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ANS aprova reajuste de
até 15,5% para planos de saúde
Roubos, estupros e homicídios
dolosos aumentam em abril, em SP
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Câmara aprova limite da alíquota
de ICMS sobre combustíveis
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Manhã
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O crescimento das arrecadações obtidas por meio de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido
(CSLL) levou a Receita Fede-

ral a registrar o melhor desempenho arrecadatório desde o
início da série histórica, em
1995, tanto para o mês de abril
quanto para os primeiros quatro meses do ano.

De acordo com a análise de
arrecadação divulgada na quinta-feira (26) pelo Ministério da
Economia, a arrecadação total
do órgão em abril de 2022 ficou ligeiramente acima de R$
195 bilhões, “registrando
acréscimo real (IPCA) de
10,94% em relação a abril de
2021”.
No quadrimestre acumulado (de janeiro a abril de 2022),
a arrecadação alcançou o valor
de R$ 743,2 bilhões, o que representa um acréscimo de
11,05% pelo IPCA. “O acréscimo observado no período
pode ser explicado, principalmente, pelo crescimento dos
recolhimentos, principalmente de IRPJ e CSLL. Página 3

só pode ser realizada a partir
da data de aniversário de cada
contrato. Caso o mês de aniversário do contrato seja maio,
é possível a cobrança retroativa do reajuste.
A decisão não se aplica aos
planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão. Ela incide
apenas nas mensalidades dos
contratos individuais e familiares firmados a partir de janeiro de 1999. São aproximadamente 8 milhões de
beneficiários, o que corresponde
a 16,3% do mercado de saúde
suplementar.
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Lei que amplia Prouni para
estudantes de escolas
privadas é sancionada
O presidente da República,
Jair Bolsonaro, sancionou a Lei
14.350/2022 que amplia o acesso ao Programa Universidade
para Todos (Prouni) para alunos
de escolas particulares, mesmo
sem bolsa de estudos. Antes, só
estudantes de escolas públicas
ou que passaram por escolas privadas com bolsa integral podiam participar do programa. As
novas regras começam a valer a
partir do dia 16 de julho.

O texto, originado da Medida Provisória (MP) 1075/21, diz
que as bolsas do Prouni continuarão a ser oferecidas aos estudantes de baixa renda, cuja renda
familiar não ultrapasse os três
salários-mínimos, mas que o
perfil socioeconômico deixará
de ser um critério de pré-seleção. O desempenho no Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) continuará sendo considerado critério.
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Poupatempo tem mutirão
com mais de 9 mil vagas
para renovação de CNH
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Esporte

SM Kart Competition chega Gabriel Medina e Yago
Dora reforçam a
na metade do campeonato
seleção brasileira no
com muito sucesso

As disputas na SM Kart Competition acontecem em todos os
pontos da pista

O campeonato mais popular de
kart rental do Brasil novamente
movimentou as dependências do
Kartódromo de Interlagos (SP/SP),
no último fim de semana, recebendo 250 pilotos na disputa de 10
provas válidas pela quinta etapa do
SM Kart Competition, e concorrendo a 220 prêmios e sorteios.
Os vencedores da etapa foram
Augusto Coutinho (Graduados
A), André Lolo (Graduados B),
Marco Verga (Sênior), Gilberto
Carvalho (Novatos Masculino 1),
Juliano Paiva (Novatos Masculino 2), Monique Giannetti (Novatas), Guilherme Petrella (Estreantes Masculino), Bárbara Lopes
(Estreantes Feminina). Página 8

Enzo Gianfratti estreia no
Mercedes-Benz Challenge
em Interlagos
Enzo Gianfratti estreará
em mais uma categoria neste
final de semana. O piloto, que
já corre na Copa Shell HB20,
disputa a etapa de abertura do
Mercedes-Benz Challenge,
campeonato que terá sua primeira etapa no Autódromo de
Interlagos, em São Paulo (SP),
onde correrá na classe CLA 45
AMG, a principal do campeonato, carregando o número 19.
O piloto, que é o atual campeão
da classe Super na Copa HB20, onde
disputa a divisão Elite neste ano, se
mostra bastante ansioso para a disputa da primeira etapa. Página 8

Enzo Gianfratti

Quiksilver Pro G-Land
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Com o objetivo de modernizar e adequar as instalações prediais e prestações de serviços
hospitalares não assistenciais e
serviços de apoio de 12 hospitais municipais, a Prefeitura de
São Paulo, por meio da Secretaria de Governo Municipal, e
apoio da Secretaria Municipal da
Saúde e da São Paulo Parcerias, abriu chamamento público
para interessados se credenciarem a apresentar, até 27 de
junho deste ano, estudos para projeto inédito na área da saúde.
O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI),
aberto por meio do chamamento público nº CH/002/2022/
SGM-SEDP, conforme prevê o
decreto municipal nº 57.678, de
4 de maio de 2017, tem como
objetivo diminuir os gastos públicos e apresentar possibilidades eficientes de melhoria da
qualidade dos serviços oferecidos por meio das propostas de
soluções integradas, com base
em critérios de melhor relação
custo-benefício, voltadas ao ganho de escala e ao aumento da eficiência e do controle operacional e econômico dos serviços
dos hospitais, reduzindo custos
e, eventualmente, o número de
contratos, garantindo qualidade
e eficiência da fiscalização.
Os 12 hospitais, que eram administrados pela extinta Autarquia
Hospitalar Municipal (AHM) e
que são alvo desse PMI, têm um
total de área de 132 mil m² distribuídos em todas as regiões do município, com capacidade de mais
de 2.100 leitos, gerando um custo anual, apenas com a prestação
de serviços hospitalares não assistenciais e serviços de apoio,
superior a R$ 350 milhões.
Poderão participar desse
PMI pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras,
individualmente ou em consórcio, que preencham os requisitos de participação previstos no edital, tendo os interessados até 30 dias após a
publicação do edital para realizar o credenciamento.

Arrecadação total da
Receita Federal em abril
chega a R$ 195 bilhões

Foto/Divulgação

Município abre
chamamento
público para
parceria na área
hospitalar

A Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
aprovou o índice máximo de
reajuste anual para os planos
de saúde individuais e familiares. O aumento poderá ser de
até 15,5%. A decisão foi tomada pela diretoria por quatro
votos a um.
Trata-se do maior reajuste
anual já aprovado pela agência, criada em 2000. As operadoras dos planos de saúde
poderão aplicar o índice em
mensalidades cobradas entre
maio de 2022 a abril de 2023.
Mas a atualização dos valores

Filipe Toledo vai competir com a lycra amarela de
número 1 do ranking na Indonésia
O tricampeão mundial Gabriel Medina e Yago Dora vão
reforçar a seleção brasileira na
primeira etapa do World Surf
League (WSL) Championship
Tour, após o corte da elite no
meio da temporada. Medina já
estava confirmado para o restante do ano com um convite da
WSL e Yago foi chamado para
substituir o havaiano Seth Moniz, que se contundiu treinando
em G-Land. A seleção brasileira então terá nove surfistas competindo no Quiksilver/ROXY
Pro G-Land. O prazo da sexta
etapa da temporada começa
neste sábado e vai até o dia 6
de junho em Banyuwangi, na
ilha de East Java, Indonésia.
O fuso horário é de 10 horas a mais do Brasil, então se a
competição começar as 8h00
do sábado nas esquerdas tubulares de G-Land, serão 22h00
da sexta-feira no horário de

Brasília. O evento será transmitido ao vivo pelo
WorldSurfLeague.com e pelo
Globoplay e SporTv no Brasil. Gabriel Medina não compete desde que conquistou
seu terceiro título mundial,
em setembro do ano passado
no Rip Curl WSL Finals, em
Trestles, na Califórnia. Yago
Dora ainda participou de duas
etapas do WSL Qualifying
Series em novembro no Brasil, ganhou o Saquarema Surf
Festival e conquistou o título
sul-americano da temporada
2021/2022 da WSL Latin
America.
Isso antes de sofrer uma
lesão de Lisfranc no pé esquerdo e precisar de uma intervenção cirúrgica. Os dois
não participaram de nenhuma
das cinco primeiras etapas do
WSL Championship Tour
2022.
Página 8
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Poupatempo tem mutirão com mais de
9 mil vagas para renovação de CNH
Os motoristas que estão
com a CNH (Carteira Nacional
de Habilitação) vencida entre
janeiro e fevereiro de 2021
precisam ficar atentos, pois termina no próximo dia 31 de
maio o prazo para renovar o documento. Quem ainda não regularizou a habilitação pode aproveitar a oportunidade no último
mutirão do mês, que será promovido pelo Poupatempo, no
próximo sábado (28), em todas
as unidades.
As vagas estarão disponíveis
a partir da quarta-feira (25) e o
agendamento deve ser feito pelos canais digitais – portal
www.poupatempo.sp.gov.br,
aplicativo Poupatempo Digital

ou totens de autoatendimento.
Serão 9,4 mil vagas distribuídas
entre os postos. Somente na última ação, em 21 de maio, 4,8
mil condutores solicitaram o
serviço.
Neste ano, o Poupatempo já
realizou mais de um milhão de
atendimentos para solicitações
de renovação de CNH, sendo
que apenas 414 mil foram feitas presencialmente. 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 solicitações (65%) foram realizadas de forma online.
Importante ressaltar que o

CESAR
NETO
CÂMARA (São Paulo)
Será que a relatoria sobre o caso Camilo (líder Avante) poderá ser do vereador e ex-presidente da Mesa Diretora, Donato
(PT) ?
.
PREFEITURA (São Paulo)
Será que as ‘Cracolândias’, com filiais por todo o centro expandido da Pauliceia Desvairada, pode prejudicar as Viradas Culturais ?
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Será que a católica e deputada Janaína (PRTB) crê num milagre, dando a ela pelo menos 10 milhões de votos pro Senado ?
.
GOVERNO (São Paulo)
Será que Rodrigo (PSDB) tá na propaganda partidária como
“paulista raiz”, pra atacar o fluminense Tarcísio (Republicanos)
?
.
CONGRESSO (Brasil)
Será que a senadora Tebet (MDB) tá dizendo que “mulher
vota em mulher” à Presidência, porque tá esnobando votos LGBTQIA + ?
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Será que Bolsonaro (PL) - cuja pesquisa ‘datapovo’ tava ontem em BH - tá preocupado com ‘vitória’ do Lula (PT) no 1º
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.
PARTIDOS
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- que não sabia que o Costa Neto é dono do PL e dá o número ...
.
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... de urna pra quem ele quiser, como tá sendo o caso do recém-filiado deputado federal Bolsonaro (SP), filho do Presidente ?
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Será que Aras, Procurador Geral - tá fazendo jogo duplo, ora
dando razão pro Bolsonaro, que o indicou, ora pro Supremo e
TSE ?
.
HISTÓRIAS
Será que como a AIDS nos anos 1980 do Século 20, a Varíola dos Macacos seguirá atingindo mais aos homens homossexuais ?
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
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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.
Vale lembrar que 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.
Renovação da CNH
Para renovar a CNH, basta
acessar
o
portal
www.poupatempo.sp.gov.br ou
aplicativo Poupatempo Digital,
clicar em Serviços > CNH >
Renovação de CNH. Após confirmar ou atualizar os dados, o
motorista agenda e realiza o
exame médico na clínica credenciada indicada pelo sistema.
Quem exerce atividade remunerada ou optar pela inclusão do EAR na CNH, precisa
passar também pela avaliação

psicológica e será direcionado
a um profissional credenciado.
Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa
de emissão e aguardar as orientações que serão enviadas por
e-mail pela Senatran para acessar a CNH Digital, que tem a
mesma validade do documento
físico, disponível no aplicativo
Carteira Digital de Trânsito
(CDT). O código de segurança
para acessar a CNH digital também pode ser consultado pelos
canais eletrônicos do Poupatempo.
Para evitar deslocamentos e
proporcionar mais conforto e
comodidade, o cidadão irá receber a CNH física, pelos Correios, no endereço indicado
pelo motorista.

Roubos, estupros e homicídios
dolosos aumentam em abril
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serviço presencial será disponibilizado no horário habitual de
cada unidade, mediante agendamento prévio, que deve ser feito nos canais eletrônicos de
forma gratuita. A prioridade é
atender aqueles que estejam
com a habilitação para vencer
ainda neste mês e precisam
realizar alterações no documento, como transferência
interestadual, por exemplo.
De acordo com estimativas
do Detran.SP, cerca de 170
mil motoristas estão com as habilitações vencidas neste período.
A renovação simplificada
deve ser feita preferencialmente de forma remota, tanto pelo
Poupatempo quanto pelos canais do Detran.SP. Para isso, o

No mês de abril, o número
de homicídios dolosos (com intenção) cresceu em todo o estado de São Paulo na comparação com o mesmo mês do ano
passado, passando de 215 para
230 casos. Também houve aumento no número de latrocínios (roubo seguido de morte),
estupro, roubos em geral e furtos em geral. Os dados foram
divulgados na quarta-feira, (25)
pela Secretaria de Segurança
Pública de São Paulo.
Os latrocínios passaram de

13 notificações em abril de
2021 para 16, em abril deste ano.
Já os estupros passaram de 915
notificações para 980, na mesma base de comparação. O total
de roubos passou de 16.722 registros para 19.215 em abril
deste ano. Já os furtos em geral
passaram de 32.479 ocorrências para 44.760, aumento de mais
de 37%.
Pandemia
A secretaria informou, no
entanto, que prefere fazer a com-

paração com o ano de 2019, último antes da pandemia de covid-19. Para a pasta, essa base
de comparação é mais correta,
já que os anos de 2020 e 2021
foram atípicos por causa do isolamento social.
Nessa comparação, informa
a secretaria, houve redução nas
mortes intencionais e nos registros de estupro e roubos.
Em em abril de 2019 foram
registrados 255 homicídios dolosos, o que seria 9,8% acima
do registrado em abril deste ano.

O número de estupros no mês
passado foi 3,7% inferior ao registrado em abril de 2019. Já os
roubos em geral caíram 7,5%
neste ano, na mesma base de
comparação.
O número de latrocínios ficou estável, com 16 casos notificados em abril de 2019 e de
2022. Os furtos, também se
mantiveram em patamar semelhante: em 2019 foram registrados 44.604 casos, pouco menos
do que foi registrado em abril
deste ano. (Agência Brasil)

Número de empresas abertas em
São Paulo sobe 6,19%
Desde a retomada econômica em agosto do ano passado,
após o período mais agudo da
pandemia de covid-19, a Junta
Comercial do Estado de São
Paulo (Jucesp), registrou mais
de 213 mil novas empresas, até
abril de 2022.
O resultado representa alta
de 6,19% no número de novos
CNPJs, na comparação com
mesmo período do ano anterior - de agosto de 2020 a
abril de 2021 -, quando foram
registradas 200.691 constituições. A Jucesp é vinculada
à Secretaria de Desenvolvi-

mento Econômico.
Os segmentos que mais
abriram empresas foram os de
saúde, educação e comunicação. O destaque fica com a
educação que teve a abertura
de 6.462 empreendimentos
contra 5.726, entre agosto de
2020 e abril de 2021, um aumento de 12,8%.
Segundo a subsecretária do
Ensino Técnico e Profissionalizante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Natalia
Vido, o aumento representa a
soma de esforços do setor para
a retomada do ensino, já que no

período mais crítico da pandemia muitas escolas fecharam.
“Acredito que esse período
mostrou a importância de novas metodologias educacionais,
como o uso de tecnologia para
aprendizagem e a convivência
entre os estudantes. A recuperação da aprendizagem e os
avanços em longo prazo para
apoiar a juventude são necessariamente um esforço conjunto, que envolve diferentes
atores mais a sociedade”, analisou Natalia.
De acordo com a Jucesp, o
setor de tecnologia também re-

gistrou impactos positivos durante essa retomada, já que as
novas tecnologias serão fundamentais para que organizações
e empresas mantenham-se competitivas nos próximos anos.
“Um dos reflexos da pandemia da covid-19 foi a aceleração na transformação digital das
empresas. Isso abriu espaço
para aqueles negócios que buscam desenvolver e ofertar soluções tecnológicas inovadoras
e eficientes”, disse o subsecretário de Ciência, Tecnologia e
Inovação, Rafael Andery.
(Agência Brasil)

SP Cia de Dança e Orquestra do
Theatro São Pedro estreiam obras
A São Paulo Companhia de
Dança (SPCD) e a Orquestra do
Theatro São Pedro iniciaram na
quinta-feira, (26), na capital paulista, uma temporada inspirada
em obras dos modernistas brasileiros: Desassossegos, de
Henrique Rodovalho; e Di, assinada por Miriam Druwe. As
apresentações ocorrem até o dia
5 de junho.
Em Di, Druwe mergulha nas
cores, texturas, sensações e imagens que povoam o universo do
pintor Di Cavalcanti, ao som dos
Choros nº 6, de Heitor VillaLobos, acentuando os traços
modernistas em cena. Telas do

artista, como Cinco Moças de
Guaratinguetá, Favela, São João
e Mulheres Protestando foram
cedidas para as apresentações
por sua filha, Elisabeth Di Cavalcanti.
“Fui buscando referências
que encontrassem ressonância
em mim e no elenco. O Di Cavalcanti tem essa alegria das festas dos subúrbios, uma sensualidade, mas também tem um pouco de melancolia. Então comecei a fazer perguntas: Como era
a cabeça dele ao criar? Como essa
dinâmica vem para o corpo?” destacou a coreógrafa Druwe.
Di Cavalcanti inspira estreia

da São Paulo Companhia de
Dança - Charles Lima/SPCD/
Divulgação
O programa se completa
com Madrugada, coreografada
por Antonio Gomes a partir das
Valsas de Esquina de Francisco
Mignone, arranjadas especialmente para orquestra por Rubens Ricciardi.
Na semana seguinte, de 2 a
5 de junho, o Theatro São Pedro sedia a estreia de Desassossegos, assinada por Henrique
Rodovalho, que desde 2020 é
coreógrafo residente da SPCD.
“O modernismo surge em
uma época de questionamentos

e experimentos, e Desassossegos é muito isso. Estou aceitando minhas dúvidas e querendo
arriscar e experimentar, trazendo essas questões para os fluxos
de movimento e as dinâmicas”,
ressalta.
No programa, está ainda Infinitos Traçados, obra com oito
bailarinos em cena, com coreografias de Esdras Hernández Villar, Jonathan dos Santos e Monica Proença.
Os ingressos custam R$
30,00 (inteira) e R$ 15,00
(meia) e estão à venda no site
theatrosaopedro.byinti.com.
(Agência Brasil)

Governo de SP abre 20 mil vagas do
Novotec Virtual em todo o estado
O Governo de São Paulo, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriu 20
mil vagas para cursos de qualificação profissional do programa Novotec Virtual. As inscrições devem ser feitas pelo site
www.novotec.sp.gov.br.
São oito opções de cursos
nas áreas de gestão, idiomas e
tecnologia da informação, todos
online e gratuitos: Banco de
Dados, Desenvolvedor Mobile,
Desenvolvimento Web, Espanhol Básico, Finanças na Empresa, Gestão Administrativa,
Lógica de Programação e Planejamento Empresarial.
O Novotec Virtual tem o objetivo de ampliar as competências e impulsionar a aprendizagem.

