291-30.2022.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Débora Thais de
Melo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) JOSÉ ROBERTO DACOSTA, Brasileiro, Casado, RG 27.638.9104, CPF 164.688.228-82, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – SUPERO. Assim, encontrando-se o executado em lugar
incerto e não sabido, de acordo com a sentença proferida nos autos supramencionados, foi determinada sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 15 dias, decorrido prazo do edital, efetuar o pagamento da
importância de R$ 53.509,96 (março/2022), devidamente corrigido e acrescido de custas até a data do efetivo
depósito, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, conforme Livro I, Título II, Capítulo III, art. 523,
§1º do Código de Processo Civil ou no mesmo prazo, sem nova intimação, ofereça impugnação. Na inércia será
nomeado curador especial para representa-los. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de maio de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1098249-62.2020.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo
Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Roberto Barbosa de Almeida Oliveira Martins, RG
17.840.341-6, CPF 106.901.798-12, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.263,86 (outubro/2019), oriunda
do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2016. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais)
e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2022.
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SM Kart Competition faz quinta
etapa no Kartódromo de Interlagos

No SM Kart Competition as mulheres tem a categoria Speed
Angels
Angels Masculino), João Gabriel (Speed Angels Geral), Marcos
Paulo Depintor (Depintor Nascar) e Willian Araujo Silva (Depintor Stock).
As provas serão transmitidas
ao vivo pelo canal FAtvLive, no
Youtube.

- Bateria treino; 15:30 – Novatas; 16:00 - Estreantes feminina; 16:30 - Novatos 1;
17:00 – Sênior; 17:30 - Estreantes Masculino 1; 18:00 –
Depintor; 18:30 - Estreantes
Masculino 2; 19:00 Graduados;
19:30 Novatos 2; 20:00 Graduados B; 20:30 Speed Angels;
21:30 Bateria Coringa.
O SM Kart Competition tem
apoio de Aboissa Commodity

Cronograma da quinta etapa
da SM Kart Competition:
14:00 - Formula kart; 15:00

Brokers, Adelante Sports, AKSP,
Albarelli Sistemas, Alpie Escola de Pilotagem, Alvorada Pets,
Artmix, Banda Gozi, Banda Roliços Selvagens, Bar Lounge 97,
Box4Cars, Braúna Investimentos, Bunny Burguer, Carlos Masso Terapias Corporais e Energética, Cento e Onze Design, Cervejaria Paulistânia, Clinica de
Olhos AS, Directa Imóveis, Divando com Andy Fani, DKR Luvas, Dra Deise Mitaki, ECPA,
Família Presto Pizzaria e Restaurante, Filé Restaurante e Bar,
Floricultura Jardim dos Amores,
FuteRock, Grakar, Gym Free
Tensores para Treinamento, Harder Than, Jornal O DIA SP, K’
Cakes Confeitaria Artesanal,
Loba Eventos, LR Interlagos,
Master Mídia Marketing, Meg
Star Speedwear, Monster English, Padaria Karol 97, PFox
Informática, School Fighter, SM
Renovadora de Veículos, SOS
Veterinária, Speed Angels Kart
Racing Girls, Studio JZ Danças
e Teatro, Surah Korean Cuisine,
TriploNet Internet Fibra Óptica,
ULV, W.I.S Secret, Zio Vito Pizza e Pasta.

Endurance: Negrão e Gomes defendem
liderança da GT3 em Interlagos
Foto/ Bruno Terena

Após vitória em Goiânia, dupla da equipe A. Mattheis quer manter bom momento em circuito em que estiveram ausentes na
última temporada

AMG GT3
Xandinho Negrão e Marcos
Gomes vão tentar manter os
100% de aproveitamento na
temporada do Império Enduran-

ce Brasil, que realiza sua segunda etapa neste fim de semana, no
autódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP). Depois de ven-

cer a prova de abertura, em Goiânia (GO), a dupla da equipe A.
Mattheis Motorsport quer manter o bom momento e sair do circuito paulistano da mesma forma que entrou: na liderança do
campeonato pela categoria GT3.
Para a prova em São Paulo, o
Mercedes AMG GT3 de Negrão e
Gomes terá um acréscimo indesejado: a adição de 30 kg de peso extra, a ser instalado no carro dentro
do sistema conhecido como lastro
do sucesso, que visa manter o equilíbrio entre os participantes. “É algo
que sempre atrapalha, mas vamos
buscar fazer o nosso melhor mais
uma vez. Viemos decididos a disputar toda a temporada e começamos muito bem em Goiânia. Queremos manter esse ritmo mesmo
com as dificuldades e brigar por
outra vitória”, destacou Gomes.

