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Ministério de Minas e Energia diz
que monitora situação do diesel
Usuários do app e-Título receberão
informações oficiais sobre eleições
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Uma a cada quatro pessoas poderia
trabalhar remotamente, segundo Ipea
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

27º C
14º C

Noite

28º C
15º C

Noite

25º C
17º C
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Felipe Drugovich é o dono da pole
position na Fórmula 2 em Mônaco
A Fórmula 2 definiu na
manhã de sexta-feira – no horário de Brasília – o grid de
largada para as duas provas de
sua 5ª etapa, que está sendo
disputada em Mônaco como
evento preliminar à Fórmula
1. Retornando à liderança do
campeonato após conquistar
duas vitórias na etapa passada,
em Barcelona, o brasileiro
Felipe Drugovich foi um dos
destaques na tomada de tempos, dividida em dois grupos.
Participando do primeiro
grupo, Felipe Drugovich marcou a volta mais rápida em duas
oportunidades e, por consequência, era o autor da pole position provisória. Quase ao final
dos 16 minutos de duração da
atividade, o piloto da equipe
holandesa MP Motorsport fez
uma última tentativa de melhorar seu tempo. Com ótimo de-

sempenho nos dois primeiros setores do circuito, Drugovich acabou tocando o guard-rail na entrada da reta e, com o carro danificado, imediatamente parou do
lado direito da pista, o que fez
com que, por segurança, fosse acionada a bandeira amarela.
Dois pilotos, entretanto, não
respeitaram a sinalização, não diminuíram a velocidade e superaram o tempo de Felipe Drugovich, que caiu para terceiro em seu
grupo. Na sequência, o segundo
grupo foi à pista, mas o tempo
estabelecido pelos três primeiros
do grupo 1 – aí incluído o tempo
de Drugovich – não foi batido.
Após análise dos Comissários Desportivos e oitiva dos pilotos envolvidos, foi anunciado
que Liam Lawson e Ayumu Iwasa foram punidos com a perda de
5 e 10 posições, respectivamente, e também tiveram cancelada

Felipe Drugovich
sua volta obtida sob bandeira amarela, o que colocou Felipe Drugovich na pole position para a prova de domingo, sua segunda no ano
e terceira na Fórmula 2. E, de
acordo com a regra de inversão
dos 10 primeiros, o piloto de
Maringá (PR) largará em 10º nes-

te sábado, na primeira corrida.
“O dia foi bom demais, ser
pole em Mônaco é fantástico”,
resumiu Felipe Drugovich. “A
forma como tudo terminou não
foi legal para todos, mas eu teria marcado a pole position de
qualquer maneira, pois estava bai-

xando três décimos de segundo
quando toquei o guard-rail na entrada da reta de chegada. Estou muito feliz, não achávamos que esse
seria um ponto forte aqui. Amanhã
largo em 10º para continuar lutando pelo título”, disse o primeiro
piloto brasileiro autor de uma pole
position em Mônaco entre a Fórmula 2, GP2 e Fórmula 3000, cada
uma em sua época a principal categoria de acesso à Fórmula 1.
As provas da 5ª etapa da
Fórmula 2 terão transmissão
ao vivo para todo o Brasil pelo
canal BandSports.
Felipe Drugovich tem o
apoio de Drugovich Auto Peças, que atua no ramo de peças
para caminhões e ônibus; da
Jaloto & Drugovich, destaque
nacional no segmento de transporte de cargas paletizadas; e
da Stilo, fabricante italiana de
capacetes.

Pilotos da APBF aceleram na
Fórmula Delta neste final de semana

Noite

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,73
Venda:
4,73
Turismo
Compra: 4,92
Venda:
4,96
Compra: 5,07
Venda:
5,08

Prefeitura de SP e SAGA
se unem em parceria
inédita para oferecer
gratuitamente cursos de
games na Capital

Esporte

Fonte: Climatempo

EURO

ram adotadas medidas “imediatas” para intensificar o
monitoramento da logística e
oferta de “petróleo, gás natural e seus derivados, nos mercados doméstico e internacional”.
Ainda segundo a nota, o
ministério, em conjunto com a
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) criou,
em março deste ano, um Comitê
Setorial
de
Monitoramento do Suprimento Nacional de Combustíveis
e Biocombustíveis para acompanhamento da situação do
suprimento do diesel.
“O Ministério de Minas e
Energia segue atento aos movimentos do mercado doméstico e internacional, mantendo
o monitoramento de forma intensa e constante para adotar
medidas tempestivas em conjunto com os demais órgãos
governamentais nas esferas
das suas respectivas competências, conforme a evolução
do cenário”, finaliza a nota.
(Agencia Brasil)
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Sábado: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Arqueólogos descobriram
as ruínas de uma antiga cidade
maia repleta de palácios, pirâmides e praças em um canteiro de obras de um futuro parque industrial nas proximidades de Mérida, na península
mexicana de Yucatán.
O sítio arqueológico, chamado Xiol, tem características
do estilo de arquitetura maia
Puuc, segundo os arqueólogos,
comum no sul da península de
Yucatán, mas raro na região de
Mérida.
“Acreditamos que mais de
4 mil pessoas viviam aqui”, disse Carlos Peraza, um dos arqueólogos que lideraram a escavação da cidade, que segundo estimativas foi ocupada entre 600 e 900 d.C.
“Havia pessoas de diferentes classes sociais... sacerdotes, escribas, que viviam nesses grandes palácios, e também
havia pessoas comuns vivendo
em pequenas construções”,
afirmou Peraza.
Página 3