Jovens com idades entre 14 e 24
anos e ensino fundamental completo podem participar. As aulas
têm duração de 80 horas e serão
oferecidas através da plataforma
da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).
“Ofertar cursos gratuitos que
impulsionem a carreira dos jovens de São Paulo é um dever que
o estado tem cumprido, ampliando as competências dos estudantes e atendendo às necessidades
do mercado de trabalho”, comentou Zeina Latif, secretária de
Desenvolvimento Econômico.
A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por email. Após realizar a matrícula,
o aluno deverá concluir a carga
horária total do curso virtual em

até três meses para receber o
certificado.
Para auxiliar na escolha das
carreiras, o aplicativo Seu Futuro Novotec orienta estudantes
sobre carreiras digitais por meio
de quiz vocacional. Além disso,
é possível obter informações
sobre mercado de trabalho, acessar relato de especialistas, descobrir o que é preciso aprender
em cada profissão da área tecnológica e onde iniciar os estudos.
Tudo isso de maneira gratuita. O
aplicativo é indicado para jovens
a partir de 14 anos e está disponível para Android e IOS.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico exerce papel
fundamental para atrair investimentos ao Estado, fomentar o

empreendedorismo com foco na
geração de emprego e renda e
incentivar a inovação tecnológica. Além disso, oferece qualificação profissional para atender
as demandas atuais e futuras do
mercado de trabalho. Entre os
principais programas da pasta
destacam-se o Bolsa Trabalho,
Bolsa Empreendedor, IdeiaGov,
Banco do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance.
No total, são 11 órgãos vinculados à secretaria, como o Centro
Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto
de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp) e Universidade de
São Paulo (USP).

Jornal O DIA SP
SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2022

Economia

PÁGINA 3

ANS aprova reajuste de
até 15,5% para planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou
o índice máximo de reajuste
anual para os planos de saúde individuais e familiares. O aumento poderá ser de até 15,5%.
A decisão foi tomada pela diretoria por quatro votos a um.
Trata-se do maior reajuste
anual já aprovado pela agência,
criada em 2000. As operadoras
dos planos de saúde poderão
aplicar o índice em mensalidades cobradas entre maio de 2022
a abril de 2023. Mas a atualização dos valores só pode ser realizada a partir da data de aniversário de cada contrato. Caso o
mês de aniversário do contrato
seja maio, é possível a cobrança retroativa do reajuste.
A decisão não se aplica aos
planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão. Ela incide apenas nas mensalidades dos
contratos individuais e familiares firmados a partir de janeiro de 1999. São aproximadamente 8 milhões de beneficiá-

rios, o que corresponde a
16,3% do mercado de saúde
suplementar.
O aumento histórico ocorre um ano após a ANS ter aprovado pela primeira vez um reajuste negativo. Em 2021, as
operadoras foram obrigadas a
reduzir as mensalidades em
pelo menos 8,19%, porque ficou constatada uma queda generalizada na demanda por serviços de saúde em meio ao isolamento social decorrente da
pandemia da covid-19. No período, os planos registraram
uma redução de custos.
“Já em 2021, tivemos uma
gradativa retomada da utilização
desses serviços. É também um
ano influenciado por uma forte
inflação em todo o país”, disse
a gerente Econômico-financeira e Atuarial de Produtos da
ANS, Daniele Rodrigues, ao
apresentar os detalhes do cálculo do índice.
Em nota divulgada em seu
portal eletrônico, a ANS susten-

ta que tanto o reajuste negativo
de 2021 como o reajuste histórico deste ano possuem relação com os efeitos da pandemia
da covid-19. “Não se pode analisar o percentual calculado para
2022 sem considerar o contexto e os movimentos atípicos no
setor de planos de saúde nos últimos dois anos”, diz o texto.
A proposta de reajuste foi
submetida ao Ministério da
Economia no início do mês. A
pasta emitiu nota técnica aprovando a aplicação da metodologia na segunda-feira (23). Segundo a ANS, a atual fórmula
para cálculo do reajuste anual
foi adotada em 2018. O cálculo é influenciado principalmente pela variação das despesas
assistenciais do ano anterior.
Também leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que
mede a inflação do país.
A variação das despesas assistenciais de 2021 foi de
20,35%. É o maior percentual

da série histórica apresentada na
reunião, com dados desde
2014. Em 2020, essa variação
havia sido negativa em 9,2%. Os
cálculos são realizados pela Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos da ANS.
Diferentes diretores avaliaram que a fórmula pré-definida garante transparência e previsibilidade para o reajuste. “É
uma metodologia que reflete de
forma muito clara a variação da
despesa assistencial”, argumentou o diretor de Desenvolvimento Setorial, Maurício Nunes.
Para o diretor-presidente da
ANS, Paulo Rebello, a aplicação da metodologia protege o
interesse público. “A agência
regula e procura manter o setor em funcionamento”, disse.
Único voto divergente, a diretora de Fiscalização, Eliane
Medeiros, elogiou os esforços
da equipe em aplicar a metodologia em vigor, mas se posicionou contra o índice proposto.
(Agencia Brasil)

Arrecadação total da Receita Federal
em abril chega a R$ 195 bilhões
O crescimento das arrecadações obtidas por meio de
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) levou a
Receita Federal a registrar o
melhor desempenho arrecadatório desde o início da série
histórica, em 1995, tanto para
o mês de abril quanto para os
primeiros quatro meses do
ano.
De acordo com a análise de
arrecadação divulgada na quinta-feira (26) pelo Ministério da
Economia, a arrecadação total
do órgão em abril de 2022 ficou ligeiramente acima de R$
195 bilhões, “registrando
acréscimo real (IPCA) de
10,94% em relação a abril de
2021”.
No quadrimestre acumulado
(de janeiro a abril de 2022), a
arrecadação alcançou o valor de
R$ 743,2 bilhões, o que representa um acréscimo de 11,05%
pelo IPCA. “O acréscimo observado no período pode ser
explicado, principalmente, pelo
crescimento dos recolhimentos, principalmente de IRPJ e

CSLL.
Mês
As arrecadações com IPRJ
e CSLL totalizaram R$ 48,104
bilhões em abril, valor que representa crescimento real de
21,53%. A Receita explica que
esse desempenho se deve ao
aumento de 36,11% na arrecadação da estimativa mensal; de
12,24% na arrecadação do balanço trimestral; e de 11,39%
na arrecadação do lucro presumido.
“Importante observar que
houve pagamentos atípicos de,
aproximadamente, R$ 3 bilhões, por empresas ligadas ao
setor de commodities”, destaca o Fisco.
A arrecadação da Receita
Previdenciária ficou em R$
42,6 bilhões (acréscimo real de
7,69%).
“Este resultado pode ser explicado pelo aumento da massa
salarial por meio da criação de
novos postos de trabalho e pelo
bom desempenho da arrecadação do Simples Nacional em
relação à abril de 2021”.
Rendimentos de Capital

(IRRF) tiveram arrecadação de
R$ 5,96 bilhões (acréscimo
real de 61,93%), resultado que
se deve aos acréscimos nominais de 390% nas arrecadações
via fundos de renda fixa; e ao
aumento de 133% nas arrecadações via aplicações de renda
fixa, tanto para pessoas físicas
como para jurídicas.
De acordo com o chefe do
Centro de Estudos Tributários
e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, os
principais fatores macroeconômicos que influenciaram os resultados de abril, na comparação com o mesmo mês do ano
anterior, foram a produção industrial “na qual tivemos redução na ordem de 2,48%; a venda de bens, que teve desempenho positivo de 4,5% em relação ao ano anterior; e a venda
de serviços, que ficou na casa
de 11,4%”.
Quadrimestre
Nos primeiros quatro meses
do ano, IPRJ e CSLL arrecadaram R$ 196,69 bilhões (crescimento real de 22,57%). A
Receita explica que esse de-

sempenho se deve aos acréscimos reais de 84,46% na arrecadação relativa à declaração de
ajuste; e de 19,19% na arrecadação da estimativa mensal.
“Além disso, houve pagamentos atípicos da ordem de
R$ 18 bilhões, feitos por empresas ligadas ao setor de commodities”, acrescentou.
A arrecadação via Receita
Previdenciária nos quatro primeiros meses do ano ficou R$
170,9 bilhões (acréscimo real
de 4,77%), resultado que pode
ser explicado pelo aumento da
massa salarial decorrente da
criação de novos postos de trabalho e pelo aumento real de
22% na arrecadação do Simples
Nacional, na comparação com
o mesmo quadrimestre de
2021.
De janeiro a abril de 2022,
o imposto obtido via rendimentos de capital (IRRF) arrecadou
R$ 22,56 bilhões (acréscimo
real de 46,49%), resultado obtido graças aos acréscimos nominais de 316% na arrecadação
com fundos de renda fixa; e de
125% com aplicações de rendas fixas. (Agencia Brasil)

Câmara aprova limite da alíquota
de ICMS sobre combustíveis
A Câmara dos Deputados
aprovou, na noite de quarta-feira (25), o projeto que limita a
aplicação de alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre bens e serviços
relacionados a combustíveis,
gás natural, energia elétrica,
comunicações e transporte
coletivo.
A proposta classifica esses
setores como essenciais e indispensáveis, levando à fixação
da alíquota em um patamar máximo de 17%. O texto será enviado ao Senado.
A votação do texto foi
anunciada na semana passada
pelo presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), com a
justificativa de que vai auxiliar na redução do preço dos
combustíveis.
A medida, entretanto, desagrada os estados, que argumentam que a redução vai precarizar ou extinguir a prestação de
serviços de competência desses entes.
Na votação de ontem, os
deputados aprovaram um texto
substitutivo do relator deputado Elmar Nascimento (UniãoBA) sobre o projeto original.
Pelo texto, será proibida a fixação de alíquotas para os bens
e serviços essenciais superiores às das operações em geral
(17% na maior parte dos estados), mas será permitido reduzi-las abaixo desse patamar.
Entretanto, a partir da publicação da futura lei, o estado que tiver rebaixado alíquotas para combustíveis, energia
elétrica e gás natural não po-

derá aumentá-las.
Em relação aos serviços de
transmissão e distribuição de
energia elétrica e aos encargos
setoriais vinculados a essas
operações, o projeto proíbe a
incidência de ICMS.
Compensação
O projeto também determina uma compensação aos estados pela perda com a arrecadação do imposto. Segundo o texto, haverá, até 31 de dezembro
de 2022, uma compensação
paga pelo governo federal aos
estados pela perda de arrecadação do imposto por meio de
descontos em parcelas de dívidas refinanciadas desses entes
federados junto à União.
O projeto diz ainda que essas compensações serão pagas
apenas sobre as penas ocorridas durante o ano de 2022. A
compensação será interrompida se os estados praticarem
mudanças nas alíquotas do imposto, retornando a patamares
vigentes antes de sanção da lei
ou se não houver mais saldo a
ser compensado, o que ocorrer primeiro.
Embora o projeto trate da
compensação da queda de receita por causa da diminuição
da alíquota sobre esses produtos e serviços agora considerados essenciais, a apuração
das perdas englobará o ICMS
total arrecadado.
Segundo o texto, a compensação ocorrerá também por
meio da dedução dos valores
das parcelas de dívidas dos Estados junto à União e atingirá
somente as perdas em 2022

que passarem de 5% em comparação com 2021.
Para estados que tenham dívidas refinanciadas no âmbito
do Regime de Recuperação
Fiscal instituído pela Lei
Complementar 159/17 e mudanças posteriores, as perdas
com a arrecadação do ICMS
durante 2022, em comparação
com 2021, serão compensadas
integralmente pela União.
O projeto também retira da
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) e da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) exigências com relação as perdas de
receitas, determinando que essas legislações não se aplicam
à lei derivada do projeto e aos
atos do Poder Executivo regulamentadores da matéria.
Com isso, não precisará ser
demonstrado o impacto orçamentário-financeiro neste
exercício ou a apresentação de
medidas compensatórias da
perda de receita com a compensação a ser feita pela União.
Diesel
Além de tratar da alíquota
de ICMS, o texto também trouxe mudanças na legislação que
estipulou a fixação de alíquota
única do ICMS para os combustíveis em todos os estados,
com cobrança do tributo por
volume em vez de alíquota.
A mudança elimina a possibilidade de um convênio do
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) estabelecer as alíquotas para o diesel em formato diferente da
transição imposta pela lei, que
determina o uso da média mó-

vel dos preços praticados ao
consumidor final nos cinco
anos anteriores à sua fixação
pelo conselho. A medida vale
somente até 31 de dezembro
de 2022.
No final de março, atendendo ao dispositivo da Lei, o conselho estabeleceu uma alíquota única de ICMS de R$ 1,006
por litro de diesel. A resolução
também trouxe a possibilidade
de que cada estado pudesse determinar um desconto no percentual cobrado e ICMS para
chegar à essa alíquota.
Mas, na avaliação do governo, a medida não resultou, na
prática, em mudança no valor
cobrado pelos governos estaduais. Em razão disso, o governo decidiu recorrer à Justiça,
e a medida foi suspensa liminarmente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
André Mendonça, atendendo a
um pedido da Advocacia-Geral
da União (AGU).
Em sua decisão, o ministro
suspendeu trecho de uma resolução do Confaz sobre o tema,
além de pedir informações aos
secretários de Fazenda estaduais acerca dos preços médios
segundo os termos da lei.
Na avaliação dos estados, a
suspensão apenas desse mecanismo poderia levar a um aumento no preço do combustível nas bombas, em vez de reduzir. Já quanto à fixação de
alíquotas únicas, o problema
seria a perda de arrecadação
para aqueles que cobram mais
e o aumento de preços para os
que cobram menos. (Agencia
Brasil)

Confiança da construção
civil recua 1,4 ponto em
maio, diz FGV
O Índice de Confiança da
Construção (ICST), medido
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), recuou 1,4 ponto de
abril para maio deste ano. Com
isso, o indicador chegou a
96,3 pontos, em uma escala de
zero a 200 pontos.
O Índice de Situação Atual, que mede a confiança do
empresariado da construção
no presente, recuou 1,9 ponto
e atingiu 92,5 pontos, influenciado principalmente pela piora das avaliações dos empre-

sários sobre a situação atual
dos negócios.
Já o Índice de Expectativas, que mede a percepção
dos empresários sobre o futuro, caiu 0,7 ponto e chegou
a 100,3 pontos, devido principalmente às perspectivas
sobre a demanda nos próximos três meses.
O Nível de Utilização da
Capacidade (Nuci) da construção ficou relativamente estável
ao variar 0,2 ponto percentual,
para 76%. (Agencia Brasil)

IBGE divulga coeficiente de
desequilíbrio regional
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou na quinta-feira (26) o
rendimento nominal mensal domiciliar per capita e os Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR) de 2021. Os valores se referem ao Brasil e às regiões Norte, Nordeste e CentroOeste. Os dados são calculados
com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.
Para o Brasil, o rendimento
nominal mensal domiciliar per
capita foi calculado em R$
1.367 em 2021. No CentroOeste, ficou em R$ 1.557, com
CDR igual a 1. O Nordeste teve
rendimento de R$ 839 no ano
passado e CDR de 0,61. Para a
Região Norte, o rendimento fi-

cou em R$ 878 e o CDR foi calculado em 0,64.
Segundo o IBGE, os coeficientes são calculados com base
nos valores de rendimentos regionais em comparação com a
média nacional. São considerados os rendimentos de trabalho
e de outras fontes efetivamente
recebidos no mês de referência
da pesquisa.
A divulgação do CDR atende
ao Decreto 9.291/2018, que prevê a aplicação do valor na apuração dos encargos financeiros incidentes sobre as operações de
crédito com recursos do Fundo
de Financiamento do Nordeste
(FNE), do Fundo de Financiamento do Norte (FNO) e do Fundo de Financiamento do CentroOeste (FCO). (Agencia Brasil)

Subsídio do Casa Verde Amarela
aumentará em até 21,4%
O subsídio definido pelo governo federal para financiamento de imóveis do Programa Casa
Verde Amarela, voltado a famílias de baixa renda, será ampliado em percentuais que variam de
12,5% a 21,4%.
O acréscimo varia conforme
região, renda familiar e população do município. A informação
é do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).
Segundo a pasta, a ampliação
do subsídio tem, como objetivo,
facilitar a aquisição da casa própria e ampliar o número de moradias entregues. A medida entra
em vigor no início de junho e vale
até 31 de dezembro de 2022.
“Uma família de São Paulo
com renda mensal média bruta
de R$ 1,8 mil, por exemplo, terá
o subsídio médio ajustado de R$
38,1 mil para R$ 42,9 mil. Já
para uma família de João Pessoa (PB) com renda mensal média bruta de R$ 1,8 mil, o subsídio médio passará de R$ 29,9

mil para R$ 34 mil”, detalhou o
ministério, em nota.
Nos primeiros quatro meses
do ano, o programa já possibilitou a contratação de 100 mil
unidades habitacionais, segundo
o MDR. Com o aumento do subsídio, a expectativa do governo
é de que haja a contratação de
400 mil unidades ao longo de
todo o ano.
Em 2021, cerca de 350 mil
famílias se beneficiaram do programa, por meio de financiamento com recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
“A alteração no subsídio
deve ser imediatamente implementada pelo principal agente financeiro, a Caixa Econômica
Federal”, explicou o ministério
ao garantir que a medida “não
implicará mudanças no orçamento de descontos aprovado pelo
Conselho Curador do FGTS, correspondente a R$ 8,5 bilhões em
2022”. (Agencia Brasil)