A prova em Interlagos marca
o retorno da equipe ao tradicional circuito, onde os campeões
de 2020 não competiram no último ano, quando disputaram
apenas parte da temporada. “É
um circuito adorado por todos,
muito técnico e prazeroso de
guiar. A briga na nossa categoria
vai estar mais uma vez muito intensa, mas estivemos muito fortes desde o início em Goiânia e
assim queremos estar em todas
as etapas, para não deixarmos a
liderança do campeonato escapar”, pontuou Xandinho.
A etapa do Endurance em Interlagos acontece neste sábado
(21), a partir das 11h30, com quatro horas de duração. A prova terá
transmissão ao vivo, pela TV no
canal Bandsports e via internet no
canal de YouTube da categoria.

Seleção Feminina

Com oito participações em
Jogos Olímpicos e três medalhas de ouro no currículo, o técnico José Roberto Guimarães
conhece como poucos a responsabilidade e a alegria de representar o Brasil em grandes competições. Com esses sentimentos sempre fortes, ele inicia um
novo ciclo olímpico, o sexto à
frente da seleção brasileira feminina de vôlei. Comandará uma
equipe renovada na caminhada até
Paris 2024. Na sexta-feira
(20), as 19 jogadoras convocadas até o momento encerraram
o primeiro bloco de treinamentos no Centro de Desenvolvimento da CBV, em Saquarema (RJ).
Em um ano que terá as emoções
do Campeonato Mundial em setembro, o primeiro desafio é a
Liga das Nações, que já começa
no dia 31.
“Meu sonho de criança era

vestir a camisa da seleção brasileira. É uma missão e um privilégio viver esses momentos tão
especiais, aprendendo, evoluindo e representando o Brasil em
grandes competições. Espero o
mesmo das jogadoras. É o que
buscamos desde que elas pisam
em Saquarema e são apresentadas à nossa filosofia de treinamento e à responsabilidade de
encarar esses desafios”, diz
o técnico.
Durante seis semanas, a seleção feminina treinou no CT de
Saquarema. O grupo se reapresenta nesta segunda-feira (23),
em Barueri (SP), e embarca três
dias depois para a primeira etapa
da Liga das Nações, nos Estados
Unidos. Em Shreveport-Bossier
City, na Louisiana, encara Alemanha, Polônia, República Dominicana e as donas da casa, entre 31
de maio e 5 de junho.

Foto/Divulgação

José Roberto Guimarães reafirma
sua paixão pela seleção brasileira

Roberta e Rosamaria em ação
“Jogadoras convocadas: as
levantadoras Macris, Roberta e
Kenya; as opostas Lorenne, Kisy
e Lorrayna; as ponteiras/opostas
Rosamaria e Tainara; as ponteiras Ana Cristina, Julia Bergmann,

Karina e Pri Daroit; as centrais
Carol, Diana, Julia Kudiess, Lorena e Mayany; e as líberos Natinha e Nyeme. O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do
vôlei brasileiro.

Campeonato Paulista APER
Cross Country terá quatro
etapas em 2022
Foto/ Doni Castilho