FNDE prorroga prazo para
renovar contratos de
financiamento do Fies

Foto/ Dutch Photo Agency

Arqueólogos
mexicanos
descobrem
antiga cidade
maia em
terreno
de obras

O Ministério de Minas e
Energia (MME) se manifestou
por meio de nota na sexta-feira (27) e esclareceu que está
atento ao abastecimento nacional de combustíveis desde o
início da guerra entre Ucrânia
e Rússia e que os estoques de
óleo diesel S10 somados com
a produção nacional garantem
o suprimento do mercado nacional por 38 dias.
“Em outras palavras, se as
importações desse combustível fossem cessadas hoje, os
estoques, em conjunto com a
produção nacional, seriam suficientes para suprir o país por
38 dias. Além disso, desde o início da intensificação do
monitoramento do abastecimento pelo Governo Federal, a autonomia de óleo diesel aumentou
de 30 para 38 dias em termos de
dias de importação (aumento de
26,7%)”, diz os textos.
A nota foi emitida em resposta à carta enviada pela
Petrobras na última quarta-feira que trata sobre uma possível dificuldade de abastecimento de diesel no país.
Segundo o ministério, fo-

Enzo Bedani
O final de semana será agitado para alguns dos integran-

tes da Associação de Pilotos Brasileiros de Fórmula (APBF).

Ál varo Cho, Erick Schotten e
Enzo Bedani disputam no domingo a etapa da Fórmula Delta, categoria que tem suas corridas realizadas dentro da programação
do Campeonato Paulista de Automobilismo no Autódromo de
Interlagos, em São Paulo (SP).
A Fórmula Delta é uma categoria de formação, que visa ser
um passo para pilotos que acabaram de deixar as competições do
kart. No ano passado, outros dois
pilotos que atuam nesta temporada na F4 Brasil estiveram na
categoria paulista: Pedro Clerot

e Aurelia Nobels.
Cho, que não pôde correr
na abertura da competição nacional por não ter 15 anos completos, segue em preparação
para a disputa d F4 Brasil, que
terá sua segunda etapa em Interlagos no final do mês de julho. Já Schotten e Bedani disputam toda a temporada da Fór-

mula Delta.
A programação da Fórmula Delta foi aberta nesta sexta-feira com os treinos livres,
e seguirá no sábado, com a
classificação e a primeira
corrida do final de semana. A
etapa será encerrada no domingo, com a segunda prova
da rodada dupla.
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Transportes Metropolitanos terão
operação especial para a Virada Cultural
Neste fim de semana (28 e
29/05), as empresas vinculadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos terão estratégia especial para atender
ao público da Virada Cultural 2022, um dos principais
eventos do calendário da cidade de São Paulo. O sistema metroferroviário vai funcionar de maneira ininterrupta para que os passageiros
possam chegar mais facilmente às atrações culturais.
O Metrô abre normalmente no sábado (28) às
4h40 e funciona até a meia-

noite do domingo para transferências de passageiros. Na
madrugada do sábado para o
domingo (29), as estações
São Bento, da Linha 1-Azul,
e Anhangabaú, da Linha 3Vermelha, funcionarão ininterruptamente para embarque e desembarque.
O embarque nestas estações será possível pelo acesso
do Vale (São Bento) e acesso
Formosa (Anhangabaú), bem
como as transferências para as
demais linhas operadas pelo
Metrô, CPTM, ViaQuatro e
ViaMobilidade.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Quando começamos a publicar - faz 30 anos na imprensa diária paulista - esta coluna de política, o presidente do parlamento paulistano era o vereador Toninho Sampaio. Em 1996, recebemos a “Medalha Anchieta”
.
PREFEITURA (São Paulo)
Quando começamos a publicar - faz 30 anos na imprensa diária paulista - esta coluna de política, o ex-governador paulista
Paulo Maluf era o prefeito de São Paulo. De 1997 a 2000, dirigimos o Comitê de Imprensa
.
ASSEMBLEIA
Quando começamos a publicar - faz 30 anos na imprensa diária paulista - esta coluna de política, o deputado Carlos Apolinário era o 1º cristão (evangélico) a presidir a Mesa do parlamento paulista. Desde 2006, dirigimos ...
.
(São Paulo)
... o Comitê de Imprensa via Associação dos Cronistas de
Política de São Paulo. Em 2018 recebemos o “Colar de Honra
do Mérito Legislativo” pelos 25 anos de publicação desta coluna de política na imprensa diária paulista ...
.
GOVERNO (São Paulo)
Quando começamos a publicar - faz 30 anos na imprensa diária paulista - esta coluna de política, o governador era Fleury
Filho, literalmente eleito pelo antecessor Orestes Quércia, que
antes tinha sido senador por São Paulo
.
CONGRESSO (Brasil)
Quando começamos a publicar- faz 30 anos na imprensa diária paulista - esta coluna de política, o presidente da Câmara dos
Deputados era o gaúcho Ibsen Pinheiro e o presidente do Senado era o cearense Mauro Benevides
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Quando começamos a publicar - faz 30 anos na imprensa diária paulista - esta coluna de política, o presidente era o alagoano Collor de Mello, cassado no fim de 1992, substituído pelo
seu vice (eleições em 1989) Itamar Franco
.
PARTIDOS
Quando começamos a publicar - faz 30 anos na imprensa diária paulista - esta coluna de política, o PMDB (ex-MDB que
fez oposição aos governos militares de 1965 a 1985 que virou
PMDB e voltou a ser MDB) ainda era ...
.
(Brasil)
... o maior partido do Brasil e o maior da história do Ocidente após eleições estaduais em 1982. Já a Arena (hoje PP), foi o
maior partido (sem eleições diretas entre 1965 e 1982) do Ocidente, com militares na Presidência
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Quando começamos a publicar - faz 30 anos na imprensa diária paulista - esta coluna de política, nem sonhávamos que ela
teria uma versão mensal na revista “Justiça & Poder”, sobre política no Poder Judiciário
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa (Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - se tornou referência
da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara - São
Paulo) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia - São Paulo)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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Na CPTM, todas as estações estarão abertas para desembarque durante a madrugada de domingo (29).
As estações que possuem integração com o Metrô (Luz,
Brás, Tamanduateí, Barra
Funda, Tatuapé e Itaquera),
com a ViaQuatro (Luz e Pinheiros) e com a ViaMobilidade (Santa Cruz), estarão
com as transferências abertas e liberadas. Já as estações São Miguel Paulista,
da Linha 12-Safira, e José