TSE aprova registro de mais
duas federações partidárias
para as eleições 2022
O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) aprovou na quinta-feira
(26), por unanimidade, a criação
de duas novas federações partidárias. A primeira une os partidos PSDB e Cidadania. A outra
envolve Psol e Rede.
As federações partidárias são
diferentes das antigas coligações, que permitiam alianças
somente durante as eleições.
Na federação, os partidos que
se unirem antes de uma eleição
devem permanecer juntos por
no mínimo quatro anos, período
do mandato.
Outra diferença é que na federação são compartilhados programa, estatuto e direção comuns. Tudo deve ser aprovado
pelo diretório nacional de cada
partido, em processo eleitoral. A
legislação prevê ainda que deve
haver afinidade ideológica entre
as agremiações.
A formação de federações foi
aprovada pelo Congresso em
agosto do ano passado. Na prática, a medida veio salvar siglas que corriam o risco de
não cumprir a cláusula de barreira, instrumento que restringe o acesso ao Fundo Partidário e ao horário gratuito de TV

e rádio para os partidos com
baixo desempenho eleitoral.
O prazo para o registro de federações partidárias termina em
31 de maio, conforme estipulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Até lá, cabe ao TSE
verificar se foram cumpridos os
requisitos formais e aprovar o
estatuto das federações.
Na quarta-feira (25), o Psol
e a Rede pediram uma liminar
(decisão provisória) para registrar sua federação, que ainda não recebeu da Receita Federal o Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), um
dos requisitos formais. O pedido foi aprovado por unanimidade pelo TSE.
No caso de PSDB e Cidadania, as negociações se prolongaram desde fevereiro, e a formação da federação foi selada no
início deste mês. Os presidentes
das siglas, Bruno Araújo e Roberto Freire, respectivamente, estiveram presentes na sessão de
hoje do TSE.
Na última terça-feira (24), o
TSE já havia aprovado a formação de uma primeira federação
partidária, composta por PT,
PCdoB e PV. (Agencia Brasil)
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Lei que amplia Prouni para estudantes
de escolas privadas é sancionada
Senado aprova MP
que estabelece salário
mínimo de R$ 1.212
O plenário de Senado
aprovou, na quinta-feira (26),
a medida provisória (MP)
que fixou o valor do salário
mínimo em R$ 1.212 desde
1º de janeiro de 2022. Com
a aprovação, a MP segue
para promulgação.
Durante a votação, os senadores discutiram sobre o
crescimento da fome e da
miséria no Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco, elogiou a relatora, Soraya Thronicke
(União-MS), por manifestar que o valor pequeno do
mínimo é um problema grave da sociedade brasileira,
mas é menos debatido do
que “querelas ideológicas

em redes sociais”.
Citando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a relatora destacou que mais de 60
milhões de brasileiros recebem até dois salários mínimos, cerca de 70% da população ocupada. Já dados
do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) indicam que 25 milhões de
pessoas recebem aposentadorias no valor de um salário mínimo, “ou seja,
dois terços dos beneficiários da Previdência”. Para
a senadora, o Brasil precisa recriar uma política de
valorização do salário mínimo. (Agencia Brasil)

Projeto no Senado
esvazia Justiça
Eleitoral, diz
presidente do TSE
O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, alertou na
quinta-feira (26) que há risco
de “esvaziamento” da Justiça
Eleitoral na ampla reforma das
legislações partidária e eleitoral que tramita no Senado.
A observação consta em
ofício enviado hoje ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). No documento de 10 páginas, o ministro aponta quatro pontos que
considera mais problemáticos
no texto atual do projeto de
lei.
“Sustenta-se, com o devido respeito, que a redação atual
da proposta legislativa encerra comprometimento insofismável das competências da
Justiça Eleitoral, que desafiam
exame verticalizado sobre a
possibilidade de fragilização da
segurança jurídica e de eventual esvaziamento material das
atribuições dessa Justiça Especializada”, escreveu Fachin.
Entre os pontos problemáticos destacados por Fachin estão o artigo que prevê a possibilidade de revogação de resoluções do TSE pelo Congresso; o dispositivo que altera os processos de prestação
de contas, retirando do TSE e
transferindo para empresas
privadas de consultoria a análise de documentos.
Outro problema indicado
pelo ministro é que a proposta
em tramitação não prevê um
intervalo entre a publicação no
Diário Oficial da União e a
entrada em vigor do novo Có-

digo Eleitoral, o chamado vacatio legis. Sem esse tempo,
não é possível garantir a segurança jurídica das Eleições
2022, afirmou o presidente do
TSE.
Para aplicar o novo Código Eleitoral, com seus 898 artigos, será preciso um amplo
estudo dos impactos sobre todas as outras normas eleitorais,
argumentou Fachin. Não há
tempo hábil para concluir a
tarefa antes das eleições de
outubro, acrescentou o ministro.
O presidente do TSE destacou também que o calendário eleitoral está em curso, e
que a Constituição traz instrumentos para impedir mudanças de regra com o jogo eleitoral já em andamento. Fachin
pediu que as eventuais modificações legislativas só entrem
em vigor, no mínimo, a partir
de 2023.
“A Justiça Eleitoral afirma, incansavelmente, que o
conhecimento prévio das regras do jogo eleitoral, e a manutenção desse regramento
durante todo o processo eleitoral, é uma garantia a todos
os atores políticos e a toda a
sociedade brasileira”, disse o
ministro.
Com mais de 400 páginas,
o projeto de lei em tramitação
no Senado já foi aprovado pela
Câmara e propõe uma ampla
reforma nas leis partidárias e eleitorais. Além do Código Eleitoral, a proposta mexe em outras
leis, como a que trata de inelegibilidade. (Agencia Brasil)

O presidente da República,
Jair Bolsonaro, sancionou a Lei
14.350/2022 que amplia o acesso ao Programa Universidade
para Todos (Prouni) para alunos
de escolas particulares, mesmo
sem bolsa de estudos. Antes, só
estudantes de escolas públicas
ou que passaram por escolas privadas com bolsa integral podiam participar do programa. As
novas regras começam a valer a
partir do dia 16 de julho.
O texto, originado da Medida Provisória (MP) 1075/21, diz
que as bolsas do Prouni continuarão a ser oferecidas aos estudantes de baixa renda, cuja renda familiar não ultrapasse os três
salários-mínimos, mas que o
perfil socioeconômico deixará
de ser um critério de pré-seleção. O desempenho no Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) continuará sendo considerado critério.
Com as novas regras, os estudantes com deficiência e os

professores da rede pública que
vão cursar pedagogia ou licenciatura continuam a ser beneficiados com as bolsas do Prouni. Eles já eram contemplados na
legislação anterior do programa.
Na sequência vêm os alunos
que cursaram todo o ensino médio em rede pública; alunos que
dividiram o ensino médio entre a rede pública e a privada, com bolsa integral; alunos que dividiram o ensino
médio entre a rede pública e
a privada, com bolsa parcial
ou sem bolsa; alunos que fizeram todo o ensino médio
na rede privada, com bolsa
integral, e os alunos que fizeram todo o ensino médio
na rede privada, com bolsa parcial ou sem bolsa.
A lei também autoriza que o
Ministério da Educação (MEC)
dispense a apresentação de documentos que comprovem a
eventual deficiência do candidato e sua renda familiar mensal,

caso essas informações já estejam em bancos de dados do governo.
Pelas novas regras, ficam
extintas as bolsas parciais de
25%. A partir de agora, as bolsas do Prouni deverão ser integrais ou de 50%. Não há mudança no percentual mínimo de bolsas a serem concedidas pelas
instituições.
O texto veda ainda aos beneficiários acumular mais de uma
bolsa do Prouni. Também fica
proibida a concessão de bolsas
para alunos de universidades públicas e para estudantes que,
numa outra instituição, façam
uso do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies).
Apesar de as bolsas do Prouni serem destinadas a estudantes que estão na primeira graduação, a lei abre uma exceção para
cursos onde há concomitância
ou complementariedade de bacharelado e licenciatura. Nesses
casos, o estudante pode obter a

bolsa do Prouni para cursar a
segunda parte da formação.
De acordo com a SecretariaGeral da Presidência, os critérios de oferta das bolsas serão
estabelecidos em regulamento
pelo Ministério da Educação. As
instituições que desejarem aderir ao programa terão quer cumprir algumas obrigações previstas no termo de adesão.
Dentre elas estão a previsão
de percentual de bolsas de estudo destinado à implementação
de políticas afirmativas de
acesso ao ensino superior de:
pessoas com deficiência, na
forma prevista na legislação;
autodeclarados indígenas, pardos ou pretos; e estudantes
egressos dos serviços de acolhimento institucional e familiar ou neles acolhidos.
O estabelecimento que descumprir essas regras fica sujeito à suspensão do Prouni, sem
prejuízo para estudantes já atendidos. (Agencia Brasil)

Governo entrega 500 moradias
populares em Coronel Fabriciano
Famílias de baixa renda de
Coronel Fabriciano (MG) receberam as chaves da casa própria
na quinta-feira (26). Ao todo,
foram entregues 500 unidades
habitacionais pelo programa
Casa Verde Amarela. Foram aplicados R$ 37,5 milhões em recursos federais para as obras. A
inauguração do Residencial Buritis teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro
do Desenvolvimento Regional,
Daniel Ferreira, além de políticos e autoridades da região.

“Àqueles todos que estão recebendo as chaves da sua casa
no dia de hoje, parabéns. Eu bem
sei o valor de uma casa própria.
Realmente, é como uma carta
de alforria, uma liberdade e a
certeza de ter um teto onde morar para o resto da vida”, disse
Bolsonaro.
Dentre os 500 beneficiários,
401 são mulheres responsáveis
pela economia familiar. Além
disso, entre homens e mulheres,
há 61 idosos e 61 portadores de
deficiência, informou o gover-

no. O residencial tem 25 blocos,
cada um com 20 apartamentos,
divididos entre térreo e quatro
andares.
O condomínio tem infraestrutura completa, com drenagem, esgoto, água, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública e transporte público. Nas proximidades, há postos
de saúde e de segurança, escolas e creches.
Agenda
O presidente chegou a Mi-

nas Gerais no início da tarde.
Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Ipatinga e, de lá, foi
de moto até a cidade de Coronel Fabriciano para a entrega de
casas.
Após a agenda no Vale do
Aço, Bolsonaro e sua comitiva
seguiram para Belo Horizonte
onde participaram, da solenidade de posse do presidente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
Flávio Roscoe, que foi reeleito
para o cargo. (Agencia Brasil)

Síndrome respiratória grave apresenta
tendência de alta em 20 capitais
Chega a 20 o número de capitais brasileiras com tendência
de aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), segundo o Boletim Infogripe divulgado na quinta-feira (26) pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz). A fundação informa que há um sinal contínuo
de aumento dos casos de covid19 em todas as regiões do país.
A Síndrome Respiratória
Aguda Grave pode ser causada
pelo SARS-CoV-2 e vem sendo
monitorada como parâmetro
para acompanhar a pandemia de
covid-19 no país desde 2020.
Em momentos mais críticos da
pandemia, mais de 98% das
mortes por SRAG em que havia

teste positivo para algum vírus
respiratório eram causadas pela
covid-19. No boletim de hoje,
48% desses casos de SRAG e
84% dos óbitos atribuídos a casos virais da síndrome estão associados ao SARS-CoV-2, se
forem consideradas as últimas
quatro semanas.
Segundo a Fiocruz, a análise
das últimas seis semanas aponta
tendência de aumento nos casos
de SRAG em Aracaju, Belém,
Boa Vista, Brasília, Curitiba,
Fortaleza, Goiânia, Macapá,
Maceió, Manaus, Natal, Palmas,
Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São
Paulo e Vitória.
Entre as unidades da federa-

ção, o sinal de crescimento foi
detectado em 18: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia,
Distrito Federal, Goiás, Minas
Gerais, Mato Grosso, Paraná,
Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Roraima, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins.
Em crianças de até 4 anos, o
boletim aponta que continua a
predominância do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) entre as
causas de SRAG. Em segundo
lugar está o rinovírus, seguido
pelo Sars-CoV-2 e pelo metapneumovírus.
A pesquisa mostra ainda que,
no Rio Grande do Sul, há presença de casos positivos para

Influenza A (gripe) em diversas
faixas etárias nas semanas recentes, com sinal de possível
crescimento, ainda que em volume relativamente baixo.
No ano epidemiológico
2022, já foram notificados
141.808 casos de SRAG no Brasil, sendo 72.092 (50,8%) com
resultado laboratorial positivo
para algum vírus respiratório,
50.753 (35,8%) negativos e ao
menos 11.521 (8,1%) aguardando resultado laboratorial. Entre
os positivos para vírus respiratórios desde janeiro, 81,5% foram causados pelo SARS-CoV2, 8,1% pelo vírus sincicial respiratório e 5,1% pelo Influenza
A. (Agencia Basil)

Rio e Unicef têm parceria para ações
com jovens de áreas vulneráveis
A prefeitura do Rio de Janeiro e o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef)
lançaram na quinta-feira (26),
a #AgendaCidadeUNICEF –
Rio de Janeiro. A iniciativa,
destinada a crianças e adolescentes mais vulneráveis, tem a
intenção de fortalecer e integrar políticas públicas destinadas a esse grupo, com a criação de oportunidades e prevenção de atos de violência que interferem em suas vidas.
A parceria foi firmada na
Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, zona norte do Rio. Além do Rio de Janeiro, sete capitais terão parceria com o Unicef para desenvolvimento de ações destinadas a dar mais oportunidades a
jovens que vivem em áreas vulneráveis. O prazo para encerramento das ações é 2024.
Segundo a representante do
Unicef no Brasil, Florence
Bauer, a ação conjunta vai focar em territórios específicos
em cada uma das cidades e buscará juntar esforços nas áreas

de saúde, educação, assistência social e de juventude para
assegurar que os direitos de
crianças e adolescentes de tais
territórios sejam garantidos.
“São territórios com altos
índices de violência e com
uma série de desafios, como
os que os jovens sempre compartilham com a gente e têm a
ver com acesso à educação,
saúde mental, violência, violência doméstica, violência
comunitária e enfrentamento do racismo. É uma série
de temáticas e preocupações
que os jovens têm e que o
Unicef busca, por meio de
parcerias com as prefeituras
de oito cidades, responder criando oportunidades para cada
uma das crianças e dos adolescentes desses territórios”, disse Florence.
Manaus, Belém, São Luís,
Fortaleza, Recife, Salvador e
São Paulo são as demais cidades que terão parceria com o
Unicef para desenvolver a iniciativa. No Rio de Janeiro, a
ação se concentrará na Região

Administrativa da Pavuna, onde
vivem 67.864 crianças e adolescentes com idade até 19
anos. No Recife, em Belém e
em São Paulo, a agenda já foi
lançada. De acordo com Florence, o lançamento da agenda nas demais cidades deve
ser concluído nas próximas
semanas.
“Cada prefeitura organiza
seu próprio lançamento. O importante é que todos os setores estejam presentes, porque
as soluções dependem de uma
resposta integrada intersetorial
entre saúde, educação, assistência social, juventude e cultura, que precisam trabalhar
juntos e sempre de mãos dadas com os próprios jovens
que são lideranças comunitárias e que cada um desses territórios tem. Eles enfrentam
desafios importantes, mas
têm o potencial de uma oportunidade que precisamos
apoiar para que possa servir,
inclusive, de exemplo para outros territórios nas próprias cidades”, afirmou.