O campeonato mais popular
de kart rental do Brasil deve lotar as dependências do Kartódromo de Interlagos (SP/SP) neste
sábado (21), quando receberá
cerca de 300 pilotos na disputa
de 12 provas válidas pela quinta
etapa do SM Kart Competition,
concorrendo a mais de 220 prêmios e sorteios.
Neste evento novamente a
SM Kart Competition arrecadará doações de alimentos, roupas
e produtos de higiene em prol das
ações sociais da Igreja da Graça.
Logo após todos os pódios,
para encerrar a festa será comemorado o aniversário dos pilotos que nasceram no mês de
maio, com distribuição de bolos.
Após as quatro primeiras etapas os líderes do certame são:
Rodrigo Oliveira (Graduados A),
Kimi Morgan (Graduados B),
Dany Ruggier (Sênior), Pedro
Assis (Novatos Masculino),
Duda Cebolinha (Novatos Feminina), Paolo Giovane Baglione
(Estreantes Masculino), Natalia
Eufrásio (Estreantes Feminina),
Andrea Senigalia (Speed Angels
Feminina), Marco Verga (Speed

Foto/ Emerson Santos

O mais popular campeonato de kart rental deverá receber cerca de 300 pilotos em oito horas de evento

Moto
O Campeonato Paulista
APER Cross Country 2022 –
CNCC Series está confirmado
em 2022. A partir de julho, a
competição reunirá pilotos das
categorias Motos e UTV’s para
quatro etapas, todos elas realizadas no MBOX – SP Race
Park, na cidade de Jarinu. A etapa de abertura será nos dias 1,
2 e 3 de julho, ficando o primeiro dia para reconhecimento, o sábado para os UTV’s e o
domingo para as motos. Uma
realização da Racing Adventure e Associação Paulista de
Enduro e Rally, com supervisão da Federação Paulista de
Motociclismo, o evento tem
como finalidade resgatar e impulsionar o esporte, além de
ampliar a base, reunindo participantes novatos e experientes.
O Campeonato Paulista
APER Cross Country 2022
será aberto aos pilotos com licença CBM válida. No caso de
filiação nova, o piloto deve enviar à CBM ou entregar na secretaria da prova, conforme
modelo disponível no site da
CBM, os seguintes documentos: Termo de uso e cessão de
Imagem; Termo de responsabilidade quando menor de 18 anos
assinado pelo representante legal; e Atestado Médico de aptidão para a prática desportiva.
O evento contará com provas desafiadoras, mas extremamente seguras para todas as classes e todas faixas etárias, sendo
traçados distintos para Motos e
UTV’s. O calendário de eventos
começa com a abertura entre os
dias 1 e 3 de julho. A segunda
etapa será de 9 a 11 de setembro; a terceira de 4 a 6 de novembro, que inclui uma etapa
dupla para motos de 6 horas; e
de 11 a 13 de novembro, com
etapa dupla para UTV’s, com 4
horas de duração.
A programação da primeira etapa começará no sábado às
10 h, com a Classe Estreantes
– 20 veículos (40 minutos + 2
voltas), depois às 11 h, Intermediária – 20 veículos (60 minutos + 1 volta); e 13 h – Pró
(60 minutos + 2 voltas). No
domingo, os trabalhos começarão às 9h30, para Kids A e B
(5 voltas); vindo depois às
10h30, Estreante Feminina/Juvenil/XCN – Nacional A (máximo de 60 minutos + 1 volta); 12 h, XC1, XC2, XC3,
XC4 XCNF – Nacional B (60
minutos + 1 volta).
Uma das atrações do evento estará na organização. O
responsável pelos traçados
será Dyonísio Malheiro, com
mais de 30 anos realizando a
construção de traçados, em
Cross Country, Enduro, Moto-