Bonifácio, da Linha 11-Coral, que terão eventos próximos, ficarão abertas para embarque e desembarque.
Já nas linhas 4-Amarela, 5Lilás 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, o desembarque em todas as estações estará garantido durante a madrugada de
sábado para domingo.
Vale destacar que as empresas reforçarão o quadro de
agentes de segurança, especi-

almente nas estações próximas
às apresentações do evento.
Caso haja aumento da demanda, mais trens serão colocados em operação.
Bilhetes
Os passageiros que vão curtir a Virada Cultural podem
comprar seu bilhete digital QR
Code para uso nos trilhos via
WhatsApp no 11 3888-2200,
aplicativo TOP – disponível
para download nas plataformas Google Play ou Apple

Store, ATMs espalhadas por todas as estações do Metrô e da
CPTM e em mais de 8 mil
pontos de venda espalhados
pela capital e região metropolitana e que aceitam dinheiro
neste tipo de compra.
Todos os processos são
simples e rápidos, mesmo para
quem não tem familiaridade
com as novas tecnologias. A
lista completa dos pontos de
venda está disponível para
consulta
no
www.boradetop.com.br.

Prefeitura de SP e SAGA se unem em
parceria inédita para oferecer
gratuitamente cursos de games na Capital
O mercado de Games está
em ascensão global. O setor
movimenta anualmente mais de
US$ 200 bilhões, números que
superam até mesmo o cinema e
a TV juntos. No Brasil, o cenário não é diferente. De acordo
com a Pesquisa Game Brasil,
mais de 75% dos brasileiros são
adeptos a algum tipo de jogo eletrônico, sendo dominado por
mulheres, que compõem mais
de 53% do montante. No desenvolvimento de jogos, o setor movimenta no país mais de
US$ 2,3 bilhões por ano.
Observando o crescimento
do setor e as tendências do
mercado, a Prefeitura de São
Paulo, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, se uniu com
a SAGA – School of A r t ,
Game and Animation, para
promover oficinas sobre desenvolvimento e criação de
jogos. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no Portal do Cate.
“Nossa gestão tem um
olhar especial para setores e
áreas que estão em ascensão,
seja na tecnologia, ecoturismo
ou até mesmo na sustentabili-

dade. E para termos excelência
em nossos programas e iniciativas, buscamos parceiros que
tenham expertise no assunto
para juntos criarmos ações
conjuntas entre o poder público e setor privado”, comenta a
secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso. “Na oficina, o aluno terá acesso de graça a uma
a oficina que custa em torno de
R$ 570. O conteúdo, além de
diferenciado, pode ser a porta
de entrada para uma carreira
rentável e repleta de oportunidades”, finaliza.
A parceria oferece três opções de oficinas totalmente
gratuitas, realizadas ao vivo.
Durante as aulas, os participantes poderão interagir com os professores para sanar dúvidas e
debater o conteúdo abordado.
Os interessados poderão participar de dois modos: à distância pelo Portal do Cate, ou presencialmente em uma das unidades de ensino da SAGA. Não
há limite de vagas, e se necessário, a instituição abrirá uma
fila de espera para atender todos os interessados.
“As carreiras no mundo dos

games são extremamente promissoras, o que chamamos de
“profissões do futuro”. Segundo pesquisa feita recentemente
pela PGB 2022, 74,5% dos brasileiros jogam algum game e o
valor dessa indústria ultrapassará 200 bilhões de dólares em
2023. Diversas produtoras e
startups nacionais estão recebendo investimentos estrangeiros e faltam profissionais capacitados na área. Toda trajetória
precisa ter o primeiro passo, por
isso disponibilizamos nossas
Oficinas Gratuitas no Portal do
Cate”, disse Fabiano Holtsmann, Head de Relações Institucionais da SAGA.
Confira as oficinas:
Desenvolvimento de Games – a primeira opção apresentará ao participante o motor gráfico Unreal Engine e suas capacidades. A ferramenta é conhecida por ser utilizada em jogos
consagrados como Mortal Kombat, Mass Effect, Fortnite, dentre outros. O aluno entenderá as
mecânicas do sistema e terá
uma introdução ao seu uso na
criação de jogos.
Animação 2D – a oficina

será uma imersão em uma das
áreas do setor de games mais
requisitadas do país, a motion
design. Na oficina, o participante entenderá como o profissional atua, além de receber uma
introdução ao programa After
Effects e suas possibilidades.
Photoshop – O usuário
aprenderá sobre edição de imagens, criatividade e até a criação
de animações em Cinemagraph.
Ao concluir a oficina, o participante receberá uma certificação
internacional, válida em 32 países, com selos da SAGA, Adobe, Autodesk e Unreal.
Para participar, o interessado deve ter, no mínimo, 11 anos
de idade e se inscrever gratuitamente no Portal do Cate até 30
de junho. Após o período, a
equipe da SAGA entrará em contato com os inscritos para informar a data e horário da oficina
escolhida
Serviço
Oficinas gratuitas da
SAGA – School of Art, Games
and Animation no Portal do Cate
Inscrições: até 30 de junho
no Portal do Cate
Capacitação gratuita

Secretaria de Turismo e Viagens
fará treinamentos regionais
A Secretaria de Turismo e Viagens dará início, na próxima semana, a uma série de dez
workshops do programa Turismo
SP em Ação, com o objetivo de
unir esforços para dinamizar o
turismo em cinco polos do Estado de São Paulo: Oeste – Pontal
e Vale do Paranapanema; Noroeste – Rios; Sudoeste – Cânions;
Nordeste – Baixa Mogiana; e
Leste – Vales Históricos e da Fé.