Segundo Florence Bauer,
entre outras ações, a agenda vai
fazer uma busca ativa escolar.
“Vai atrás de cada criança e adolescente que, naquele território, está fora da escola, dar
garantia para que possa voltar
à escola e ser acolhido com
uma educação apropriada.”
Na área de saúde, a busca
será feita desde a primeira infância. “Pode ser em um centro de educação infantil, ou em
um centro de saúde para que
tenha serviços adequados exatamente para crianças nesta
faixa de vida.”
Entre os adolescentes, o
objetivo é providenciar e estimular a oferta de oportunidades, inclusive facilitando a
ponte da educação para o mundo do trabalho. “Ouvimos muito dos adolescentes que eles
sentem falta de oportunidade
de aprendizagem, de cultura, de
informação e de educação para
que consigam a vaga de trabalho de que tanto precisam”,
concluiu a representante do
Unicef. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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PGR defende legalidade do
perdão da pena de Daniel Silveira
O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
parecer favorável ao decreto do
presidente Jair Bolsonaro que
concedeu graça constitucional à
pena do deputado federal Daniel
Silveira (PTB-RJ).
O decreto foi editado em 21
de abril, um dia após o deputado
ter sido condenado pelo Supremo a oito anos e nove meses de
prisão pelos crimes de tentativa
de impedir o livre exercício dos
Poderes e coação no curso do
processo.
No parecer, Aras afirmou que
a Constituição deu ao Presidente da República “ampla liberdade” para conceder perdão a condenações por meio do indulto e
da graça.
“Não havendo disposição
constitucional impeditiva da concessão de indulto ou graça individual anteriormente ao trânsito

em julgado da decisão condenatória, compreende-se deter o chefe de Estado ampla margem de
avaliação política para, por meio
dos referidos institutos, definir o
momento em que o perdão será
conferido, ainda que inexista título condenatório definitivo”,
argumentou.
Contudo, o procurador-geral
disse que os efeitos do decreto
presidencial não podem ser estendidos a outras penalidades,
como a inelegibilidade para disputar as próximas eleições.
“Nenhuma interferência surte, ademais, no tocante a eventual inelegibilidade decorrente da
condenação, que poderá ser objeto de apreciação pela Justiça
Eleitoral”, concluiu.
O parecer do procurador foi
enviado ao STF após a ministra
Rosa Weber solicitar a manifestação dos envolvidos nas ações de
inconstitucionalidade movi das

por partidos contra o decreto.
No início do mês, a Advocacia-Geral da União (AGU) também
se manifestou favorável à constitucionalidade do decreto. Segundo a AGU, o decreto foi feito
dentro das prerrogativas constitucionais do presidente da República.
“Diante do exposto, tendo em
vista que o decreto presidencial de
21 de abril de 2022 observou todos
os parâmetros que lhe foram impostos pelo poder constituinte originário, não tratando de crimes
vedados pela Constituição, entende-se que tal ato não padece de
inconstitucionalidade, não havendo qualquer violação a direito fundamental”, diz o parecer.
A defesa de Silveira também
pediu ao Supremo o reconhecimento da extinção da punibilidade de Daniel Silveira em função
do decreto.
Segundo os advogados, o

deputado também não pode ser
alvo de medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes em outro processo, como o uso de tornozeleira
eletrônica, bloqueio de contas
bancárias, entre outras.
“Portanto, considerando que
há Decreto Presidencial válido e
em vigor no tempo presente extinguindo a punibilidade do agravante em razão da concessão de
graça, requer seja declarada extinta a punibilidade em razão da
graça concedida e, por conseguinte, seja reconhecida a ineficácia de todas as medidas cautelares decretadas nos presentes
autos, inclusive a sanção pecuniária contida na decisão agravada”, disse a defesa.
A partir do recebimento das
manifestações, as ações contra
o indulto ficarão prontas para julgamento, que ainda não foi marcado. (Agencia Brasil)

Abertas inscrições para o Vestibular
das Fatecs do segundo semestre
Começaram na quarta-feira
(25), as inscrições para o processo seletivo das Faculdades de
Tecnologia do Estado (Fatecs)
para o segundo semestre de 2022,
exclusivamente pelo site
www.vestibularfatec.com.br. O
prazo vai até as 15 horas do dia 28
de junho. As provas serão aplicadas em 17 de julho, de forma presencial.
O Vestibular das Fatecs oferece 17.615 vagas, distribuídas entre as 75 unidades do Estado de
São Paulo. São mais de 80 cursos
superiores de tecnologia e, entre
eles, dois novos:
Defesa Cibernética – 40 vagas
no período noturno, na Fatec Jundiaí;
Design de Moda – 40 vagas
no período da manhã, na Fatec
Americana;
Outra novidade: Desenvolvimento de Software Multiplataforma – lançado em 2021, e disponibilizado em 12 unidades – passa a
ser oferecido pelas Fatecs Itaquera (Capital) e Matão, com 40 vagas em cada.
Para concorrer a uma vaga no

processo seletivo do segundo
semestre de 2022, os interessados
devem ter concluído o Ensino
Médio regular ou equivalente,
comprovando a conclusão até a
data da matrícula.
A inscrição deve ser feita pela
internet até as 15 horas do dia 28
de junho. É preciso preencher a
ficha de inscrição disponível no
menu “Área do Candidato” e o
questionário socioeconômico.
Após o correto preenchimento
das informações solicitadas, o
candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$
91 em dinheiro, em uma agência
bancária de sua preferência, ou via
internet, pelo aplicativo bancário
ou ainda com cartão de crédito,
por meio da ferramenta disponível no site do Vestibular. O pagamento deve ser feito até a data de
encerramento das inscrições.
Ao realizar o preenchimento
da inscrição, é preciso escolher
um curso em primeira opção e,
caso seja do interesse, optar por
um curso para segunda opção, em
qualquer Fatec e período. Os cursos, as vagas, os períodos e as

unidades participantes estão descritas no Manual do Candidato,
disponível no site do processo
seletivo e na página do Centro
Paula Souza (CPS).
O candidato com deficiência,
que necessite de condições especiais para realizar a prova, deverá
indicá-las na ficha de inscrição eletrônica e, também, encaminhar o
laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau
da necessidade, por meio de link
específico na Área do Candidato,
impreterivelmente, até as 15 horas
do dia 28 de junho.
O candidato transgênero que
desejar ser tratado pelo nome
social, deverá informar o nome
social completo, no ato da inscrição, no campo específico
para tal. Caso não seja informado o nome social no ato da
inscrição, não será possível solicitar a inclusão posteriormente. Também é preciso enviar
durante o preenchimento da ficha, via upload, imagem do RG
(frente e verso) e uma foto 3×4 recente.
É de inteira responsabilidade

do interessado em realizar o exame o correto preenchimento da ficha de inscrição, o envio de documentos e também o cumprimento dos prazos estipulados.
Caso o candidato não tenha
acesso a computador e internet,
as Fatecs de todo o Estado disponibilizarão os equipamentos
para que seja realizada a inscrição.
O interessado deve entrar em contato com a unidade para saber
datas e horários disponíveis, antes de ir ao local.
O Sistema de Pontuação
Acrescida do Centro Paula Souza
concede acréscimo de pontos à
nota final obtida no exame, sendo
3% a estudantes afrodescendentes e 10% a quem tenha cursado o
Ensino Médio integralmente na
rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe
13% de bônus.
Cabe ao candidato verificar na
portaria se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula
não poderá ser realizada e a vaga
será perdida se as informações não
atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0006743-51.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível,
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Support
Cargo S/A, CNPJ. 02.983.304/0001-41 e Rogério Mendes de Abreu, CPF. 161.601.838-00, que Rezende Andrade, Lainetti,
Sociedade de Advogados, move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para
que, no prazo de 15 dias, a fluir prazo supra, cumpra voluntariamente a sentença, pagando a quantia de R$
48.575,75,corrigida, atualizada e acrescida de custas se houver, nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente de que,
findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos, do CPC). Expede-se 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.
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0004704-81.2022.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. Faz saber a Edelvan
Nunes Lourenço, CPF. 308.753.407-25, que André de Araújo Souza, move a ação de Cumprimento de Sentença, foi
determinada a sua Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir prazo supra, cumpra voluntariamente a
sentença, pagando a quantia de R$ 30.920,74, corrigido, atualizado e acrescida de custas se houver, nos termos do art.
513, § 2º,IV, do CPC, e ciente de que, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10%
sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos,
do CPC). Expede-se o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2022.
Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1031260-90.2020.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro da Comarca de
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz saber a Polen Comercial Eireli, CNPJ. 04.777.591/000169, Eduardo Marrey Quadrante Ribeiro, CPF. 029.649.958-77 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Kratos
Fomento Mercantil Ltda., encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta, e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o prazo supra, sob pena de penhora, pague o valor de R$ 66.697 ,46 (setembro/2020),
referente as duplicatas não pagas nº 9873, 9766, 9762, 9642,9753, 9670(1/2), 9670(2/2), 9673, 7674, 9671, 9669, 9672 e 9765. Poderá oferecer
embargos à execução, no prazo de 15 dias, contado após o prazo supra deste edital. No caso de embargos, a devedora se sujeita ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução. O reconhecimento do crédito exequente e o depósito de 30% do valor em execução, no prazo para oferta
de embargos, permitirá a executada requerer que seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 29 de abril de 2022.
Edital de Citação – Prazo 20 dias. Processo nº 1103469-12.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Edna Kyoko Kano, na forma da Lei, etc, FAZ SABER que a Basical Assessoria
C I N Ltda, CNPJ/MF 10561031000175 e sr. Tereza Maria Cunha Alves Barreto, CPF/MF 109.562.748-11, e Paulo Sergio
Alves Barreto CPF: 765.253.688-04, representante legal e devedor solidário, lhe foi proposta ação de EXECUÇÃO - Contratos
Bancários por parte de IRESOLVE CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., alegando em síntese que, em
virtude da cessão de crédito, Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL,
PARAªOSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªTRÐS ªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDEªªVINTE ªDIASª
DOªPRESENTEªEDITAL ªEFETUEMªOªPAGAMENTOªDAªQUANTIAªESPECIlCADAªNAªINICIAL ªAªSERªDEVIDAMENTEªATUALIZADAªOUªOFERECERªEMBARGOSª
à execução no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante
da condenação e de honorários de advogado também em 10% (Art. 523, § 1º e 3º do CPC), quando serão penhorados bens
para garantia da execução. Não sendo opostos os embargos, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado
CURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067975-18.2020.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA
RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JUVENAL SAMPAIO
DA SILVA, Brasileiro, CPF 836.555.657-04, com endereço à Travessa Sons de Carrilhao, 130, Jardim
da Conquista (zona Leste), CEP 08344-630, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Luiz de Franco Neto e outros,
alegando em síntese: Cobrança de alugueis. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
QRSUD]RGHGLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mR
VHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2022.
B 26 e 27/05
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030152-50.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) LUCIO ANTONIO DE SANTANA, Brasileiro, CPF 784.090.804-78, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Madefolha Comercio de Revestimentos Ltda, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$15.194,53
(Outubro/2019), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao inadimplemento de 12 duplicatas mercantis por
indicação e com aceite, com data de emissão; 26/02/2015, no valor de R$1.000,00 cada uma. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
DEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªOªDÏBITOªATUALIZADOªISENTOªDEªCUSTASªPROCESSUAIS ªEª
os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de revelia, constituindo-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Não sendo contestada a ação, o réu
SERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2022.
B 26 e 27/05

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1007735-51.2016.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Flávia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Luciana Aparecida Silva, CPF 285.142.90860, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú Unibanco
S/A, atual denominação do Banco Itaú S/A, relativa ao veículo marca Mitsubish, modelo AXS 2.0, branco, ano
2014, placa FUC8781, chassi 93XXTGA2WFCE13978, apreendido em 17.09.2016, haja vista o inadimplemento
da cédula de crédito nº 40589-482401882. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo,
no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 28 de março de 2022.
1ª Vara Cível, do Foro Regional II - SantoAmaro - SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042923-86.2021.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA
FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PLUS ASSISTÊNCIAMÉDICA LTDA, CNPJ
22872021000130, na pessoa de seus representantes legais, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por p arte de Fonata Telecomunicações Ltda e outro, e não localizado o réu, defere-se a
CITAÇÃO por EDITAL, para os ato se termos da ação proposta e para que, no prazo de15 (quinze) dias fluídos
após o decurso do prazo do presente edital, conteste a ação ou apresente resposta, com a dvertência de que
será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADAMAIS. São Paulo-SP.
J - 26 e 27/05
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SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam os srs. acionistas da Santo Alphege Participações S.A. (“Companhia”)
convocados a participarem da AGE, realizada em 07/06/2022 às 9h na sede social, em Barueri, SP,
na Rua Francisco de Melo Palheta, 327, sala 04, Bairro Jd. dos Camargos, CEP 06410-120, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) verificação da quantidade de ações de emissão da
Companhia subscrita pelos acionistas, em decorrência do aumento do capital social por subscrição
particular das ações aprovado na AGE da Companhia realizada em 3/11/2021 (“AGE de 3/11/2021”);
(ii) homologação do aumento de capital aprovado na AGE de 3/11/2021; (iii) alteração do caput do
artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social; (iv) alteração do §3º do art. 5º
do Estatuto Social da Companhia, para exclusão do direito de preferência em casos de cessão,
transferência ou outra forma de alienação de ações; (v) consolidação do Estatuto Social; e
(vi) autorização para a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem
necessários à efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia. Diretoria. (27, 28 e 31/05/22)

MRC Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.355/0001-29 – NIRE 35.300.190.998
Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2022
1. Data, Horário e Local: Dia 29 de abril de 2022, às 11h00, na sede social, Rua Amauri nº 255, 14º
andar, Capital de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos
acionistas. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti,
Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Publicações: As previstas no parágrafo
4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nos jornais “O Dia” e “O Dia Digital”, no
dia 28 de abril de 2022. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;
(ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) eleição dos membros da Diretoria. 7.
Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e votação, os acionistas presentes, aprovaram sem
ressalva, por unanimidade de votos: (i) as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e
o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, nos
termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no jornal “O Dia”, à fl. 18, e
no Jornal “O Dia Digital”, ambos em edição de 28 de abril de 2022; (ii) a destinação do Lucro Líquido do
exercício, que totalizou R$ 1.591.071.405,68 (um bilhão, quinhentos e noventa e um milhões, setenta
e um mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), da seguinte forma: “Reserva Legal”,
R$ 79.553.570,28 (setenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta
reais e vinte e oito centavos); “Dividendos”, R$ 377.879.458,85 (trezentos e setenta e sete milhões,
oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos); e
“Reserva de Lucros”, R$ 1.133.638.376,55 (um bilhão, cento e trinta e três milhões, seiscentos e trinta
e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Nos termos do artigo 202,
§ 3º, da Lei 6.404/76, os acionistas decidiram, por unanimidade, pela não distribuição dos dividendos
mínimos obrigatórios, que ficarão retidos na Reserva de Lucros da Companhia; e (iii) a eleição dos
membros da Diretoria, em conformidade com o disposto no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia,
com mandato até 30.04.2024, sendo reeleitos as Sras. Maria Helena Moraes Scripilliti, brasileira,
viúva, senhora do lar, portadora da cédula de identidade RG. nº 964.890-SSP/SP e do CPF.MF. nº
174.502.828-52, Diretora Presidente e Regina Helena Scripilliti Velloso, brasileira, casada sob o
regime da separação de bens, decoradora, portadora da cédula de identidade RG. nº 5.573.708-0-SSP/
SP e do CPF.MF. nº 174.502.798-00, Diretora e os Srs. Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, brasileiro,
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG.
nº 5.584.184-SSP/SP e CPF.MF nº 023.290.828-19 e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, brasileiro,
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula
de identidade RG. nº 22.811.811-SSP/SP e CPF.MF nº 104.056.958-70, Diretores, todos domiciliados
nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri nº 255, 14º andar, Itaim Bibi, CEP: 01448-000.
As Diretoras/Diretores, ora reeleitos firmam, na presente data, os respectivos termos de posse em
livro próprio e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da
sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos
dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade, conforme documento arquivado na sede da companhia 8. Observações Finais: a)
Em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) o Sr. Presidente franqueou
o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) os trabalhos foram suspensos para
a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secretário. (a.)
Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; p. JEMF Participações S.A., José Ermirio de Moraes
Neto e José Roberto Ermirio de Moraes; p. AEM Participações S.A., Luis Ermirio de Moraes e Rubens
Ermirio de Moraes e p. ERMAN Participações S.A., Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de
Moraes, acionistas e Regina Helena Scripilliti Velloso, Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, Carlos
Eduardo Moraes Scripilliti e pp. Maria Helena de Moraes Scripilliti Noschese, usufrutuários de direitos
políticos e econômicos. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 29 de
abril de 2022. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Certifico o registro sob o nº 264.222/22-2 em 24/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

JEMF Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.394/0001-26 – NIRE 35.300.191.021
Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2022
1. Data, Horário e Local: Dia 29 de abril de 2022, às 09h30, na sede social, Rua Amauri nº 255, 16º
andar, Capital de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos
acionistas. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: José Ermirio de Moraes Neto,
Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Publicações: As previstas no parágrafo
4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nos jornais “O Dia” e “O Dia Digital”, no
dia 28 de abril de 2022. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;
(ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, e (iii) eleição dos membros da Diretoria. 7.
Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e votação, os acionistas presentes, aprovaram
sem ressalva, por unanimidade de votos: (i) as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2021, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no jornal “O
Dia”, à fl. 18, e no Jornal “O Dia Digital”, ambos em edição de 28 de abril de 2022; (ii) a destinação do
Lucro Líquido do exercício, que totalizou R$ 1.591.457.195,17 (um bilhão, quinhentos e noventa e um
milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e dezessete centavos), da
seguinte forma: “Reserva Legal”, R$ 79.572.859,76 (setenta e nove milhões, quinhentos e setenta e dois
mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos); “Dividendos”, R$ 377.971.083,85
(trezentos e setenta e sete milhões, novecentos e setenta e um mil, oitenta e três reais e oitenta e
cinco centavos); e “Reserva de Lucros”, R$ 1.133.913.251,56 (um bilhão, cento e trinta e três milhões,
novecentos e treze mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Nos termos
do artigo 202, § 3º, da Lei 6.404/76, os acionistas decidiram, por unanimidade, pela não distribuição
dos dividendos mínimos obrigatórios, que ficarão retidos na Reserva de Lucros da Companhia; e
(iii) a eleição dos membros da Diretoria, em conformidade com o disposto no artigo 14 do Estatuto
Social da Companhia, com mandato até 30.04.2024, sendo reeleitos os Srs. José Ermirio de Moraes
Neto, brasileiro, casado sob o regime da comunhão total de bens, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG. nº 4.432.222-SSP/SP e do CPF.MF. nº 817.568.288-49 e José Roberto Ermirio de
Moraes, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, industrial, portador da cédula
de identidade RG. nº 4.960.820-SSP/SP e do CPF.MF. nº 029.080.178-81, ambos domiciliados nesta
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri nº 255, 16º andar, CEP: 01448-000. Os Diretores, ora
reeleitos firmam, na presente data, os respectivos termos de posse em livro próprio e declaram, sob
as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial
ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade, conforme documento arquivado na sede da companhia. 8. Observações Finais: a) Em
todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) o Sr. Presidente franqueou o
uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) os trabalhos foram suspensos para
a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secretário. (a.a.)
Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; p. MRC Participações S.A., Clovis Ermirio de Moraes
Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, p. AEM Participações S.A., Luís Ermírio de Moraes e
Rubens Ermirio de Moraes e p. ERMAN Participações S.A., Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo
Ermirio de Moraes, acionistas. José Ermirio de Moraes Neto, José Roberto Ermirio de Moraes e
Neide Helena de Moraes, usufrutuários de direitos políticos e econômicos. A presente transcrição
é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2022. Sergio Thiago da Gama
Giestas – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 255.045/22-0
em 20/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1013814-55.2020.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. José Antonio Siqueira Nunes de Faria, na forma da Lei, etc. Faz
saber a todos os herdeiros ± interessados e ausentes para fins de Direito, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário pelos
falecimentos de Maria dos Santos, CPF 212.767.758-73 e Vicente Manoel dos Santos, CPF 279.154.768-15, movida pela inventariante
Helena Maria dos Santos Damaceno, CPF 437.172.148-61. Pela publicação do presente EDITAL foi determinada a CITAÇÃO de
eventuais Herdeiros, Interessados e Ausentes, para os atos e termos da ação proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para
dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre
as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e
contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (art.627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Ficam
advertidos que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1130711-09.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) TODOS QUANTOS VIREM E TIVEREM CONHECIMENTO DO PRESENTE EDITAL E A QUEM POSSA
INTERESSAR, ESPECIALMENTE OS RÉUS NÃO CITADOS, QUE PERANTE ESTE JUÍZO SE PROCESSA A PRESENTE
AÇÃO DE COBRANÇA E QUE O RÉU OU INTERESSADOS, PODERÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTESTAR A
AÇÃO, ADVERTINDO QUE, SE NÃO CONTESTADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 285 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
PRESUMIR-SE-ÃO VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS PELO(S) AUTOR(ES). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de dezembro de 2021. [26,27]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026524-16.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Siqueira De Pretto, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Demais réus incertos e desconhecidos, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração /
Manutenção de Posse por parte de Espólio de Valter Naddeo Riedel, objetivando a reintegração de posse do imóvel
situado à Estrada da Cumbica, nº 513, Bairro Jardim Ângela, CEP 04947-000. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2022.
[26,27]
3ª VARA CÍVEL REGIONAL DE SANTANA - Av. Eng. Caetano Alvares, 594 - 2º
andar - salas 205 e 206 - Casa Verde - CEP 02546-000 - Fone: (11) 3951-2525 - São
Paulo-SP - E-mail: santana3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias
- Processo nº 0009162-55.2019.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. ANDERSON SUZUKI, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a CLEBER VEI00GA GARCIA, CPF 041.650.188-56, que lhe
foi proposta uma ação de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa SCR CENOGRAFIA EIRELI EPP, CNPJ 16.829.757/
0001-22, por parte de 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 05 de maio de 2022.
27 e 28/05