cross, Supercross, Rally e Baja.
Ficará a cargo dele desenhar os
traçados para todas as etapas.
Pilotos do mais alto nível
de Enduro foram forjados no
CNCC Séries, a partir de 2000,
em competições organizadas
pela Associação Paulista de
Enduro e Rally, nomes como
Bernardo Magalhães, Tachinha, Nielsen Bueno, Rafael
Dias, Felipe Zanol, Carlo Collet, Rodrigo Ranieri, Fabio
Wolf Campos e muitos outros
nomes consagrados. Dentre
estes o maior nome é Rodney
Smith, que acumula 9 títulos
do GNCC.
Inscrições - As inscrições
deverão ser feitas pelo site
www.aperbrasil.com.br, ou na
secretaria de prova no local do
evento. Dia 1º de Julho, a partir das 13 h, e nos dias 2 (sábado) e 3 (domingo), a partir das
8 h. Detalhes sobre valores e
formas de pagamento estão disponíveis no site oficial.
Calendário - 1ª etapa –
dias 01, 02 e 03 de julho de
2022; 2ª etapa – dias 09,10 e
11 de setembro de 2022; 3ª
etapa – dias 04, 05 e 06 de novembro de 2022 (etapa dupla
para as Motos – 6 horas); 4ª
etapa – dias 11, 12 e 13 de novembro de 2022 (etapa dupla
UTVs – 4 horas).
As classes estão assim definidas:
Motos - XC1 – Motos 2T
até 250cc e 4T até 450cc – Livre; XC2 – Motos 2T até 150cc
e 4T até 250cc – Livre; XC3 –
Over 35 anos – Livre – Pilotos
com 35 anos completos; XC4
– Over 45 anos – Livre – Pilotos com 45 anos completos;
XCN – Nacional A – Fabricação Nacional até 230cc 4T –
Livre; XCF – Nacional B – Livre para todas as cilindradas,
desde que fabricação nacional
– Livre; Kids A – Motos até
50cc – de 5 a 9 anos; Kids B –
Motos acima de 51cc – de 10
a 13 anos.
UTV’s
Estreantes/Novatos
–
UTV’s com 1050cc máximo
(standard) – Livre;
Intermediária – UTV’s com
1050cc máximo – Livre;
Pró – UTV’s com 1299cc máximo (preparação livre) – Livre.
O Campeonato Paulista
APER Cross Country – CNCC
Series é uma realização da Racing Adventure e Associação
Paulista de Enduro e Rally
(APER), com apoio do SP
Race Park, Husqvarna. Acerbis,
América Sports, Terra Polaris,
A supervisão da Federação Paulista de Motociclismo (FPM).
Mais informações no site
www.aperbrasil.com.br.

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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Novo Jaguar E-PACE 2022
mais sofisticado
O Jaguar E-PACE nasceu da combinação poderosa entre a feroz motorização do
esportivo F-TYPE e a robusta silhueta de um
SUV. Diante dessa realidade, a Jaguar decidiu aprimorar sua criação mais uma vez e
traz ao mercado o novo Jaguar E-PACE
2022, combinando design marcante e moderno a um pacote de tecnologia embarcada
nunca visto. O modelo chega ao Brasil ainda
este mês na versão R-Dynamic SE, agora
com sistema de telemetria InControl Telematics de série, com preços a partir de R$
402.550.
Além de ostentar um visual belíssimo e
um extenso pacote tecnológico, o modelo
2022 continua entregando uma performance
invejável, digna de um Jaguar. O modelo foi
equipado com motor Flex Ingenium de 249
CV, combinado a uma transmissão automática de nove velocidades, entregando dinamismo e alta performance já característica dos
modelos da montadora britânica.
Equipado com o mais alto grau tecnológico presente nos veículos da Jaguar, o EPACE 2022 possui o InControl Telematics,
que faz interface entre a tela de infoentretenimento do veículo e o celular do usuário. Suportada pelo sistema PIVI PRO no próprio
automóvel, a experiência oferecida ao usuário do E-PACE no modelo 2022 tornou-se
ainda mais ágil. Com ela, é possível ainda
conferir uma gama de recursos de segurança e assistência ao motorista, que são exibidos na tela central altamente responsiva.
A tecnologia telemática oferece ainda
assistência rodoviária e serviços de emergência por meio dos botões bCall e eCall. As
ligações de assistência rodoviária (bCall) ajudam o cliente a se sentir mais seguro com a
comodidade de ter uma série de serviços ao
toque de um botão. Já os serviços de emergência Incontrol eCall podem ser acionados
também por um botão no próprio veículo, protegido por uma tampa para evitar acionamen-

tos acidentais. A grande diferença entre a
função bCall e eCall é a necessidade do cliente pois o eCall é uma ligação de emergência, acionando o 190.
Além da adição do InControl Telematics,
a conectividade do E-PACE 2022 é realçada
com a disponibilidade do Wireless Smartphone Pack. Agora os clientes poderão usufruir
da tecnologia de carregamento sem fio para
smartphones, fazendo com que seja ainda
mais fácil e prático desfrutar de funções como
o Apple CarPlay ou Android Auto. Dessa
forma, os recursos de mídia ficam disponíveis para os usuários do carro a apenas um
toque de distância, bastando estabelecer ou
renovar sua conexão de Bluetooth e seguir o
passo a passo exibido pelo sistema Pivi Pro
enquanto garantem uma carga sempre completa em seus celulares.
Interior focado no usuário
Cuidadosamente desenhado pensando no
motorista, o modelo 2022 dá continuidade à
proposta apresentada no facelift do E-PACE