O primeiro encontro será na
próxima terça-feira (31), em
Marília, e vai receber representantes das Regiões Turísticas
(RTs) Alto Cafezal e Circuito das
Nações. O segundo, no dia 1º,
acontece em Pirapozinho, e terá
como foco as RTs de Pontal Paulista e Sol do Oeste. No evento, a
Secretaria de Turismo e Viagens,
em parceria com interlocutores
locais, entidades e iniciativa pri-

vada, fará o mapeamento de oportunidades e desafios.
“A ideia é aproveitar as potencialidades locais, criando sinergias, para que gerem um turismo integrado ao contexto regional, que faça sentido para a
população e atraia mais visitantes”, disse Vinicius Lummertz,
secretário de Turismo e Viagens.
Juntos, os cinco polos reúnem
quase metade das regiões turís-

ticas do estado e conectam 200
municípios.
Serão quatro meses de trabalho, com encontros presenciais e virtuais, que culminam com
um plano de ação prático, entregue a cada uma das regiões. O
programa Turismo SP em Ação
faz parte do plano de desenvolvimento estratégico de turismo
20-30 e atua em regiões prioritárias para o governo de SP.

Capital abre processo seletivo para
140 vagas em cursos na área da saúde
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Fundação Paulistana, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET)
abre 140 vagas nos cursos de
Saúde Bucal e Farmácia da
Makiguti Núcleo Norte I, em
Santana. São 70 vagas em
cada curso, sendo turmas de
35 pessoas e as inscrições
podem ser feitas de 30 de
maio a 15 de junho.
A Makiguti Norte I é o primeiro núcleo descentralizado da
Escola Municipal de Educação
Profissional e Saúde Pública
Prof. Makiguti, equipamento da
Fundação Paulistana que existe
há 16 anos na Cidade Tiradentes,
na zona leste da capital.
As aulas vão acontecer no
contraturno de funcionamento
da Escola Municipal de Ensino
Fundamental e Médio (EMEFM) Prof. Derville Allegretti,
numa parceria intersecretarial,
da SMDET com a Secretaria
Municipal de Educação. Os cursos têm previsão de início no dia
28 de julho.
Para participar, os interessados precisam ter o Ensino Mé-

dio completo ou estar cursando
o último ano. O edital deve ser
acessado clicando aqui. As vagas serão preenchidas mediante sorteio e com critérios de
desempate.
Os cursos têm duração de 18
meses, divididos em três módulos. Após a conclusão, os alunos
recebem duas certificações, estando aptos a trabalhar como auxiliares e técnicos em todo o
território nacional.
“Os cursos da Escola Makiguti sempre tiveram muita procura. A área da saúde é promissora pela oferta de vagas. As
pessoas também têm uma realização pessoal em trabalhar
pela saúde da população. Nesse contexto de pandemia em
que estamos, os profissionais
de saúde têm sido bastante requisitados e há ainda mais
campo para o trabalho”, afirma
a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.
“A Makiguti com a sua força
em Cidade Tiradentes, região
com população em vulnerabilidade social, se tornou ao longo
do tempo referência de ensino

para muitos jovens, que passaram a ter a oportunidade de se
capacitar gratuitamente em
uma área que cresce a cada
ano” destaca Maria Eugenia
Ruiz Gumiel, diretora geral da
Fundação Paulistana.
Makiguti
A Escola Professor Makiguti, da Fundação Paulistana, entidade vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho da Prefeitura de São
Paulo, já qualificou mais de 14,6
mil profissionais na área da saúde, na Cidade Tiradentes, zona
leste. São oferecidos os cursos
de Gerência em Saúde, Hemoterapia, Saúde Bucal, Análises
Clínicas, Farmácia e Cuidados
de Idosos. Em 2021, foi inaugurado o Núcleo Norte I, com
os cursos de técnico em Farmácia e Saúde Bucal, no bairro de Santana.
A instituição municipal é a
única no Brasil a ofertar cursos técnicos na área da saúde
com certificados aprovados
pelo Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos do Ministério da Educação.

Sobre a Fundação Paulistana
A Fundação Paulistana de
Educação Tecnologia e Cultura
tem cursos de qualificação profissional em setores estratégicos para o município de São Paulo. Já qualificou e atendeu mais
de 100 mil cidadãos em seus 18
anos de existência.
Vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, da Prefeitura de São Paulo é responsável pela Escola Municipal de
Educação Profissional e Saúde
Pública Profº Makiguti e pelo
Centro de Formação Cultural
Cidade Tiradentes.
Serviço:
Edital de seleção alunos
Makiguti Norte I - Farmácia e
Saúde Bucal
Inscrições: presenciais na
Makiguti Norte I: 30/05 a 15/06
das 19h20 às 23h
Endereço: EMEFM Prof.
Derville Allegretti, localizada na
Rua Voluntários da Pátria, 777
– Santana.
Requisitos: Ensino Médio
Completo ou último ano do Ensino Médio
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Otimismo dos comerciantes
melhora em maio, diz CNC
Os comerciantes se mostraram mais otimistas em maio. O
Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), alcançou 120,2 pontos, após o volume de vendas no varejo apresentar altas consecutivas e surpreendentes. Este é o maior nível
desde dezembro de 2021. O indicador chegou ao patamar com
elevação de 5,7% na passagem
mensal. Já na comparação com
maio de 2021 o avanço é ainda
maior: 31,6%.
Segundo a CNC, ao chegar a
102,2 pontos, o indicador de
avaliação dos comerciantes sobre as condições atuais voltou à
zona favorável. É o maior patamar desde abril de 2020. Houve
resultado positivo também no