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 1ª VARA CÍVEL - Avenida das Nações Unidas, n
22.939 - 12º andar - Vila Almeida - CEP 04795-100 - Fone: 5541-7990 - stoamaro1cv@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1046418-75.2020.8.26.0002. A MMª
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dra.
FABIANA FEHER RECASENS, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER à DOLAR COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (CNPJ 55.025.852/000124), que POLICO COMERCIAL
DE ALIMENTOS LTDA. lhe move ação de EXECUÇÃO para cobrança de R$ 6.163,57 (em 30/
04/2022) a ser atualizado e acrescido dascominações legais, dívida esta representada por duplicatas vencidas, não pagas e protestadas. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida
a CITAÇÃO por EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, para que, após o prazo deste, em 03
dias, PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou ainda, RECONHECENDO o
crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem para solução da dívida. Fica ciente também de que
no silêncio lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente, afixado e publicado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de maio de 2022.
27 e 28/05
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 6ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 8º andar - salas nº 821 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 35389389 - upj16a20@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias Processo nº 0012814-69.2022.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 16ª Vara
Cív e l, do Fo ro Centra l Cível, Estado de São Paulo, Dr. FELIPE POYARES
MIRANDA, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO BRAGA DIAS (CPF
326.233.698-01), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente,
expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ICOMON
TECNOLOGIA LTDA., fica INTIMADO para, no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$4.550,06 (março/2022), a ser atualizado
e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de
10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão
sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a
penhora de bens e avaliação. Fica ciente também que não pagando, inicia-se o
prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova
intimação (art. 525 do CPC). Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2022.
26 e
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

C.N.P.J. 09.942.071/0001-88 - NIRE 35300357124
EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aos 29/04/2022, às 09 horas, reuniram-se, a totalidade dos acionistas. Foi instalada a assembleia sob a presidência do Sr. Itamar Arrais Fior, Eduardo Fior para secretário. Aprovaram: -as Demonstrações Contábeis haviam sido
publicadas, de forma impressa, no Jornal O DIA SP do dia 26/04/2022 e de forma eletrônica no site do mesmo
jornal; -o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais DeŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͘ŽƐůƵĐƌŽƐĂƉƵƌĂĚŽƐ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨ189.683.780,57,
ZΨ37.936.756,11ĨŽƌĂŵĚĞƐƟŶĂĚŽƐƉĂƌĂĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞZĞƐĞƌǀĂƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ͕ZΨ47.420.945,14ĨŽƌĂŵĚĞƐƟŶĂĚŽƐ
para a distribuição dos dividendos obrigatórios, sendo o saldo remanescente transferido para a conta de Lucros Acumulados. Nada mais. Jucesp nº 257.344/22-6 em sessão de 23/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

NIRE 35215011782 - CNPJ 02.376.381/0001-33
EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 21/2022
A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que o fiel depositário dos gêneros
e mercadorias recebidos pela matriz da sociedade empresária “LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.”, NIRE 35215011782, CNPJ 02.376.381/0001-33, localizada na Rua Araçatuba,
nº 426, Bairro Santa Maria, Santo André/SP, CEP: 09071-310, o Sr. Eduardo da Silva Bonadio,
portador da cédula de identidade RG nº 30.294.181-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
nº 297.888.848-22, assinou em 24/05/2022 o Termo de Responsabilidade nº 21/2022, com fulcro nos
artigos 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e parágrafo único, do artigo 3º, da IN nº 72/2019,
do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na
JUCESP o pre sente edital, nos termos do artigo 8º da supracitada Instrução Norma tiva.
Ademar Bueno da Silva Junior. Vice - Presidente respondendo pelo expediente da JUCESP.

ERRATA

Na publicação do edital com o título: “LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Fiduciantes:
DIEGO KEITH KAMAKURA e NATALIA VALENTE ALMEIDA ANTONIO”, publicado neste
jornal no caderno: Atas/Balanços/Editais/Leilões nos dias 14/05, 17/05 e 18/05/2022, páginas 5,
7 e 5, respectivamente, ONDE SE LÊ: “>2º Leilão: 26/05/2022, às 10:30 h. Lance mínimo: R$
354.845,04.”, LEIA-SE: “>2º Leilão: 31/05/2022, às 10:30 h. Lance mínimo: R$ 354.845,04.”
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, PUBLICA-SE ESTA ERRATA.
São Paulo/SP, 26 de maio de 2022.
DORA PLAT
-8&(63Q/HLORHLUD3~EOLFR2¿FLDO

UNO HABITAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 33.298.127/0001-98 - NIRE 35300534433
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, Hora e Local: Aos 18/02/2022, às 10h, na Rua Álvaro de Carvalho, 118, sala 504, no Município
de SP/SP, CEP 01050-070. Convocação e Presenças: Dispensadas as formalidades de convocação,
nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude da presença de acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro
de Presença dos Acionistas da Companhia, a saber: (i) Construtora Itajaí Ltda., sociedade com sede
a Rua Primavera, 300, no Município de Barretos/SP, CEP 14781-300, CNPJ/ME 55.460.554/0001-63,
com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.203.499.572, neste ato representada
por seu sócio administrador Luiz Antonio Zamperlini, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG
7.800.856-6, SSP/SP, CPF 744.513.838-20, com endereço comercial na sede da representada
(“Construtora Itajaí”); (ii) Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda., sociedade com sede na Rua
Doutor Luiz Migliano, 1986, Bairro Jardim Vasani, no Município de SP/SP, CEP 05711-001, CNPJ
05.043.487/0001-03, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.217.524.141,
neste ato representada por seu sócio administrador, Edson Carlos Faleiros, brasileiro, engenheiro,
casado, RG 7.257.400, SSP/SP, CPF 011.593.158-92, com endereço comercial na sede da
representada (“Construtora Faleiros”); (iii) Múltipla Engenharia Ltda., sociedade com sede na Rua
Haddock Lobo, 578, 11º andar, no Município de SP/SP, CEP 01414-000, CNPJ 47.690.219/0001-23,
com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 3.520.105,481-6, neste ato
representada por seu sócio administrador, José Lacombe Corrêa Reche, brasileiro, administrador
de empresas, casado, RG 33.491.798, SSP/SP, CPF 332.849.748-06, com endereço comercial na
sede da representada (“Múltipla Engenharia”); (iv) Saned Engenharia e Empreendimentos S.A.,
sociedade com sede na Alameda Santos, 455, conjunto 305, no Município de SP/SP, CEP 01419-000,
CNPJ/ME 68.976.224/0001-77, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE
35.300.477.201, neste ato representada pela sua Diretora Luana Ferreira Alves, brasileira, empresária,
casada, RG 41.940.937-3, SSP/SP, CPF 315.920.008-60, com endereço comercial na sede da
representada (“Saned Engenharia”); e (v) HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda.,
sociedade com sede na Alameda Santos, 455, Conjunto 502, no Município de SP/SP, CEP 01419-000,
CNPJ 62.533.278/0001-81 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE
35.209.158.432, neste ato representada por seu sócio diretor, Francisco Carlos Fregolente, brasileiro,
engenheiro civil, casado, RG 7.248.372-6, SSP/SP, CPF 019.754.138-06, com endereço comercial
na sede da representada (“HE Engenharia”). Mesa: Presidente, Sr. Luiz Antonio Zamperlini;
Secretário, Sr. Edson Carlos Faleiros, ambos já qualificados. Ordem do Dia: Autorizar o DiretorPresidente Luiz Antonio Zamperlini e os Diretores Edson Carlos Faleiros e Francisco Carlos Fregolente
a representar a Companhia na assinatura dos termos de aditamento para implantação de equipamentos
públicos, previstos no item 8.7.4.1 do contrato de concessão administrativa, a saber: i) termo de
aditamento para implantação da UBS CAJU, em terreno localizado na Rua Floresto Bandecchi, 1.000,
Jaguaré, Subprefeitura Lapa, SP-SP; ii) termo de aditamento para implantação da UPA LAPA, em
terreno localizado na localizado à Av. Queiróz Filho, 313, Vila Leopoldina, Subprefeitura da Lapa,
SP-SP. Deliberações: Por unanimidade de votos dos acionistas, nos termos do item 16.2.vi do Estatuto
Social, foi deliberado pela autorização para que o Diretor-Presidente Luiz Antonio Zamperlini,
brasileiro, engenheiro civil, casado, RG 7.800.856-6, SSP/SP e CPF 744.513.838-20, o Diretor Edson
Carlos Faleiros, brasileiro, engenheiro, casado, RG 7.257,400, SSP/SP, CPF 011.593.158-92 e o
Diretor Francisco Carlos Fregolente, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG 7.248.372-6, SSP/SP,
CPF 019.754.138-06, representem a Companhia na assinatura i) do termo de aditamento para
implantação da UBS CAJU, em terreno localizado na Rua Floresto Bandecchi, 1.000, Jaguaré,
Subprefeitura Lapa, SP-SP; ii) do termo de aditamento para implantação da UPA LAPA, em terreno
localizado na localizado à Av. Queiróz Filho, 313, Vila Leopoldina, Subprefeitura da Lapa, SP-SP,
ficando autorizados a praticar todos os atos necessários para a formalização das referidas operações
em nome da Companhia. Lavratura e Leitura da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, que foi lida e achada conforme, aprovada e por todos os presentes
assinada. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Luiz Antonio Zamperlini - Presidente;
Edson Carlos Faleiros - Secretário. Acionistas: Construtora Itajaí Ltda. - Por: Luiz Antonio Zamperlini;
Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda. - Por: Edson Carlos Faleiros; Múltipla Engenharia
Ltda. - Por: José Lacombe Correa Reche; Saned Engenharia e Empreendimentos S.A. - Por: Luana
Ferreira Alves; HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda. - Por: Francisco Carlos Fregolente.
JUCESP - 209.692/22-4 em 28/04/2022 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

UNO PPP HABITAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 40.280.308/0001-52 - NIRE 35300562551
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data, Hora e Local: Aos 14/03/2022, às 10h, Rua da Consolação, 247, 12º andar, Centro, Município
de SP/SP, CEP 01301-000. Convocação e Presenças: Dispensadas as formalidades de convocação,
nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude da presença de acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro
de Presença dos Acionistas da Companhia, a saber: (i) Construtora Itajaí Ltda., pessoa jurídica
nacional de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, com sede à
Rua Primavera, 300, no Município de Barretos/SP, CEP 14781-300, CNPJ 55.460.554/0001-63, com
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.203.499.572, neste ato representada
por seu sócio-administrador Luiz Antonio Zamperlini, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG
7.800.856-6, SSP/SP, CPF 744.513.838-20 (“Construtora Itajaí”); (ii) Construtora e Incorporadora
Faleiros Ltda., pessoa jurídica nacional de direito privado, constituída sob a forma de sociedade
empresária limitada, com sede na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986, Bairro Jardim Vasani, no Município
de SP/SP, CEP 05711-001, inscrita no CNPJ 05.043.487/0001-03, com seus atos constitutivos
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.217.524.141, neste ato representada por seu sócioadministrador, Edson Carlos Faleiros, brasileiro, engenheiro, casado, RG 7.257.400, SSP/SP, CPF
011.593.158-92 (“Construtora Faleiros”); (iii) Saned Engenharia e Empreendimentos S.A., pessoa
jurídica nacional de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na
Alameda Santos, 455, conjunto 305, no Município de SP/SP, CEP 01419-000, CNPJ
68.976.224/0001-77, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.477.201,
neste ato representada pela sua Diretora Clara Maria da Costa Figueira de Morais, portuguesa,
empresária, solteira, RNE W 411819-M, CPF 938.991.908-82 (“Saned Engenharia”); e (vi) HE
Engenharia, Comércio e Representações Ltda., pessoa jurídica nacional de direito privado,
constituída sob forma de sociedade empresária limitada, com sede na Alameda Santos, 455, Conjunto
502, no Município de SP/SP, CEP 01419-000, CNPJ 62.533.278/0001-81 e com seus atos constitutivos
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.209.158.432, neste ato representada por seu sócio diretor,
Francisco Carlos Fregolente, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG 7.248.372-6, SSP/SP, CPF
019.754.138-06 (“HE Engenharia”). Mesa: Presidente, Sr. Luiz Antonio Zamperlini; Secretário, Sr.
Edson Carlos Faleiros, ambos já qualificados. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação: 1) das
contas da administração, dos balanços e das demonstrações financeiras da Companhia referentes
ao exercício findo em 31.12.2021, conforme Anexo l; e 2) da destinação dos prejuízos apurados no
exercício findo em 31.12.2021. Deliberações: Por unanimidade de votos dos acionistas da Companhia,
e sem quaisquer restrições, foi deliberado aprovar: 1) as contas da administração, dos balanços e
das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31.12.2021, conforme
Anexo l; 2) a destinação dos prejuízos apurados, no valor total de R$ 76.526,05 para a conta de
prejuízos acumulados. Lavratura e Leitura da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, que foi lida e achada conforme, aprovada e por todos os presentes
assinada. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Luiz Antonio Zamperlini - Presidente;
Edson Carlos Faleiros - Secretário. Acionistas: Construtora Itajaí Ltda. - Por: Luiz Antonio Zamperlini;
Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda. - Por: Edson Carlos Faleiros; Saned Engenharia e
Empreendimentos S.A. - Por: Clara Maria da Costa Figueira de Morais; HE Engenharia, Comércio
e Representações Ltda. - Por: Francisco Carlos Fregolente. JUCESP - 209.693/22-8 em 28/04/2022
- Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