Programa de assinatura
do Audi e-tron S
Sportback

A Audi do Brasil anuncia a nova fase do
programa de carros por assinatura da marca. O Audi Luxury Signature terá agora o
novo Audi e-tron S Sportback, modelo com
maior torque da marca e 100% elétrico, disponível no programa. Além do elétrico, também é possível assinar os modelos A4, Q7,
e-tron e e-tron Sportback. Os valores para
assinatura partem de R$ 8.285 por mês em
planos de 24 me ses.
Além da chegada do esportivo elétrico
ao portfólio de carros por assinatura, o programa também ganha expansão territorial e
está disponível em 27 cidades através de 34
pontos de venda. O plano por assinatura pode
ser contratado nas concessionárias presentes nos estados de São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná,
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito
Santo.
O Audi Luxury Signature deixou de ser
uma tendência para se tornar uma realidade entre os serviços oferecidos pela Audi
no Brasil. O modelo de negócios de carro
por assinatura está cada vez mais consolidado no mercado e ganha abrangência significativa com um portfólio de produtos ainda mais completo para atender à demanda
de clientes que buscam veículos altamente
tecnológicos.
O programa ainda oferece planos que
possuem duração de 18 ou 24 meses e contemplam até 1.500 km para rodar por mês,
seguro, IPVA, licenciamento, assistência 24
horas e manutenção preventiva, além de blindagem disponível com custo adicional. O

projeto é desenvolvido em parceria com a
Fleet Solutions, empresa do Grupo Volkswagen.
Os valores de assinatura partem de R$
8.285 para o Audi A4 Sedan, R$ 15.330 para
o Audi e-tron , R$ 15.795 para o Audi Q7,
R$ 16.345 para o Audi e-tron Sportback, R$
18.245 para o Q8 e R$ 21.100 para o Audi
e-tron S Sportback.
Como funciona o Audi Luxury Signature
As concessionárias Audi Center são responsáveis por apresentar aos potenciais clientes as informações dos modelos e planos
disponíveis do Audi Luxury Signature. Ao
confirmar o interesse, o cliente escolhe o
veículo de sua preferência e pode adicionar
opcionais e/ou blindagem, com respectiva
adição de valor no plano de assinatura.
Após a apresentação de toda a documentação necessária, o contrato é assinado
e a Audi fatura o veículo em nome da Fleet
Solutions, parceira do projeto responsável
pela aquisição do modelo. A unidade zero
quilômetro escolhida de acordo com as preferências do interessado chega à concessionária, que faz a entrega técnica para o cliente.
A partir daí o cliente fica responsável por
efetuar o pagamento da assinatura mensalmente e seguir as recomendações de manutenção da marca, como agendar e levar o
veículo para fazer as revisões nas concessionárias. Ao final do contrato, o cliente terá a
possibilidade de adquirir o modelo com condições especiais ou devolver na concessionária onde fechou o plano.
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da geração 2021. Além de todos os pontos
de contato do motorista no cockpit do EPACE serem trabalhados com materiais de
toque macio, sendo que a área de contato do
lado do joelho foi esculpida para proporcionar mais ergonomia e conforto, a atmosfera
criada internamente ganha ainda destaque
com mais luminosidade proporcionada pelo
teto solar panorâmico, o que valoriza os destalhes de design e foco na alta qualidade dos
materiais, em especial os acabamentos metálicos.
Combinando elementos de veículos da
família PACE para criar um visual singular, o
E-PACE possui design centrado em materiais de alta qualidade que se estendem por
toda a cabine. Enquanto a manopla de câmbio com acabamentos feitos com costura
“bola de críquete” e metal é inspirada no
modelo F-PACE, o volante em couro moderno e intuitivo tem design inspirado no I-PACE.
Transmitindo sensorialmente a qualidade do interior trabalhado no E-PACE para o