índice Expectativas do Empresário do Comércio, que com o
percentual de 3,7% teve a primeira alta depois de quatro meses consecutivos de queda.
Para o presidente da CNC,
José Roberto Tadros, os dados
indicam que os comerciantes
esperam um segundo semestre
mais favorável diante do contexto atual. “As variações positivas,
entre janeiro e março, do volume de vendas, com mais pessoas circulando nas lojas, e o crescimento da Intenção de Consumo das Famílias, a despeito da
inflação e dos juros altos, melhoraram a percepção dos empresários sobre as condições
correntes”, afirmou.
Estoques
Segundo a CNC, apesar de os
preços no atacado ainda compri-

mirem as margens e, dessa forma, alterarem a dinâmica de reabastecimento do comércio, a
percepção sobre o nível dos estoques, no indicador Intenções
de Investimento registrou a melhor pontuação desde abril de
2020. A economista da CNC responsável pela pesquisa, Izis
Ferreira, entendeu que esse
movimento demonstra que o
comércio sentiu, em maio,
mais facilidade de repor produtos nas prateleiras do que há
um ano, quando o país ainda
superava a segunda onda da pandemia de covid-19.
Conforme a CNC, a melhora da confiança das empresas de
pequeno porte foi outro fator
positivo no indicador. O otimismo do grande varejo cresceu
10,2% no ano encerrado em
maio, mas nos pequenos empre-

sários cresceu 32%. “A normalização do fluxo de consumidores nas lojas até abril animou os
pequenos lojistas, já que a modalidade de venda em pontos físicos responde majoritariamente pelo faturamento dessas empresas”, mostrou a avaliação da
entidade.
De acordo com Izis Ferreira, diante desse cenário, a CNC
revisou para cima a projeção de
crescimento das vendas em
2022 e estima um avanço de
1,5%. “Espera-se que as medidas de suporte à renda e ao
consumo, como os saques extraordinários do FGTS e a antecipação dos benefícios do
INSS, tenham efeitos mais
concentrados no consumo e
pagamento de dívidas na segunda metade do ano”, analisou.
(Agencia Brasil)

Uma a cada quatro pessoas poderia
trabalhar remotamente, segundo Ipea
No Brasil, aproximadamente uma a cada quatro pessoas
poderia trabalhar de forma remota, de acordo com o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Isso equivale a 20,4
milhões de pessoas, que representam 24,1% do total da população ocupada no país. Os dados
estão em Nota de Conjuntura
divulgada na sexta-feira (27).
O estudo mostra que, a maior parte dos trabalhadores que
poderiam desenvolver as atividades de forma remota é mulher
(58,3%); branca (60%); com nível superior completo (62,6%);
e tem idade entre 20 e 49 anos
(71,8%).
Mais da metade desses trabalhadores em teletrabalho po-

tencial encontra-se na região
Sudeste, aproximadamente 10,5
milhões. Na região Sul estão 3,6
milhões; no Nordeste, 3,5 milhões; e, no Centro-Oeste, 1,7
milhão. Essas pessoas estão prioritariamente em áreas urbanas.
No entanto, segundo o Ipea, há
cerca de 650 mil pessoas em
teletrabalho potencial no campo, o que corresponde a 6,4% do
total de ocupados na zona rural.
O recorte por unidade federativa mostra que, enquanto o
Distrito Federal apresenta teletrabalho potencial de 37,8%, no
Pará esse percentual cai para
menos da metade, 15,3%. Em
relação às cidades, Florianópolis aparece na liderança, com
cerca de 40,4% das pessoas ocu-

padas em regime potencial de
teletrabalho.
O Ipea também estimou a
massa de rendimentos dos trabalhadores e constatou que, o
rendimento efetivo das pessoas
ocupadas, no geral, consideradas na Pnad, supera os rendimentos habituais. Ou seja, o que os
trabalhadores receberam de fato
pelo trabalho, no período considerado, foi maior do que o que
costumam receber. Consideradas apenas as pessoas em teletrabalho potencial, o rendimento efetivo supera o habitual em
9%. Segundo o Ipea, as pessoas
em teletrabalho potencial, juntas são responsáveis por cerca
de 40% do total de rendimentos
no Brasil.

Na análise, o Ipea utiliza dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), de 2021. O Instituto
esclarece que não existem dados
oficiais de quantas pessoas no
Brasil trabalham remotamente.
Por isso, realizou um levantamento das atividades que poderiam ser realizadas em teletrabalho.
Como critério foi considerado, por exemplo, se os trabalhadores possuem ou não condições de realizar as tarefas em
teletrabalho e se há fatores na
realização do trabalho de forma
remota que podem aumentar a
produtividade. (Agencia Brasil)

Programa Aliança 2.0 ajudará
empresas a reduzir custos com energia
Uma iniciativa conjunta da
Eletrobras, Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e
de Consumidores Livres
(Abrace) promete ajudar as
empresas a reduzir o custo
com energia elétrica. A iniciativa, chamada de Programa
Aliança 2.0 é voltada para aumentar os ganhos de eficiência energética nos processos
de produção industrial. Os interessados devem participar de
uma chamada pública que analisará as demandas.
O Aliança 2.0, que está inserido nas ações do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), visa a

atender 24 indústrias que fazem
uso intensivo de energia em seus
processos de produção. De
2022 a 2025, serão destinados
a essas indústrias R$ 20 milhões
para o desenvolvimento de projetos de eficiência energética.
Pelo programa, as empresas
selecionadas receberão, cada
uma, R$ 400 mil e precisarão
oferecer uma contrapartida no
mesmo valor. Além disso, as
empresas terão que assumir o
compromisso de implementar
um plano de ação, construído
junto com a equipe técnica do
projeto, para tornar os processos industriais mais eficientes
do ponto de vista energético.
Podem participar programa
Aliança empresas de qualquer

setor industrial com consumo
mínimo de 10 megawats (MW)
médio de potência (87.600
MWh/ano) ou quantidade equivalente em energia térmica (gases e combustíveis).
Segundo a CNI, na primeira
fase do programa, foram atendidas 12 plantas industriais dos
setores siderúrgico, químico,
automobilístico e do cimento.
A maioria dos projetos envolveu a otimização de processos,
sem necessidade de troca de
equipamentos.
“De um total de R$ 198 milhões em oportunidades de redução de consumo identificadas, 61% foram aprovadas e
implementadas pelas empresas, gerando economia anual

de R$ 122 milhões. Em termos
energéticos, evitou-se o consumo de 176 GWh, o equivalente ao consumo mensal de
quase 1,1 milhão de residências”, informou a CNI.
As inscrições tiveram início
em maio, e o edital do programa é em caráter de chamada permanente, ou seja, só será finalizado quando as 24 indústrias forem selecionadas. Para se inscrever no programa, basta acessar a página do Aliança 2.0
As empresas que participaram da primeira etapa poderão
se candidatar novamente, desde que com plantas industriais
que não tenham sido selecionadas na edição anterior.
(Agencia Brasil)