UNO HABITAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 33.298.127/0001-98 - NIRE 35300534433
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data, Hora e Local: Aos 15/03/2022, às 10h, na Rua da Consolação, 247, 12º andar, Centro, Município
de SP/SP, CEP 01301-000. Convocação e Presenças: Dispensadas as formalidades de convocação,
nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude da presença de acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro
de Presença dos Acionistas da Companhia, a saber: (i) Construtora Itajaí Ltda., sociedade com
sede à Rua Primavera, 300, no Município de Barretos/SP, CEP 14781-300, CNPJ 55.460.554/000163, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.203.499.572, neste ato
representada por seu sócio-administrador Luiz Antonio Zamperlini, brasileiro, engenheiro civil,
casado, RG 7.800-856-6, SSP/SP, CPF 744.513.838-20, com endereço comercial na sede da
representada (“Construtora Itajaí”); (ii) Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda., sociedade com
sede na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986, Bairro Jardim Vasani, no Município de SP/SP, CEP 05711-001,
CNPJ 05.043.487/0001-03, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE neste
ato representada por seu sócio-administrador, Edson Carlos Faleiros, brasileiro, engenheiro, casado,
RG 7.257.400, SSP/SP, CPF 011.593.158-92, com endereço comercial na sede da representada
(“Construtora Faleiros”); (iii) Múltipla Engenharia Ltda., sociedade com sede na Rua Haddock Lobo,
nº 578, 11º andar, no Município de São Paulo/SP, CEP 01414-000, CNPJ 47.690.219/0001-23, com
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 3.520.105.481-6, neste ato representada
por seu sócio-administrador, José Lacombe Corrêa Reche, brasileiro, administrador de empresas,
casado, RG 33.491.798, SSP/SP, CPF 332.849.748-06, com endereço comercial na sede da
representada (“Múltipla Engenharia”); (iv) Saned Engenharia e Empreendimentos S.A., sociedade
com sede na Alameda Santos, 455, conjunto 305, no Município de SP/SP, CEP 01419-000, CNPJ
68.976.224/0001-77, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.477.201,
neste ato representada pela sua Diretora Luana Ferreira Alves, brasileira, empresária, casada, RG
41.940.937-3, SSP/SP, CPF 315.920.008-60, com endereço comercial na sede da representada
(“Saned Engenharia”); e v) HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda., sociedade com
sede na Alameda Santos, 455, Conjunto 502, no Município de SP/SP, CEP 01419-000, CNPJ
62.533.278/0001-81 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.209.158.432,
neste ato representada por seu sócio-diretor, Francisco Carlos Fregolente, brasileiro, engenheiro
civil, casado, RG 7.248.372-6, SSP/SP, CPF 019.754.138-06, com endereço comercial na sede da
representada (“HE Engenharia”). Mesa: Presidente, Sr. Luiz Antonio Zamperlini; Secretário, Sr.
Edson Carlos Faleiros, ambos já qualificados. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação: 1) das
contas da administração, dos balanços e das demonstrações financeiras da Companhia referentes
ao exercício findo em 31.12.2021, conforme Anexo l; e 2) da destinação dos prejuízos apurados no
exercício findo em 31.12.2021. Deliberações: Por unanimidade de votos dos acionistas da Companhia,
e sem quaisquer restrições, foi deliberado aprovar: 1) as contas da administração, dos balanços e
das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31.12.2021, conforme
Anexo l; 2) a destinação dos prejuízos apurados, no valor total de R$ 1.015.842,30 para a conta de
prejuízos acumulados. Lavratura e Leitura da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, que foi lida e achada conforme, aprovada e por todos os presentes
assinada. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Luiz Antonio Zamperlini - Presidente;
Edson Carlos Faleiros - Secretário. Acionistas: Construtora Itajaí Ltda. - Por: Luiz Antonio Zamperlini;
Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda. - Por: Edson Carlos Faleiros; Múltipla Engenharia
Ltda. - Por: José Lacombe Correa Reche; Saned Engenharia e Empreendimentos S.A. - Por: Luana
Ferreira Alves; HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda. - Por: Francisco Carlos
Fregolente. JUCESP - 209.598/22-0 em 28/04/2022 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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OBER S/A Indústria e Comércio
C.N.P.J. n.º 43.238.138/0001-36
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas, Apresentamos o Balanço Patrimonial e demais demonstraçoes ﬁnanceiras correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. Permanecemos ao inteiro dispor dos senhores acionistas, para quaisquer
esclarecimentos que se ﬁzerem necessários na sede da sociedade.
Nova Odessa, 05/05/2022.
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS DE DEZEMBRO 2021 E DEZEMBRO 2020
31/12/2021
31/12/2020 P A S S I V O E PATRIMONIO LÍQUIDO
184.092.187 161.827.723 PASSIVO CIRCULANTE
8.908.431
8.901.121 Fornecedores
45.003.897 42.565.169 Fretes a pagar
47.707.131 45.199.727 Salários e Encargos à Pagar
(2.721.846) (2.634.559) Obrigações Tributárias
18.611
0 Parcelamento Ordinário SRF
51.235.629 66.106.301 Parcelamento Ordinário ICMS
5.512.948
9.017.741 Parcelamento Ordinário PGFN
42.902.428 50.519.819 Débitos a Representantes
2.820.253
6.568.741 Instituições Financeiras
78.893.186 44.185.551 Outros Débitos
51.045
69.581 Férias a Pagar
113.073.486 98.610.644 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.365.362
2.230.804 Débitos com partes relacionadas
2.365.362
2.230.804 Instituições Financeiras
56.715.586 43.681.557 Parcelamento Ordinário SRF
43.217.594 33.265.950 Parcelamento Ordinário ICMS
4.378.940
3.280.893 Parcelamento Ordinário PGFN
9.119.052
7.134.715 Obrig. Tributárias Exigibilidade Suspensa
7.572.056
7.565.724 Prov de Contingências
131.785
131.785 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
7.440.271
7.433.940 Capital Social
46.130.172 44.748.635 Reservas de Lucros
149.314.320 143.484.972
Res.Investimentos
(103.184.148) (98.736.337)
Res.Legal
290.311
383.923
Ações em Tesouraria
3.295.374
3.167.256
Prejuízos Acumulados
(3.005.063) (2.783.334)
Lucro/Prejuízo
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO ATIVO
297.165.673 260.438.367 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS DEZEMBRO 2021 E DEZEMBRO 2020
31/12/2021
31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
452.148.815 328.895.486
( - ) Despesas Administrativas
( - ) Impostos s/ Vendas
(84.675.985) (63.084.489)
Despesas Gerais Administrativas
RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA
367.472.830 265.810.997
Depreciação
( - ) Custo dos Prod.Vendidos
(291.726.142) (203.220.378)
( +) Outras Rendas Operacionais
(97.914.030) (69.479.331) LUCRO OPERACIONAL DO PERÍODO
Despesas Industriais
Depreciação
(4.071.700) (3.999.249)
( - ) Jrs.s/Capital Próprio
Material Consumido
(189.740.411) (129.741.798) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
75.746.689 62.590.620
( - ) Prov.p/Contr. Social
( - ) Despesas c/ Vendas
(36.739.495) (26.584.936)
( - ) Prov.p/Contr. Social Diferido
Despesas Gerais c/ Vendas
(36.714.687) (26.537.123) LUCRO LIQ.APÓS CONTR.SOCIAL
Depreciação
(24.808)
(47.814)
( - ) Prov.p/Imp.de Renda
( - ) Despesas Financeiras
(20.802.927) (15.088.578)
( - ) Prov.p/Imp.de Renda Diferido
( +) Receitas Financeiras
5.213.110
4.894.976 LUCRO LIQ.APÓS PROV.IMP.RENDA
( - ) Variação Cambial Liquida
(55.890)
(34.266) LUCRO POR AÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO COMPARATIVA DOS EXERCÍCIOS 2021 E 2020
Capital
Reserva de Lucros
Descrição
Saldo em 31.12.2019
70.000.000
-17.908.688,00
Movimentação exercício 2020
Dividendos Distribuídos
0
0
Ações em Tesouraria
0
0
Res. de Investimento
0
5.275.704
Resultadodo Exercicio Anterior
0
0
0
6.823.434
Resultado do Período
Saldo em 31.12.2020
70.000.000
-5.809.550
Movimentação exercício 2021
Res. de Investimento
0
276.050
Resultado do Exercicio Anterior
0
0
0
-3.318.741
Resultado do Período
Saldo em 31.12.2021
70.000.000
-3.042.691

AT IV O
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos
Duplicatas a Receber
( - ) Prov p/ Dev Duvidosos
Títulos a Receber
Outros Créditos
Adiantamento a Fornecedores
Impostos Recuperáveis
Outros Créditos
Estoques
Despesas de Exerc.Seguintes
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizavel a Longo Prazo
Depósito Judicial
Outros Créditos a Longo Prazo
Créditos com partes relacionadas
Despesas Diferidas
IRPJ e CSLL Diferido
Investimentos
Ações de Incentivos Fiscais
Outros Investimentos
Imobilizado
Bens em Uso
(-) Depreciação Acumulada
Intangível
Direitos
Amortização Acumulada

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1017131-98.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. Faz saber a Nilton
Pereira dos Santos, CPF/CNPJ 967.518.605-44, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento
Cumulado Com Cobrança por parte de Antonio Fernandes Tavares, com o seguinte objeto: contrato de locação para fins
não residenciais celebrado em 22/12/2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2022.

UNO HABITAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 33.298.127/0001-98 - NIRE 35300534433
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, Hora e Local: Aos 31/01/2022, às 10h, na Rua Álvaro de Carvalho, 118, sala 504, no Município
de SP/SP, CEP 01050-070. Convocação e Presenças: Dispensadas as formalidades de convocação,
nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude da presença de acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro
de Presença dos Acionistas da Companhia, a saber: (i) Construtora Itajaí Ltda., sociedade com
sede à Rua Primavera, 300, no Município de Barretos/SP, CEP 14781-300, CNPJ 55.460.554/0001-63,
com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.203.499.572, neste ato
representada por seu sócio-administrador Luiz Antonio Zamperlini, brasileiro, engenheiro civil,
casado, RG 7.800.856-6, SSP/SP, CPF 744.513.838-20, com endereço comercial na sede da
representada (“Construtora Itajaí”); (ii) Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda., sociedade com
sede na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986, Bairro Jardim Vasani, no Município de SP/SP, CEP 05711-001,
CNPJ 05.043.487/0001-03, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE
35.217.524.141, neste ato representada por seu sócio administrador, Edson Carlos Faleiros,
brasileiro, engenheiro, casado, RG 7.257.400, SSP/SP, CPF 011.593.158-92, com endereço comercial
na sede da representada (“Construtora Faleiros”); (iii) Múltipla Engenharia Ltda., sociedade com
sede na Rua Haddock Lobo, 578, 11º andar, no Município de SP/SP, CEP 01414-000, CNPJ
47.690.219/0001-23, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 3.520.105.481-6,
neste ato representada por seu sócio-administrador, José Lacombe Corrêa Reche, brasileiro,
administrador de empresas, casado, RG 33.491.798, SSP/SP, CPF 332.849.748-06, com endereço
comercial na sede da representada (“Múltipla Engenharia”); (iv) Saned Engenharia e
Empreendimentos S.A., sociedade com sede na Alameda Santos, 455, conjunto 305, no Município
de SP/SP, CEP 01419-000, CNPJ 68.976.224/0001-77, com seus atos constitutivos arquivados na
JUCESP sob o NIRE 35.300.477.201, neste ato representada pela sua Diretora Luana Ferreira
Alves, brasileira, empresária, casada, RG 41.940.937-3, SSP/SP, CPF/ME 315.920.008-60, com
endereço comercial na sede da representada (“Saned Engenharia”); e (v) HE Engenharia, Comércio
e Representações Ltda., sociedade com sede na Alameda Santos, 455, Conjunto 502, no Município
de SP/SP, CEP 01419-000, CNPJ 62.533.278/0001-81 e com seus atos constitutivos arquivados na
JUCESP sob o NIRE 35.209.158.432, neste ato representada por seu sócio-diretor, Francisco Carlos
Fregolente, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG 7.248.372-6, SSP/SP, CPF 019.754.138-06, com
endereço comercial na sede da representada (“HE Engenharia”). Mesa: Presidente, Sr. Luiz Antonio
Zamperlini; Secretário, Sr. Edson Carlos Faleiros, ambos já qualificados. Ordem do Dia: Autorizar
o Diretor-Presidente Luiz Antonio Zamperlini e o Diretor Edson Carlos Faleiros a representar a
Companhia na assinatura do Contrato de Garantia Subsidiária do Pagamento da Contraprestação
Pecuniária Mensal, previsto no item 25.12 do contrato de concessão administrativa firmado com o
Poder Concedente. Deliberações: Por unanimidade de votos dos acionistas, nos termos do item
16.2.vi do Estatuto Social, foi deliberado pela autorização para que o Diretor-Presidente Luiz Antonio
Zamperlini, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG 7.800.856-6, SSP/SP e CPF 744.513.838-20 e
o Diretor Edson Carlos Faleiros, brasileiro, engenheiro, casado, RG 7.257.400, SSP/SP, CPF
011.593,158-92, representem a Companhia na assinatura do Contrato de Garantia Subsidiária do
Pagamento da Contraprestação Pecuniária Mensal a ser Firmado com a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, ficando autorizados
a praticar todos os atos necessários para a formalização da referida operação em nome da Companhia.
Lavratura e Leitura da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém
se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura
desta ata, que foi lida e achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Confere com
a original lavrada em livro próprio. Mesa: Luiz Antonio Zamperlini - Presidente; Edson Carlos
Faleiros - Secretário. Acionistas: Construtora Itajaí Ltda. - Por: Luiz Antonio Zamperlini; Construtora
e Incorporadora Faleiros Ltda. - Por: Edson Carlos Faleiros; Múltipla Engenharia Ltda. - Por: José
Lacombe Correa Reche; Saned Engenharia e Empreendimentos S.A. - Por: Luana Ferreira Alves;
HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda. - Por: Francisco Carlos Fregolente. JUCESP
- 209.620/22-5 em 28/04/2022 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento do ITAU UNIBANCO S/A, a todos que o presente
edital virem ou interessar possa que, JOSÉ MERKSON BARROS DE LIMA DA SILVA,
brasileiro, solteiro, maior, autônomo/vendas, RG nº 58.516.353-4-SSP/SP, CPF nº
059.939.484-69, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Dom Lucas Obes, nº 609,
Ipiranga, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 09 (nove)
prestações em atraso, vencidas de 25/08/2021 a 25/04/2022, no valor de R$41.419,65
(quarenta e um mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), e
respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$42.726,96 (quarenta e
dois mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), que atualizado até
04/08/2022, perfaz o valor de R$58.067,58 (cinquenta e oito mil e sessenta e sete
reais e cinquenta e oito centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação
de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo ITAU UNIBANCO S/A,
para aquisição do imóvel localizado na Travessa Henrique Arcuri, nº 26, lote 02 do
desdobro, parte do lote 02-A da Gleba N, na Vila Gumercindo, Saúde, objeto de
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura
Pública” devidamente registrada sob n° 2 na matrícula nº 229.782. O pagamento
haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na
Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às
16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica
o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a
purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista
da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a
averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário,
ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o
mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no
art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 26 de maio de 2022. O Oficial.

31/12/2021
136.415.226
32.108.586
1.198.264
11.679.711
2.376.005
1.363.871
4.365.173
14.085.395
345.173
60.977.576
1.960.495
5.954.977
99.602.688
76.540
49.761.996
487.600
1.156.011
45.801.475
65.283
2.253.783

31/12/2020
89.206.120
19.383.517
798.330
5.242.919
1.012.361
1.455.170
2.783.146
5.161.962
433.723
42.916.413
4.797.452
5.221.126
107.041.797
620.991
40.200.121
1.867.608
2.349.413
59.638.519
65.283
2.299.861

70.000.000
(8.852.241)
5.551.754
0
0
(11.085.254)
(3.318.741)
61.147.759
297.165.673

70.000.000
(5.809.550)
5.275.704
0
0
(11.085.254)
0,0
64.190.450
260.438.367

31/12/2021
(29.705.813)
(29.065.088)
(640.725)
1.317.298
(5.027.028)
0
(5.027.028)
0
518.913
(4.508.115)
0
1.465.424
(3.042.691)
(0,23)

31/12/2020
(21.636.887)
(20.925.371)
(711.516)
1.823.495
5.964.423
(1.000.000)
4.964.423
0
88.751
5.053.174
0
222.530
5.275.704
0,40
Total
52.091.312
0
0
5.275.704
0
6.823.434
64.190.450
276.050
0
-3.318.741
61.147.759

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ( MÉTODO INDIRETO)
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
a-) Resultado Lìquido Ajustado
( + ) Lucro Líquido do Exercício
( + ) Res.exercicio anterior
( + ) Resultado na Venda de Ativos Permanentes
( + ) Depreciação
( = ) Lucro Líquido Ajustado
b-) ( Acréscimos)/ Decréscimos do Ativo
( - ) Contas a Receber
Duplicatas a Receber
Titulos a Receber
Adiantamento a Fornecedor
Impostos Recuperáveis
Outros Créditos
Despesas do Exerc.Seguinte
Depósito Judicial
Emprestimos acionistas longo prazo
Investimentos
( - ) Estoques
( = ) Total ( Acréscimos)/ Decr. do Ativo
c-) ( Acréscimos)/ Decréscimos do Passivo
(+ ) Fornecedores
( - ) Contas a Pagar
Salários a Pagar
Obrigações Tributárias
Parcelamento Ordinario
Débito a Representante
Outros Débitos
Transportes diversos
Antecipação de Clientes
Parcelamento Especial LP
Débito Acionistas
Provisão de Férias
Provisão de Contigência
( = ) Total ( Acréscimos)/ Decr. do Passivo
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
( + ) Vendas de Imobilizado
( - ) Compras de Imobilizado
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
( + ) Novos Empréstimos
Instituição Financeira C.P.
Instituição Financeira L.P.
( - ) Pagto de Financ.do Balanço ano anterior
Instituição Financeira C.P.
Instituição Financeira L.P.
( = ) TOTAL DAS ATV.DE FINANCIAMENTOS
( 1+2+3 ) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
Saldo Inicial ano corrente
Variação ocorrida no Período
Saldo ﬁnal das Disp. no ﬁnal do período

2021

2020

(3.042.691)
0
(58.402)
4.669.540
1.568.446

5.275.704
6.823.434
(77.000)
4.573.344
16.595.482

(724.437)
(2.420.117)
(18.611)
3.504.793
7.617.391
3.748.488
18.536
(134.557)
(13.034.028)
(6.331)
(34.707.635)
(35.432.071)

(26.109.488)
(13.794.009)
(2.749.050)
3.618.445
(276.623)
310.118
(598.392)
(13.130.141)
510.164
(7.067.947)
(33.177.436)

12.725.069
2.739.527
(578.109)
4.132.813
6.436.792 (13.677.848)
1.363.644 (1.350.233)
10.414.161
6.716.232
(88.550)
61.216
(1.445.327)
854.025
399.934
(343.477)
(1.391.630)
1.244.148
(16.410.454) 14.847.300
(544.451) (4.869.309)
733.851
527.194
(46.079)
123.566
12.146.960
6.872.340
(21.716.666) (9.709.614)
58.402
(5.957.465)
(5.899.062)

77.000
(278.296)
(201.296)

110.739.572 83.116.534
60.977.576 42.916.413
49.761.996 40.200.121
(83.116.534) (73.576.302)
(42.916.413) (43.001.637)
(40.200.121) (30.574.665)
27.623.038
9.540.232
7.310
(370.678)
8.901.121
9.271.799
7.310
(370.678)
8.908.431
8.901.121

DIRETORIA
Daniel Berggren
Carlos Alexandre Pavan
Diretor Adm e Financeiro
CT.CRC.1.SP.161.355/O-8
CPF.339.173.418-32
SEGATO CONSULTORES – AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 38.880.381/0001-13
CRC2SP O15697/O-9
Valdir Donizete Segato
CRC 1sp171269/o-1 - CNAI – CFC 1.776