uso do veículo, o modelo apresenta soluções
focadas no conforto e na segurança do motorista e dos passageiros. Conta com sistema de ionização do ar da cabine, melhorando
a qualidade do ar interior por meio da tecnologia Nanoe, que remove alérgenos e odores
desagradáveis. O avançado sistema possui
filtragem PM 2.5, que captura partículas ultrafinas, para melhorar a saúde e o bem-estar dos ocupantes.
Bancos dianteiros elétricos com 12 ajustes, controle de ar dual zone, iluminação interna em LED e Sistema de Som Meridian™
(opcional) aprimoram a experiência e completam o interior requintado do Jaguar EPACE.
Tecnologia avançda
A modernidade do Jaguar E-PACE está
refletida diretamente nas funcionalidades disponíveis a poucos toques do usuário. O modelo é equipado com a mais avançada arquitetura eletrônica dos carros da Jaguar, a EVA
2.0, que dá suporte a uma série de tecnologias para garantir que esteja sempre conectado e atualizado. O sistema de infoentretenimento Pivi Pro, localizado no coração do interior do modelo e principal aliado na conexão com o InControl™ Telematics é acessado por uma tela HD sensível ao toque de
11,4 polegadas, sistema de navegação ágil
com fonte de energia própria e conectividade multifunções fornecida pela mais recente tecnologia dual-sim com dois modems
LTE.
A fim de garantir uma direção confortável sem perder agilidade, o modelo ganhou
desde 2021 aspectos importantes em sua estrutura. Sua arquitetura transversal proporciona maior rigidez do ponto de fixação da
suspensão dianteira e a vibração em toda a
cabine é reduzida, assim como o nível de
ruído, garantindo um ambiente mais confortável e refinado.
O E-PACE conta ainda com tecnologi-

as que auxiliam em uma dirigibilidade mais
fluida. A união entre as tecnologias Jaguar
Drive Control com Adaptive Surface Response, ClearSight Interior Retro View Mir ror da Jaguar (opcional), Driver Condition
Monitor, Adaptive Cruise Control (opcional)
e 3D Surround Camera, não só preparam o
veículo para qualquer terreno, mas munem
o motorista com rápidas informações que
ampliam sua consciência espacial e tornam
sua direção mais intuitiva, garantindo ainda
a preservação de sua segurança e de todos
a bordo.
Os faróis em LED premium com assinatura DRL garantem um visual mais fluido
e impactante ao veículo e as lanternas traseiras animadas também em LED, inspiradas no I-PACE, apresentam o gráfico de
chicane da Jaguar, o que agrega ainda mais
modernidade e tecnologia ao design geral
do veículo. Rodas esportivas de 20" diamantadas com contraste na cor Satin Dark Grey
completam o visual exterior marcante do veículo.
Motorização marcante
O modelo 2022 do Jaguar E-PACE chega na versão R-Dynamic SE com motor
Flex Ingenium de 249 CV, combinado a uma
transmissão automática de nove velocidades, resultando em dinamismo e performance compatíveis com a alta performance já
característica dos modelos da Jaguar. Com
velocidade máxima de 229 km/h, o SUV vai
de 0 a 100 km em 7,5 segundos.
Para abrigar tamanha potência, o exterior do E-PACE segue o visual atualizado
apresentado na versão 2021, que marcou um
grande aprimoramento do modelo. Sua postura robusta e aparência esportiva luxuosa
estão atreladas aos detalhes sutis, mas marcantes, como abertura inferior, escapamento
duplo e design de malha para a grade com
detalhes no formato de diamante, influenciados pelo logotipo da Jaguar Heritage.