Servidores têm nova chance de migrar
para previdência complementar
O prazo para migração do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime de Previdência Complementar (RPC) foi reaberto até
30 de novembro deste ano. A
oportunidade vale para servidores públicos federais que
ingressaram na administração
pública federal antes de 4 de
fevereiro de 2013.
Publicada no Diário Oficial da União da quinta-feira
(26), a Medida Provisória
1.119/22 estabelece a opção
para servidores e membros do
Poder Judiciário, do Tribunal
de Contas e do Ministério Público da União.
Segundo o Ministério da
Economia, esta é a primeira
oportunidade de migração
concedida após a promulgação
da Emenda Constitucional nº
103/2019, que instituiu alíquotas de contribuição maiores
para os servidores do Regime

Próprio. “A decisão de migração é voluntária para cada servidor, mas a mudança, uma
vez efetuada, tem caráter irrevogável e irretratável. Cada
servidor deverá avaliar sua trajetória profissional, sua remuneração, quanto tempo falta
até sua aposentadoria, expectativa de permanência no serviço público e idade para verificar se a migração é vantajosa ou não”, informou a
pasta, em nota.
Se decidir migrar e aderir à
Fundação de Previdência
Complementar do Servidor
Público Federal (FunprespExe), o servidor terá direito a
uma poupança previdenciária
formada a partir das contribuições mensais e da contrapartida em igual valor do órgão
público federal para o qual trabalha, além do benefício previdenciário calculado sobre o
teto do Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS) e do Benefício Especial.
O valor da contribuição é
definido a partir da escolha
de uma alíquota de contribuição (7,5%, 8% ou 8,5%),
que é aplicada sobre a diferença entre a remuneração
do servidor e o valor que supera o teto do INSS.
A Lei nº 12.618/2012 instituiu o regime de previdência
complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, prevendo a possibilidade de migração
para o novo regime previdenciário. Já foram abertas três
janelas de migração. Em
2013, no momento da criação da Funpresp; em julho
de 2016, por 24 meses, e em
setembro de 2018, por seis
meses. Ao todo, mais de 18
mil servidores migraram de regime nas três oportunidades.
Nesta nova janela de migra-

ção, estima-se que 290 mil servidores federais atendam aos
requisitos exigidos para a mudança de regime.
O Ministério da Economia
explicou que a migração deve
ser feita pelo Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) do
governo federal. Ao acessar o
Portal do Servidor , o interessado deve clicar em Servidores e Pensionistas. Após o login no sistema, selecionar no
menu a opção Previdência. No
mesmo link é possível simular
a migração.
Ainda no Portal do Servidor há um tira-dúvidas com
perguntas e respostas sobre a
migração ao Regime de Previdência Complementar.
Quem quiser esclarecer as informações sobre a adesão à
Funpresp, pode também agendar um atendimento virtual ou
presencial pelo telefone 0800
282 6794. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Arqueólogos mexicanos
descobrem antiga cidade
maia em terreno de obras
Arqueólogos descobriram as ruínas de uma antiga cidade maia
repleta de palácios, pirâmides e praças em um canteiro de obras
de um futuro parque industrial nas proximidades de Mérida, na
península mexicana de Yucatán.
O sítio arqueológico, chamado Xiol, tem características
do estilo de arquitetura maia Puuc, segundo os arqueólogos, comum no sul da península de Yucatán, mas raro na região de Mérida.
“Acreditamos que mais de 4 mil pessoas viviam aqui”,
disse Carlos Peraza, um dos arqueólogos que lideraram a
escavação da cidade, que segundo estimativas foi ocupada
entre 600 e 900 d.C.
“Havia pessoas de diferentes classes sociais... sacerdotes, escribas, que viviam nesses grandes palácios, e também
havia pessoas comuns vivendo em pequenas construções”,
afirmou Peraza.
Pesquisadores também localizaram cemitérios de adultos e
crianças, enterrados com ferramentas de pedras obsidianas, oferendas e outros pertences.
Restos de vida marinha também foram encontrados no local,
sugerindo que os habitantes da cidade complementavam sua dieta baseada na agricultura com a pesca realizada na região costeira próxima.
Xiol foi descoberto após o início da construção em um parque industrial que ainda será feito, embora os restos arqueológicos ainda serão preservados, de acordo com os proprietários da
terra. (Agencia Brasil)

Leilão de energia contrata
29 empreendimentos com
deságio de 9,36%
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Câmara
de Comercialização de Energia
Elétrica realizaram-na sexta-feira (27) um leilão para compra
de energia A-4. O certame negociou 237,5 megawatts (MW)
médios, ao preço médio de R$
258,16 por megawatt-hora.
O resultado representa um
deságio médio de 9,36% em relação ao preço máximo determinado pela Aneel. Os projetos
deverão iniciar o suprimento em
1º de janeiro de 2026.
Ao todo, 29 projetos foram
contratados no certame, dos
quais dois foram empreendimentos de biomassa, quatro de
usinas eólicas, cinco de energia solar, 14 de pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e
quatro de centrais de geração
elétrica (CGH). Os empreendimentos somam uma potência
total de 948 MW. São esperados
investimentos da ordem de R$
7 bilhões.
De acordo com a CCEE, a
energia foi adquirida pelas distribuidoras Cemig, Coelba, Neoenergia e Light. A energia vai
atender a demandas dos estados