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001557-47.2022.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA SUSANA DE ALMEIDA NUNES,
CPF 555.497.990-49, que foi ajuizada ação de Procedimento Comum por parte da ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS EM PAYSAGE BRISE, julgada procedente, com início da fase de Cumprimento de Sentença.
Estando a executada em lugar ignorado e incerto, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito de R$ 81.027,78 (até fev/2022),
devidamente atualizado, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%.
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o pagamento, iniciase o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012379-45.2017.8.26.0006 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro
Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) MARCIA FIORILLO, Brasileira, Solteira, RG
13950330, CPF 034.552.378-43, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Condominio Edificio Jatoba, objetivando a cobrança R$ 12.751,03 (até 10/04/2018), referente a cota condominial/
rateio, fundo de reserva, instalação de gás, rateio/consumo de água, vencidos em 10.02.2016, 10.03.2016,
16.05.2016 à 10.12.2016 e 10.01.2017 à 10.10.2017, já inclusa a multa de 2% no valor de R$ 206,76 (art. 1336,
§ 1º do C. Civil), alusivos à unidade 77 do Condomínio Autor, que serão acrescidos de juros de 1% ao mês
e correção monetária a partir do vencimento de cada débito, cotas condominiais vincendas (art. 323 do CPC
e Súmula 13 do TJSP), com os acréscimos legais acima descritos, sem prejuízo da incidência da multa supra,
das custas processuais e dos honorários advocatícios. Estando à Ré em lugar ignorado, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a Ré será considerada revel, presumindose verdadeiras as alegações do autor e 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 21 de janeiro de
2022.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP
Data do leilão: 27/05/2022 as: 17:30
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA CORIOLANO, Nº 833, VILA ROMANA, SAO
PAULO , SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complement ar RC 58/67,
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante p agar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED A01903 - CONTRATO 106124036751 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA
FRANCISCO LAVADO, BRASILEIRO (A), FERRAMENTEIRO, CPF
269.517.628-72, CI 5.787.677-SP, CASADO (A) COM ANA MARIA MENEZES
LAVADO, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 269.517.548-53, CI 8418461 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA MELQUIADES, Nº 153 (Nº 103),
PARTE DOS LOTES 1 A 6,
QUADRA M, VILA MARARI, BAIRRO DO CUPECE, 29º SUBDISTRITO-SANTO
AMARO, EM SAO PAULO, SP, ENCERRANDO A AREA DE 230M2, COM
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES,
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SAO PAULO, 10/05/2022
ARY ANDRE NETO
10 - 13 - 27/05/2022
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Balbo Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ Nº 51.774.008/0001-46
Demonstrações Financeiras - Exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 (Valores expressos em Reais)
Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vsas. O Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração de
Fluxos de Caixas e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício findo em 31/12/2021. As Demonstrações Financeiras completas encontram-se na sede da
empresa. Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para as informações que se tornarem necessárias relativamente às contas apresentadas.
São Paulo, 28/04/2022.
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
2021
2020
2021
2020 Passivo
2021
2020 Receitas e (despesas) operacionais:
Ativo
(18.470) (18.361)
Ativo Circulante
907.009 1.320.950 Não Circulante
4.801.348 4.801.348 Despesas administrativas
(3.736) (3.151)
Lucros a Receber
907.009 1.320.950 Empresas ligadas
4.801.348 4.801.348 Despesas tributárias
Patrimônio Líquido
19.366.344 20.059.162 Outras receitas/despesas não operacionais 90.987 (2.440)
68.782 (23.952)
1.000.002 1.000.002 Resultado líquido do exercício
Ativo Não Circulante
23.260.683 23.539.561 Capital social
1.902.490 1.902.490
Investimentos/Participações
23.260.683 23.317.961 Reserva de capital
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Imobilizado
–
221.600 Reserva de Lucros
16.463.852 17.156.670 Das atividades operacionais
2021
2020
Total do Ativo
24.167.692 24.860.510 Total do Passivo
24.167.692 24.860.510 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
68.782 (23.952)
Ajustes
para
reconciliar
o
lucro
líquido
ao
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
caixa gerado pelas atividades operacionais:
Descrição
Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucros
Total
(90.987)
2.440
Saldo em 31/12/2019
1.000.002
1.902.490
17.750.623 20.653.115 Equivalência Patrimonial
Result.liqu. do exercício
–
–
(23.952)
(23.952) (Aumento)/redução nos ativos e passivos operacionais
352
(352)
Baixa de adto de fornecedores
Destinação do Lucros
Distrib. de Lucros
–
–
(570.000) (570.000) Caixa líquido gerado pelas
(aplicados nas) atividades
Saldo em 31/12/2020
1.000.002
1.902.490
17.156.670 20.059.162
operacionais
(21.853) (21.864)
Result.liqu. do exercício
–
–
68.782
68.782
Das atividades de Investimentos
Destinação do Lucros
Recebimento de lucros
561.853 591.864
Distrib. de Lucros
–
–
(761.600) (761.600) Baixa do imobilizado
221.600
–
Saldo em 31/12/2021
1.000.002
1.902.490
16.463.852 19.366.344 Caixa líq. gerado nas ativ. de Invest. 783.453 591.864
Diretoria
Das atividades de Financiamentos
Sonia Maria Balbo - Diretora
Dividendos pagos
(761.600) (570.000)
Caixa líq. gerado nas ativ. de Financ.(761.600) (570.000)
Suely Balbo Rocha - Diretora
Redução líq. do caixa e equivalentes
–
–
Bianca Carvalho Paulino - Contadora - CRC 1SP217565/O-7

AEM Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.403/0001-89 – NIRE 35.300.191.013
Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2022
1. Data, Horário e Local: Dia 29 de abril de 2022, às 10h00, na sede social, Rua Amauri nº 255, 16º
andar, sala “B”, Capital de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade
dos acionistas. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: Antonio Ermirio de Moraes Filho,
Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Publicações: As previstas no parágrafo
4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nos jornais “O Dia” e “O Dia Digital”, no
dia 28 de abril de 2022. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;
(ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) eleger os membros da Diretoria para
um novo mandato. 7. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e votação, os acionistas
presentes, aprovaram sem ressalva, por unanimidade de votos: (i) as contas dos administradores,
as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e
publicados no jornal “O Dia”, à fl. 19, e no Jornal “O Dia Digital”, ambos em edição de 28 de abril de
2022; (ii) a destinação do Lucro Líquido do exercício, que totalizou R$ 1.590.615.394,15 (um bilhão,
quinhentos e noventa milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e noventa reais e quinze centavos),
da seguinte forma: “Reserva Legal”, R$ 79.530.769,71 (setenta e nove milhões, quinhentos e trinta
mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos); “Dividendos”, R$ 377.771.156,11
(trezentos e setenta e sete milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e seis reais e
onze centavos); e “Reserva de Lucros”, R$ 1.133.313.468,33 (um bilhão, cento e trinta e três milhões,
trezentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Nos termos do
artigo 202, § 3º, da Lei 6.404/76, os acionistas decidiram, por unanimidade, pela não distribuição dos
dividendos mínimos obrigatórios, que ficarão retidos na Reserva de Lucros da Companhia; e iii) a
eleição dos membros da Diretoria, em conformidade com o disposto no artigo 14 do Estatuto Social
da Companhia, com mandato até 30.04.2024, sendo reeleitos os Srs. Luis Ermirio de Moraes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.347.232-SSP/SP, CPF.MF. nº
051.558.168-23 e Rubens Ermirio de Moraes, brasileiro, casado, engenheiro agrícola, portador da
cédula de identidade RG. nº 14.781.058-9-SSP/SP e do CPF.MF. sob o nº 154.303.818-29, ambos
domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Amauri nº 255, 16º andar, Itaim Bibi, CEP:
01448-000. Os Diretores, ora reeleitos firmam, na presente data, os respectivos termos de posse em
livro próprio e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração
da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os
efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme documento arquivado na sede da companhia.
8. Observações Finais: a) Em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos;
b) o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) os
trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme
vai assinada pelo Secretário. (a.a.) Antonio Ermirio de Moraes Filho, Presidente, Sergio Thiago
da Gama Giestas, Secretário, Antonio Ermirio de Moraes Filho, Rosa Helena Costa de Moraes,
Márcia Regina Recio de Moraes, Eugênio Ermirio de Moraes, Júlia Recio de Moraes Haddad,
Nídia Maria Faustino Claro Moraes, Mário Ermirio de Moraes Filho, Fabiana de Moraes Martin
Bianco, Natália de Moraes Zambrone, Vera Regina Costa de Moraes, Luis Ermirio de Moraes,
Maria Lúcia Costa Moraes, usufrutuária dos direitos políticos e econômicos, Rubens Ermírio de
Moraes e Maria Regina Costa Ermirio de Moraes, p. JEMF Participações S.A., José Ermirio de
Moraes Neto e José Roberto Ermirio de Moraes; p. ERMAN Participações S.A., Claudio Ermirio
de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes e p. MRC Participações S.A., Clovis Ermirio de Moraes
Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, acionistas. A presente transcrição é cópia fiel da ata
lavrada no livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2022. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário.
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 255.650/22-0 em 20/05/2022.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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PF investigará morte de
homem após
abordagem
da PRF no
Sergipe
A Polícia Federal (PF)
abriu um inquérito para investigar a morte de Genivaldo de
Jesus Santos, ocorrida no
Sergipe, após abordagem feita por policiais rodoviários
federais na BR-101. O fato
ocorreu na quarta-feira (25)
no município de Umbaúba,
localizado no sul do estado.
Imagens veiculadas na
internet mostram a vítima presa dentro de uma viatura
esfumaçada. As suspeitas são
de que a fumaça era um gás
disparado pelos policiais, o
que teria resultado na morte
de Genivaldo por asfixia.
Segundo o Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe,
foi realizada a necrópsia, e o
material coletado foi encaminhado ao Instituto de Análises e Pesquisas Forenses
(IAPF) para elucidar a causa
imediata da morte. Mas foi
identificado de forma preliminar que a vítima teve como
causa da morte insuficiência
aguda secundária a asfixia.
Conforme o IML, a asfixia
mecânica é quando ocorre alguma obstrução ao fluxo de
ar entre o meio externo e os
pulmões. “Essa obstrução
pode se dar através de diversos fatores e nesse primeiro
momento não foi possível estabelecer a causa imediata da
asfixia, nem como ela ocorreu”, diz nota do instituto.
Após a conclusão, os laudos
serão encaminhados à PF.
Em nota, a Polícia Federal
informa que vai investigar “as
circunstâncias da morte” e que
diligências já foram iniciadas
para esclarecer “o mais breve
possível” o ocorrido. (Agencia Brasil)

Processo Digital nº: 1060745-59.2019.8.26.0002
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II
- Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO
STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que nos
autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, movidos
por Condomínio Residencial Saint Arthur, foi deferida a
intimação por edital do executado Gleidson da Silva
Anunciação CPF 228.577.878-39, que se encontra em
lugar ignorado, sobre a penhora de ativos financeiros do
valor de R$ 2.088,29, tendo o executado o prazo de 15 dias
para impugnação,contados a partir do prazo de edital de 20
dias.Será o edital afixado e publicado na forma da lei. [26,27]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1122404-66.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. Faz saber a
Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda. CNPJ
31.049.719/0001-40, Atlas Services Serviços de Suporte
Administrativo e de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.
CNPJ 30.608.097/0001-80, Atlas Quantum Serviços de
Intermediações de Ativos Ltda. CNPJ 30.607.948/0001-70,
Atlas Proj Tecnologia Eireli CNPJ 26.768.698/0001-83, todas
na pessoa do representante legal Rodrigo Marques dos
Santos CPF 282.301.848-44, que Lúcia Keiko Otakeno
ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente,
condenando as rés a efetuarem o saque de 6,571453398
bitcoins, em até 48hs, além dos rendimentos que caberiam à
requerente pelas operações efetuadas, ou ainda, a conversão
da obrigação em perdas e danos para que os requeridos
indenizem a requerente em valor equivalente a 6,571453398
bitcoins, além dos referidos rendimentos, condenando as rés
nas custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando as rés em lugar incerto, expede-se edital de
citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestarem a
ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2022.
[26,27]
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Viscofan do Brasil Sociedade Comercial e Industrial Ltda.
CNPJ/MF nº 65.019.655/0001-57
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da contribuição social
254.366 239.552
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuizo) do exercício ao caixa
e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização
23.611 22.311
Provisão para demandas judiciais
(435) 1.923
Provisão para devedores duvidosos
(3.240) 2.882
Provisão para desvalorização dos estoques
4.011 6.384
Provisão para perdas com realização dos estoques
122 (235)
Baixa de imobilizado, direito de uso e intangível
155
535
Variação de ativos e passivos: Contas a receber de clientes (4.386)(71.753)
Estoques
(19.953)(52.104)
Impostos a recuperar
(40.256)
14
Despesas antecipadas
(156)
30
Outros ativos circulantes
9.604 (9.676)
Depósitos judiciais
(2.199) (657)
Fornecedores
6.006 4.070
Salários e encargos sociais
351 4.021
Impostos e contribuições a recolher
(2.394) (4.593)
Outros passivos circulantes
3.217
877
2.524 27.938
Partes Relacionadas
Caixa gerado pelas atividades operacionais
230.948 171.519
(85.431)(62.999)
Impostos sobre lucro pagos
145.517 108.520
1.866 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
(32.215)(22.227)
126.302 Atividades de investimento: Acréscimo do imobilizado
(157) (734)
5.148 Acréscimo do intangível
790 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (32.372)(22.961)
5.938 Atividades de financiamento
(395) (195)
133.268 Pagamento de passivo de arrendamento
Distribuição
de
lucros
(39.000)(49.700)
416.449
(19.513)(23.662)
549.717 Juros sobre capital próprio
681.957 Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento(58.908)(73.557)
Total do passivo e patrimônio líquido
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa 54.237 12.002
Demonstrações do Resultado do Exercício
2021
2020 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
30.731 18.729
Receita operacional líquida
842.515
769.520 Caixa e equivalente de caixa no final do exercício
84.968 30.731
(548.865)
(485.857) Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa 54.237 12.002
Custos dos produtos vendidos
Lucro bruto
293.650
283.663
Demonstrações das mutações Capital Reserva
Lucros
Receitas (despesas) operacionais
Total
Despesas com vendas
(31.772)
(26.568) do patrimônio líquido (em R$) social de lucros acumulados
133.268 320.252
- 453.520
(18.551)
(23.833) Saldos em 31/12/2019
Despesas administrativas e gerais
167.774 167.774
243.327
233.262 Lucro líquido do exercício
(49.700) (49.700)
Despesas financeiras
(12.560)
(27.438) Distribuição de lucros
Juros
sobre
capital
próprio
(21.877)
(21.877)
23.599
33.728
Receitas financeiras
96.197
(96.197)
Lucro antes do IR e da contribuição
254.366
239.552 Constituição da reserva de lucros
133.268 416.449
- 549.717
IR e contribuição social: Corrente
(76.029)
(77.002) Saldos em 31/12/2020
177.943 177.943
(394)
5.224 Lucro líquido do exercício
Diferido
(39.000) (39.000)
(76.423)
(71.778) Distribuição de lucros
(21.000) (21.000)
Lucro líquido do exercício
177.943
167.774 Juros sobre capital próprio
117.943
(117.943)
Lucro líquido do exercício por quotas do capital
1,34
1,26 Constituição da reserva de lucros
133.268 534.392
- 667.660
Quantidade de quotas ao final do exercício
133.267.883 133.267.883 Saldos em 31/12/2021
gestão. As demonstrações financeiras da Viscofan do Brasil Sociedade CoNotas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021
1. Contexto operacional - A Viscofan do Brasil Sociedade Comercial e Indus- mercial e Indústrial Ltda. foram aprovadas na reunião da Diretoria realizada
trial Ltda. (“Empresa” ou “Viscofan”) tem por objeto a produção, a importação em 23/02/2022. A Empresa adotou todas as normas, revisões de normas e
interpretações
emitidas
pelo
Comitê
de
Pronunciamentos
contábeis
(CPC )
e a venda, no país e no exterior, para empresas relacionadas e para terceiros,
de tripas celulósicas, tripas de colágeno, tripas plásticas e tripas de fibrosa, que estavam em vigor em 31/12/2021.
utilizadas pela indústria alimentícia na fabricação de embutidos. 2. Base para As Demonstrações Financeiras da Viscofan do Brasil Sociedade Comercial e
preparação e apresentação das demonstrações financeiras - As demonstrações Indústria Ltda foram preparadas considerando o custo histórico como base de
financeiras da Empresa foram elaboradas e estão sendo apresentadas com valor, que, no caso de determinados ativos e passivos financeiros é ajustado
base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Reso- para refletir a mensuração do valor justo. As Demonstrações Financeiras foram
auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, os quais
luções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos
emitiram parecer sem ressalvas.
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, Luis Carlos Bertoli - Diretor Geral. Borja Maria Basagoiti - Diretor Financeiro.
as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua Valmir Marques Fortes - CRC - SP 1 SP224.089/O-1
Balanço Patrimonial - Ativo
Circulante: Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
Não circulante: Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Balanço Patrimonial - Passivo
Circulante: Passivo de arrendamento
Fornecedores
Partes relacionadas
Salários, encargos e férias
Impostos e contribuições a recolher
Juros sobre capital próprio
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante
Provisão para demandas judiciais
Passivo de arrendamento
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido: Capital social
Reserva de lucros

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA E
GESTÃO INTEGRADA DE NEGOCIOS E SERVIÇOS, inscrito no cadastro nacional de
pessoas jurídicas nº 33.240.723/0001-17 com sede na Capital do Estado de São
Paulo, na Rua Anajazeira, nº 207 – sala 03 – Vila União - CEP: 03683-030, São Paulo/
SP, através de seu presidente em exercício, Sr. Lucas Henrique Gonçalves e Silva e
dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 38, parágrafo 2º da Lei nº 5.764/71, pelo
presente EDITAL e na forma de seu Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus
cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 30° do
Estatuto Social, que se realizará na Rua Anajazeira, nº 207 – sala 03 – Vila União CEP: 03683-030, São Paulo/SP, em 14 de junho de 2022, em 1ª convocação às 18h00,
com 2/3 (dois terços) dos associados; em 2ª convocação às 19h00, com a metade
mais um dos associados; e em 3ª e última convocação às 20h00, cuja realização
depende do quórum mínimo de 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por
cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, para deliberação de assuntos
de interesse da Cooperativa e de seus associados, conforme a seguir: ORDEM DO
DIA I - Eleição para o cargo conselho de Administração (Vice-Presidente) II – Eleição
para o cargo do conselho Fiscal III – Demais Assuntos do Interesse para os Cooperados
São Paulo, 26 de maio 2022. Lucas Henrique Gonçalves e Silva – Presidente.
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2021
84.968
238.863
19.848
238.467
58.371
1.296
2.687
644.500
6.250
4.117
10.972
146.635
1.179
652
169.805
814.305
2021
332
28.902
86.521
13.010
6.141
1.488
5.219
141.613
4.713
319
5.032
133.268
534.392
667.660
814.305

2020
30.731
231.236
6.402
222.647
19.961
1.140
12.291
524.408
4.052
2.271
11.365
137.276
1.608
977
157.549
681.957
2020
395
22.895
70.552
12.659
17.935

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/ME nº 60.665.981/0001-18 NIRE 35.300.006.658
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2022
A UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade do
Embu-Guaçu, Estado do São Paulo, na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, CEP 06900-000,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.665.981/0001-18 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo
124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”)
convocar os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em
primeira convocação, no dia 02 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, para examinar,
discutir e votar a respeito das seguintes ordens do dia: (i) aprovar a reforma e consolidação do Estatuto
Social da Companhia; (ii) aprovar a eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e
(iii) deliberar a rerratificação do orçamento de capital da Companhia, aprovado na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária realizada em 13 de abril de 2022. Consoante o artigo 126 da Lei das Sociedades
por Ações, apenas as pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas ou de representantes de
acionistas, na forma da legislação aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral. Os
documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos
acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com as disposições da Lei das
Sociedades por Ações.
Embu-Guaçu, 25 de maio de 2022.
Fernando de Castro Marques
Diretor Presidente
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0(1'(6-Ò1,2575$',1*((1*(1+$5,$6$±(P5HFXSHUDomR-XGLFLDO
CNPJ nº 19.394.808/0001-29
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
%$/$1d263$75,021,$,6(0'('(=(0%52'(('('(=(0%52'(
Em milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)
$WLYR
  
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ...............................................................................
51.705
13.882
Contas a receber de clientes .................................................................................
27.595
19.419
Adiantamentos a fornecedores..............................................................................
6.599
8.980
Estoques................................................................................................................
6.393
3.894
Outros ativos circulantes .......................................................................................
18.029
18.357
1mRFLUFXODQWH
Partes relacionadas ...............................................................................................
Títulos a receber....................................................................................................
Imposto de renda e CSLL diferidos .......................................................................
Investimentos ........................................................................................................
Imobilizado líquido .................................................................................................
Intangivel ...............................................................................................................