Motos

Chega a nova Tiger Sport 660
A Triumph apresentou a nova Tiger Sport
660, que se destaca pela versatilidade, potência e alto nível de especificações do seu
motor triplo também para as motocicletas do
segmento crossover da média cilindrada.
O modelo chega ao mercado nacional
com preço sugerido de R$ 55.990. Pelo plano de financiamento do exclusivo do programa Triumph Smart, a moto pode ser adquirida com entrada de R$ 19.597, mais 23 prestações mensais de R$ 977 e uma parcela final, no 24º mês.
A nova Tiger Sport 660 vem equipada
com o primeiro motor triplo da categoria, e
o mais potente – são 81 cv de potência (a
10.250 rpm). O motor triplo se destaca, por
exemplo, no seu torque em faixas de redução, proporciona um forte desempenho na
faixa intermediária e ainda conta com uma
incrível potência de pico.
A moto garante ótima aceleração em
qualquer marcha, mesmo carregando um
passageiro, ou avançando rapidamente pelo
tráfego. Ela proporciona o equilíbrio perfeito de um desempenho empolgante disponível desde as faixas mais baixas de rotação, ao longo de todas as marchas, até a
potência máxima.
A nova Tiger Sport 660 foi projetada
para oferecer o manuseio dinâmico, ágil e
confortável. Perfeitamente equilibrada e
fácil de controlar, o novo modelo proporciona uma direção que inspira confiança. O
assento duplo é prático e confortável, com
uma altura de assento do piloto acessível
de 835 mm.
A suspensão foi desenvolvida para fornecer todas as reconhecidas vantagens de
manuseio da Triumph, com sensação es-

portiva ao pilotar sozinho, e uma sensação
de suavidade nas viagens mais longas e na
pilotagem com duas pessoas.
Praticidade e versatilidade são pontos
marcantes da nova motocicleta, tanto para
os deslocamentos do dia a dia na cidade,
como para as viagens de final de semana.
A nova Tiger Sport 660 vem de série
com um pacote de equipamentos líder no
segmento. Isso inclui os novos instrumentos multifuncionais com visor TFT, os primeiros na categoria, que fornecem todas
as informa ções necessárias sobre o piloto
com um design claro, compacto e organizado.
Eles foram projetados especificamente
para uma integração perfeita ao sistema de
conectividade My Triumph (opcional), que
possibilita navegação curva a curva, contro-

le da câmara GoPro e interação de telefone
e música.
Também líderes da categoria, os dois
modos de pilotagem “Road” e “Rain” ajustam a resposta do acelerador e as configurações do controle de tração, melhorando o
controle do piloto para maior confiança em
todas as condições.
A segurança é ainda mais aprimorada
com controle comutável de tração e ABS,
ambos de série. O controle de tração pode
ser desligado completamente por meio dos
instrumentos, quando desejado.
No estilo, o modelo integra com perfeição a praticidade e o design esportivo de aventura contemporâneo. A moto traz uma nova
personalidade dinâmica, com uma postura
vertical imponente distinta e uma carenagem
inédita.

Nacionais

C4 Cactus: compre agora,
paguem em 2024

O sonho de ter um SUV na garagem vai
ficar mais próximo neste mês com uma exclusiva campanha de descontos e financiamento para o Citroën C4 Cactus. O modelo
poderá ser encontrado em todas as concessionárias a partir de R$ 99.990 na versão

Live, pela modalidade e-commerce. Clientes que adquirirem o modelo por meio do
Banco PSA também poderão pagar a primeira parcela somente para 2024 pelo plano Novo de Novo, com entrada de 60% e
recompra garantida.

Os descontos via e-commerce também
foram estendidos para a versão Feel, que será
ofertado por R$ 108.990.
Todos os concessionários Citroën participam da campanha, que irá durar até o
dia 31/05. Essa novidade vai ao encontro
do sucesso constante que o SUV C4 Cactus obteve no mercado brasileiro. Nos primeiros quatro meses de 2022 o modelo registrou um volume de vendas quase 50%
superior ao mesmo período do ano passado. Essa performance ajudou a Citroën a
crescer 35% no mesmo período, enquanto
o C4 Cactus ampliou sua participação no
mercado em 82%.
Moderno, espaçoso e confortável, o C4
Cactus reúne um amplo pacote de itens de
série desde a versão inicial, com ar-condicionado digital, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema
multimídia com Android Auto e Apple Carplay e as icônicas luzes diurnas de LED.