da Bahia (dois empreendimentos), Mato Grosso (1), Mato
Grosso do Sul (2), Minas Gerais
(1), Paraíba (2), Paraná (6), Pernambuco (5), Santa Catarina (5),
São Paulo (1), Tocantins (1) e
Rio Grande do Sul (2).
Este foi o primeiro leilão
de energia realizado pelo governo. O certame trouxe uma
novidade ao colocar em concorrência direta os empreendimentos de fonte solar e eólica, negociados como um
mesmo produto.
De acordo com o secretário
de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério
de Minas e Energia, Paulo Cesar Domingues, a experiência
acabou sendo um teste e há a
possibilidade de que seja repetida em novos leilões.
“O número de projetos contratados, cinco solares e quatro
eólicas, demonstra que foi uma
distribuição equilibrada”, disse
Rodrigues em entrevista coletiva após o resultado do leilão.
“Foi um teste interessante para
avaliar se mantemos isso para os
próximos leilões”, acrescentou.
(Agencia Brasil)

Caixa aumenta prazo de saque
calamidade do FGTS em
município do Rio
A Caixa Econômica Federal
aumentou o prazo de saque calamidade do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) para
moradores do município fluminense de Aperibé. A informação
foi divulgada na sexta-feira (27)
pela Caixa. A decisão se baseia
na Portaria MDR 1.024/2022.
De hoje até 6 de julho, os trabalhadores de Aperibé poderão
enviar a documentação pelo aplicativo FGTS. A primeira liberação de saque para o município foi
no início de maio, em cumprimento à Portaria 406/22. A Caixa esclareceu, porém, que, para
fazer a retirada, é preciso ter saldo positivo na conta do FGTS e
não ter feito saque pelo mesmo
motivo em período inferior a 12
meses. O valor máximo para saque é R$ 6.220.
Para fazer a solicitação de
forma fácil e rápida, o cidadão
deve baixar o aplicativo FGTS
(App FGTS) e clicar na opção
Meus Saques, no celular. Não há
necessidade de ir a uma agência.
Ao registrar a solicitação, indica-se uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa
Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores,
sem custo.
Até o momento, 107 municípios da Bahia, de Minas Gerais,
do Rio de Janeiro, do Espírito
Santo e de São Paulo foram habilitados com o Saque FGTS por
motivo de calamidade.

O saque é 100% digital e feito pelo App FGTS. O aplicativo
está disponível para download
gratuito nas plataformas digitais
e é compatível com os sistemas
operacionais Android e IOS.
O trabalhador que tiver direito ao saque por calamidade precisa baixar o App FGTS e inserir
as informações de cadastro. Em
seguida, deve ir para a opção
Meus Saques, selecionar Outras
Opções de Saque - Calamidade
Pública e acessar sua cidade.
Os documentos que precisam
ser encaminhados são a carteira de identidade (com foto),
carteira de habilitação ou passaporte; e comprovante de residência em nome do trabalhador. Pode ser conta de luz,
água ou outro documento recebido via correio e emitido
até 120 dias antes da decretação de calamidade. Caso o
comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou
companheiro (a), vale a certidão de casamento ou escritura
pública de união estável.
O trabalhador seleciona, então, a opção para creditar o valor
em conta da Caixa, ou de outro
banco, e envia a solicitação. Caso
o saque seja aprovado, o prazo
para retorno da análise e crédito
em conta é de cinco dias úteis.
Mais informações podem ser
obtidas no site da Caixa, ou pelo
Fale Conosco, no número 0800
726 0207. (Agencia Brasil)
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FNDE prorroga prazo para renovar
contratos de financiamento do Fies
Usuários do app e-Título
receberão informações
oficiais sobre eleições
Eleitores que são usuários
do aplicativo e-Título no celular ou tablet vão começar a receber informações importantes sobre as eleições de outubro. A central de notificações
foi modernizada para realizar
os disparos com conteúdos
oficiais sobre o pleito.
Para receber as mensagens, o usuário precisa atualizar o aplicativo e baixar a
nova versão do e-Título, que
está disponível nas plataformas Google Play e Apple

Store. Com a atualização liberada no início deste mês,
novas funcionalidades foram
adicionadas, como novos recursos de acessibilidade para
pessoas com algum tipo de
deficiência visual.
O e-Título funciona com
uma via digital do título de eleitor, substituindo o documento
de papel, e disponibiliza outros serviços como justificativa eleitoral, pagamento de
multas, emissão de certidões,
entre outros. (Agencia Brasil)

Grupo de trabalho
definirá estratégias para
melhoria das linhas 8 e 9
em São Paulo
A Secretaria dos Transportes
Metropolitanos, a Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a concessionária
ViaMobilidade criaram um grupo de trabalho para definir medidas e traçar novas estratégias
que melhorem o atendimento
prestado ao cidadão nas Linhas
8-Diamante e 9-Esmeralda, concedidas à iniciativa privada.
O acordo foi feito na quintafeira, (26) em uma reunião feita
a pedido do governador Rodrigo
Garcia, que cobrou ações para
solucionar as constantes falhas
que têm ocorrido nas duas linhas
operadas pela ViaMobilidade.
Entre as medidas já definidas estão a cessão pela CPTM
das plataformas 3 e 4 da estação
Barra Funda para facilitar a operação da ViaMobilidade com a
Linha 8-Diamante, permitindo a

diminuição do tempo de intervalo entre os trens. Com isso, a
concessionária irá operar com
quatro plataformas na estação.
Além disso, a CPTM disponibilizará peças e ou estruturas
sobressalentes para a ViaMobilidade, com todo o apoio técnico necessário e compartilhará o
equipamento utilizado nas madrugadas para manutenção de via.
“Faremos reuniões frequentes para acompanhamento das
ações buscando as melhorias
necessárias aos cidadãos. Tanto
CPTM como ViaMobilidade estão empenhadas em atender a
determinação do governador
Rodrigo Garcia e encontrar soluções para os problemas que
estamos passando”, ressaltou o
Secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli.
(Agência Brasil)