7RWDOGRDWLYR .......................................................................................................





11.765
535.942
176.606
63.733
14.278
2.492

15.352
493.219
193.355
63.489
12.704
2.492









'HPRQVWUDo}HVGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGRHPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
Em milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)
7RWDOGR


 $MXVWHGH
/XFURV

 &DSLWDO DYDOLDomR 3UHMXt]RV  3DWULP{QLR
'HVFULomR
 VRFLDO SDWULPRQLDO DFXPXODGRV
OtTXLGR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ............................... 

 

Lucro líquido do exercicio .................................................
10.236
10.236
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ............................... 

 

Lucro líquido do exercicio .................................................
13.084
13.084
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ............................... 

 

'HPRQVWUDo}HVGRV)OX[RVGH&DL[DSDUDRVSHUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGH]HPEURGH
Em milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)

  
)OX[RGH&DL[DGDV$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV
/XFURDQWHVGR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR6RFLDO..............................


$MXVWHSDUDFRQFLOLDUROXFURDQWHVGR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR
6RFLDOFRPFDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Depreciação e amortização .......................................................................................
153
241
Imposto de renda e contribuição social diferidos ......................................................
16.749
(13.217)
Resultado de equivalência patrimonial ......................................................................
(64)
(831)
Constituição de passivo atuarial ................................................................................
(123.026)
Reversão/Constituição juros e atualizações monetárias líquidas .............................
9.179
Atualização titulos a receber .....................................................................................
(43.408)
(18.627)
Constituição (reversão) de provisão para contingências...........................................
(7.004)
4.882
Reversão de outras provisões ...................................................................................
(66.185)


$XPHQWR UHGXomRQRVDWLYRVRSHUDFLRQDLV
Contas a receber de clientes .....................................................................................
(8.176)
(6.598)
Títulos a receber........................................................................................................
685
(988)
Adiantamentos a fornecedores..................................................................................
2.381
352
Estoques....................................................................................................................
(2.499)
(334)
Outros realizáveis ......................................................................................................
328
(10.481)


$XPHQWR UHGXomR QRVSDVVLYRVRSHUDFLRQDLV
Fornecedores e subempreiteiros ...............................................................................
23.900
142
Salários e encargos sociais .......................................................................................
(2.664)
(10.309)
Impostos e contribuições ...........................................................................................
15.519
164.435
Adiantamentos de clientes ........................................................................................
13.209
Outras contas a pagar ...............................................................................................
4.401
41.693


&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV ......................


)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis..........................................................
(1.727)
(717)
Investimentos em controladas ...................................................................................
(180)
(6.421)
Recebimentos (pagamentos) de partes relacionadas ...............................................
12.806
25.765
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV ....................................


)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV .................................................................................
330
3.154
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRSURYHQLHQWHQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV .............


$FUéVFLPR UHGXomR OtTXLGRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D..........................


Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ................................................
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR ..................................................
$FUéVFLPR UHGXomR OtTXLGRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D..........................

13.882
51.705


11.537
13.882


3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
  
Circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV .............................................................................
26.542
26.212
Fornecedores e subempreiteiros ...........................................................................
64.578
40.678
Salários e encargos sociais ...................................................................................
26.572
29.236
Impostos e contribuições .......................................................................................
18.896
16.726
Adiantamentos de clientes ....................................................................................
15.878
2.669
Outras contas a pagar ...........................................................................................
170
7.907


1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV .............................................................................
11.436
11.436
Impostos e contribuições .......................................................................................
291.166
277.817
Provisão para contingências .................................................................................
55.836
62.840
Partes relacionadas ...............................................................................................
79.510
70.291
Títulos a pagar.......................................................................................................
140.953
128.815


3DWULP{QLROtTXLGR
Capital social .........................................................................................................
235.000
235.000
Resultados acumulados ........................................................................................
(57.708)
(70.792)
AAP - Ajustes de avaliação patrimonial .................................................................
6.308
6.308
Patrimônio líquido ..................................................................................................


7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR ...............................................................


'HPRQVWUDo}HVGRV5HVXOWDGRVSDUDRVSHUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HGHGH]HPEURGH±Em milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)

  
Receita operacional líquida das atividades continuadas ..........................................
166.013
53.715
Custo de serviços e empreitadas de obras ..............................................................
(140.874)
(44.975)
5HVXOWDGREUXWR .....................................................................................................


5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
Administrativas e gerais ...........................................................................................
(13.546)
(9.063)
Resultado de equivalência patrimonial .....................................................................
64
831
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas...................................................
5.706
64.405


5HVXOWDGRRSHUDFLRQDODQWHVGDVUHFHLWDV GHSHVDV ILQDQFHLUDVOtTXLGDV ....


5HFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV .................................................................
12.471
(67.894)


5HVXOWDGRDQWHVGR,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO ..........................


,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDOFRUUHQWHHGLIHULGR
Corrente....................................................................................................................
Diferidas ...................................................................................................................
(16.750)
13.217
(16.750)

5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR .............................................................................


'HPRQVWUDo}HVGRV9DORUHV$GLFLRQDGRVSDUDRVSHUtRGRVGHGR]HVPHVHVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHGHEm milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)
 
5HFHLWDV
Serviços e revendas de materiais ...........................................................................
Outras ......................................................................................................................
7RWDOUHFHLWDV ..........................................................................................................
,QVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV
Materiais, serviços de terceiros e outros .................................................................
7RWDOGHLQVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV ..........................................................
9DORUDGLFLRQDGREUXWR – .........................................................................
'HSUHFLDomR ......................................................................................................
9DORUDGLFLRQDGROtTXLGR – ......................................................................
9DORUDGLFLRQDGRUHFHELGRHPWUDQVIHUêQFLD
Resultado de equivalência patrimonial ....................................................................
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV ................................................................................................
7RWDOYDORUDGLFLRQDGRUHFHELGRHPWUDQVIHUêQFLD .............................................
9DORUDGLFLRQDGRWRWDODGLVWULEXLU + .......................................................
'LVWULEXLomRGRYDORUDGLFLRQDGR
Pessoal ....................................................................................................................
Impostos, taxas e contribuições ..............................................................................
Remuneração de capitais de terceiros ....................................................................
Lucro líquido do exercício ........................................................................................
7RWDOGLVWULEXLomRGRYDORUDGLFLRQDGR ................................................................

179.953
437


57.832
1.562


(119.581)


(153)


61.019





64
43.652



831
18.781



19.852
38.055
33.381
13.084


18.045
23.303
88.200
10.236


'HPRQVWUDo}HVGRV5HVXOWDGRV$EUDQJHQWHVHPGHGH]HPEURGHHGH
Em milhares de reais (exceto quando indicado de outra forma)
 
13.084
10.236



Lucro líquido do exercício.........................................................................................
5HVXOWDGRDEUDQJHQWHWRWDOGRH[HUFtFLR .............................................................

'LUHWRULD
Eugênio José Bocchese Mendes
Andréa Guimarães Mendes
&RUSR7éFQLFR
Contador: Alexandre M. de Pinho Freitas – CRC MG 046.601/O-3

$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPSOHWDVDFRPSDQKDGDVGR5HODWyULRGD253/$1$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV se encontram à disposição dos interessados na Sede da Companhia.
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Augusto Coutinho venceu a Graduados e assumiu a
liderança do SM Kart Competition

ados A), André Alves dos Reis
(Graduados B), Marco Verga
(Sênior), Aureliano Freitas
(Novatos Masculino), Monique Giannetti (Novatas), Paolo Giovane Baglione (Estreantes Masculino), Natalia Eufrásio (Estreantes Feminina), Andrea Senigalia (Speed Angels
Feminina), Marco Verga e
Everton Carajeleascow (Speed Angels Masculino), Andrea
Senigalia (Speed Angels Geral),
Marcos Paulo Depintor (Depintor Nascar) e Willian Araujo Silva (Depintor Stock).

Neste evento a SM Kart
Competition arrecadou doações de alimentos, roupas e
produtos de higiene em prol das
ações sociais da Igreja da Graça. O evento foi encerrado com
a comemoração de aniversário
dos pilotos que nasceram no
mês de maio, com farta distribuição de bolos.
As provas foram transmitidas ao vivo pelo canal FAtvLive, no Youtube.
O SM Kart Competition
tem apoio de Aboissa Commodity 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.

Foto/ Tony Heff

Gabriel Medina e Yago Dora
reforçam a seleção brasileira no
Quiksilver Pro G-Land

Gabriel Medina

O tricampeão mundial
Gabriel Medina e Yago Dora
vão reforçar a seleção brasileira na primeira etapa do
World Surf League (WSL)
Championship Tour, após o
corte da elite no meio da
temporada. Medina já estava confirmado para o restante do ano com um convite da
WSL e Yago foi chamado
para substituir o havaiano
Seth Moniz, que se contundiu treinando em G-Land. A
seleção brasileira então terá
nove surfistas competindo
no Quiksilver/ROXY Pro GLand. O prazo da sexta etapa da temporada começa
neste sábado e vai até o dia
6 de junho em Banyuwangi,

na ilha de East Java, Indonésia.
O fuso horário é de 10 horas a mais do Brasil, então
se a competição começar as
8h00 do sábado nas esquerdas tubulares de G-Land, serão 22h00 da sexta-feira no
horário de Brasília. O evento será transmitido ao vivo
pelo WorldSurfLeague.com
e pelo Globoplay e SporTv
no Brasil. Gabriel Medina
não compete desde que conquistou seu terceiro título
mundial, em setembro do
ano passado no Rip Curl
WSL Finals, em Trestles, na
Califórnia. Yago Dora ainda
participou de duas etapas do
WSL Qualifying Series em

novembro no Brasil, ganhou
o Saquarema Surf Festival e
conquistou o título sul-americano da temporada 2021/2022
da WSL Latin America.
Isso antes de sofrer uma
lesão de Lisfranc no pé esquerdo e precisar de uma intervenção cirúrgica. Os dois
não participaram de nenhuma das cinco primeiras etapas do WSL Championship
Tour 2022. Medina pediu
uma licença médica para cuidar da sua saúde mental e
ganhou um convite da World
Surf League para competir
na segunda metade da temporada. Yago seguia o tratamento para recuperação da
cirurgia, mas já estava em
Bali treinando em Uluwatu e
em outras ondas da Indonésia, quando foi convocado
para substituir Seth Moniz.
Ele já está se dirigindo para
a ilha de Java.
Todos os tops estão maravilhados com as esquerdas
espetaculares de Grajagan
Bay (G-Land), surfando tubos perfeitos no lugar que
sediou uma etapa do CT pela
última vez em 1997, 25 anos
atrás. Ou seja, de todos os
participantes do Quiksilver/
ROXY Pro G-Land, o único
que competiu lá foi Kelly
Slater. A onda é apontada
como uma das melhores esquerdas do mundo. Localizada na ponta da península

de East Java, G-Land é cercada por uma mata exuberante e praias de areia branca. A melhor combinação
para as ondas ficarem perfeitas nos quase 1,5 km de
recife, é com swell de sudoeste a sul e ventos leves de
sudeste.
SELEÇÃO BRASILEIRA – A seleção brasileira perdeu João Chianca e Deivid
Silva no novo corte na elite
no meio da temporada, implantado esse ano. No entanto, no Quiksilver/ROXY Pro
G-Land continuará com o
mesmo número de nove surfistas, com o reforço de Gabriel Medina e Yago Dora. A
quantidade de competidores
para as cinco últimas etapas
do CT 2022, foi reduzida de
36 para 24 atletas na categoria masculina e de 18 para
12 na feminina.
A primeira fase continua
sendo classificatória, mas
agora os homens que estrearem com vitórias, já avançam direto para as oitavas de
final e as mulheres para as
quartas de final. Quem ficar
na segunda e terceira posições, têm uma nova chance
de classificação nos duelos
homem a homem que passarão a ser iniciados na segunda fase, ou repescagem. Se
o evento começar pela categoria masculina, Jadson André já vai competir na pri-

Enzo Gianfratti estreia no
Mercedes-Benz Challenge
em Interlagos
Foto/Divulgação

O campeonato mais popular de kart rental do Brasil novamente movimentou as dependências do Kartódromo de
Interlagos (SP/SP), no último
fim de semana, recebendo 250
pilotos na disputa de 10 provas válidas pela quinta etapa
do SM Kart Competition, e
concorrendo a 220 prêmios e
sorteios.
Os vencedores da etapa foram Augusto Coutinho (Graduados A), André Lolo (Graduados B), Marco Verga (Sênior),
Gilberto Carvalho (Novatos
Masculino 1), Juliano Paiva
(Novatos Masculino 2), Monique Giannetti (Novatas), Guilherme Petrella (Estreantes
Masculino), Bárbara Lopes
(Estreantes Feminina), Marcos
Depintor (Depintor Nascar) e
Henrique Sacramento (Depintor Stock), Andrea Senigalia
(Speed Angels Feminina),
Everton Carajeleascow (Speed Angels Masculino) e Everton Carajeleascow (Speed Angels Geral).
Após as cinco primeiras
etapas os líderes do certame
são Augusto Coutinho (Gradu-

Foto/ Emerson Santos

SM Kart Competition chega na metade
do campeonato com muito sucesso

Enzo Gianfratti

Enzo Gianfratti estreará
em mais uma categoria neste final de semana. O piloto,
que já corre na Copa Shell
HB20, disputa a etapa de
abertura do Mercedes-Benz
Challenge, campeonato que
terá sua primeira etapa no
Autódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP), onde correrá na classe CLA 45 AMG, a
principal do campeonato,
carregando o número 19.
O piloto, que é o atual
campeão da classe Super na
Copa HB20, onde disputa a
divisão Elite neste ano, se
mostra bastante ansioso
para a disputa da primeira
etapa. Gianfratti participou
de um teste com o CLA 45
AMG, mas realizou atividades com um protótipo, visando o melhor resultado
possível na estreia na nova
categoria.
“Minhas expectativas
para o Mercedes-Benz Challenge são boas. Apesar de ter
treinado com o carro somenmeira bateria, contra o australiano Ethan Ewing e o sulafricano Jordy Smith.
Yago Dora foi escalado
na terceira, a do bicampeão
mundial John John Florence
e Kolohe Andino. Filipe Toledo entra na seguinte com a
lycra amarela, para fazer sua
primeira defesa da liderança
do ranking contra o norteamericano Nat Young e o
convidado do Quiksilver Pro
G-Land, Rio Waida. O surfista da Indonésia vem de vitória na etapa do WSL Challenger Series, encerrada na
terça-feira em Sidney, na
Austrália.
Na quinta bateria, tem a
primeira participação dupla
do Brasil valendo apenas
uma vaga direta para as oitavas de final, com o campeão mundial e medalhista
olímpico, Italo Ferreira, Caio
Ibelli e o norte-americano
Jake Marshall. Depois, Miguel Pupo entra na sétima
com o havaiano Barron Mamiya e o australiano Connor
O´Leary e Gabriel Medina
fecha a primeira fase com
dois novatos na elite deste
ano, Samuel Pupo e o australiano Callum Robson.

te uma vez, acredito que vou
me sair bem por causa dos
treinos não oficiais que venho fazendo com o protótipo. Mas de qualquer forma,
vamos para cima e com o
pensamento em pontuar no
campeonato”, disse Gianfratti, que tem os patrocínios de
Innospec, ProD, Menzoil e
Roadix DOT4.
A temporada do Mercedes-Benz Challenge contará
com oito etapas ao longo do
ano, passando pelos autódromos de Interlagos, na capital
paulista, do Velocitta, em
Mogi Guaçu (SP), de Santa
Cruz do Sul (RS) e de Goiânia (GO).
As atividades deste final
de semana em Interlagos serão abertas na sexta-feira,
com um treino livre de 60
minutos. O sábado contará
com mais dois ensaios e a
classificação, enquanto as
duas corridas estão marcadas
para o domingo, às 9h15 e
ao meio-dia.
Na categoria feminina, a
única brasileira, Tatiana
Weston-Webb, também vai
fechar a rodada inicial do
Roxy Pro G-Land, com a bicampeã mundial Tyler Wright e a norte-americana
Lakey Peterson. Assim como
Gabriel Medina, a australiana Sally Fitzgibbons, que saiu
da elite no corte do meio da
temporada, ganhou um convite da World Surf League
para competir nas cinco últimas etapas. Ela está na terceira das quatro baterias, com
a pentacampeã mundial Carissa Moore e outra havaiana, Gabriela Bryan.
TRANSMISSÃO A O
VIVO – A janela de realização do Quiksilver/ROXY Pro
G-Land abre no dia 28 de
maio com prazo até 6 de junho. O evento será transmitido ao vivo no Brasil pelo
Globoplay
e
pelo
WorldSurfLeague.com e canal do YouTube e Aplicativo
da WSL. Para os fãs do Brasil, a transmissão pelo YouTube é interrompida quando
começarem as quartas de final e continua apenas pelo
canal
SporTV
e
WorldSurfLeague.com.

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

(11) 99653-7522