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.
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SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV
GHPDLRGHH

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.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) prorrogou até o dia 30
de junho de 2022, o prazo para a
renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), simplificados e não simplificados, do primeiro semestre de 2022.
A Portaria 312/22 com esse
objetivo foi publicada na edição
da sexta-feira (27) do Diário
Oficial da União.
A norma também prorroga
até 30 de junho, o prazo para
realizar a transferência integral de curso ou de instituição
de ensino e para solicitar dilatação de prazo para utilizar
o financiamento, respectiva-

m ente, referentes ao primeiro
semestre de 2022.
O processo de renovação
deve ser feito por meio do sistema SisFies. O período vem
sendo estendido para garantir
que os estudantes possam realizar os aditamentos no período de
pandemia da covid-19.
No caso de aditamento não
simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato,
como mudança de fiador, por
exemplo, o estudante precisa
levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a
renovação. Já nos aditamentos
simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do
estudante no sistema.
Os contratos do Fies devem

ser renovados semestralmente.
O pedido de aditamento é feito
inicialmente pelas instituições
de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SisFies.
A prorrogação feita pelo
FNDE vale para contratos assinados até dezembro de 2017. Os
contratos do Novo Fies, firmados a partir de 2018, têm cronograma definido pela Caixa.
Fies
O Fies é o programa do governo federal que tem como
meta facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas.

Criado em 1999, ele é ofertado
em duas modalidades desde
2018, por meio do Fies e do
Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies).
O primeiro é operado pelo
governo federal, sem incidência
de juros, para estudantes que
têm renda familiar de até três
salários mínimos por pessoa. O
percentual máximo do valor do
curso financiado é definido de
acordo com a renda familiar e
os encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino.
Já o P-Fies funciona com
recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes, o que implica cobrança de juros. (Agencia Brasil)

Segudo o STF, Repercussão Geral reduz
acervo de recursos de 118 mil para 11 mil
A adoção do mecanismo
da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
resultou no menor acervo de
recursos em tramitação desde
ao menos 1996. Criado em
2004, na reforma do Poder
Judiciário, o mecanismo permite ao Supremo eleger casos
concretos de grande relevância política, econômica e social para que a decisão sobre
cada um resulte em tese a ser
aplicada de imediato a todos
os outros processos sobre o
mesmo assunto.
Dados apresentados pelo
presidente da Corte, ministro
Luiz Fux, na abertura do seminário Repercussão Geral 15
anos: origens e perspectivas,
na quarta-feira (25), na sede
do Supremo, em Brasília,
mostram que, desde a regulamentação do instituto da repercussão geral, em 2007, o
número de procedimentos
em grau de recurso em tramitação no Supremo caiu de
118,7 mil para os atuais 11,4
mil processos.
A aplicação automática das

teses de repercussão geral reduziu drasticamente o acervo
de recursos não só no Supremo, como em todo o Judiciário brasileiro, ressaltou
Fux. “A repercussão geral
não é um instituto apenas do
Supremo, mas decerto uma
sistemática da qual participam todos os 91 tribunais
do país, que, com muita eficiência e compromisso, têm
difundido e aplicado as teses
de repercussão geral”, frisou
o ministro.
Como as teses são sempre resultado de um caso concreto, Fux ressaltou que é por
meio delas que o Supremo
presta um melhor serviço às
demandas cotidianas do cidadão. “É por meio da repercussão geral que a causa do cidadão comum chega à mais alta
Corte do país, muitas vezes
tendo surgido num juizado de
pequenas causas numa comarca de interior e atravessado
todas as instâncias do Poder
Judiciário”, disse. (Agencia
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A aplicação automática das
teses de repercussão geral reduziu drasticamente o acervo
de recursos não só no Supremo, como em todo o Judiciário brasileiro, ressaltou Fux.
“A repercussão geral não é
um instituto apenas do Supremo, mas decerto uma sistemática da qual participam
todos os 91 tribunais do
país, que, com muita eficiência e compromisso, têm difundido e aplicado as teses de
repercussão geral”, frisou o ministro.
Como as teses são sempre resultado de um caso concreto, Fux ressaltou que é por
meio delas que o Supremo
presta um melhor serviço às
demandas cotidianas do cidadão. “É por meio da repercussão geral que a causa do
cidadão comum chega à mais
alta Corte do país, muitas
vezes tendo surgido num juizado de pequenas causas
numa comarca de interior e
atravessado todas as instâncias do Poder Judiciário”,
disse. (Agencia Brasil)

Presidente diz que proporá a Biden
manter políticas tratadas com Trump
O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira (27) que
quer manter as políticas definidas pelo governo brasileiro
com o ex-presidente Donald
Trump. Bolsonaro terá um
encontro com o atual presidente norte-americano, Joe Biden,
na 9ª Cúpula das Américas, a
ser realizada de 6 a 10 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
“Terei uma audiência bilateral com o Biden na Cúpula
das Américas para falar do
Brasil e do que eu tinha tratado com Donald Trump , antecessor de Biden, para continuarmos essa política para
o bem de nossos povos”,
disse Bolsonaro em discurso durante a 48ª Assembleia
Geral Extraordinária da
Convenção Nacional das
Assembleias de Deus do
Ministério de Madureira (Conamad), em Goiânia (GO).
Bolsonaro acrescentou
que, entre os últimos chefes
de Estado brasileiros é “o que
mais respeita e admira o povo
americano”.
Alguns detalhes do encontro entre os dois presidentes
foram adiantados em comunicado da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, após reunião entre Bolsonaro e o assessor
especial do governo dos Estados
Unidos (EUA) para a 9ª Cúpula
das Américas, Christopher Dodd,
um ex-senador pelo Partido Democrata.
No comunicado, Dodd citou os temas principais que
serão discutidos durante o
evento e reforçou a importância da presença do Brasil. “A

Cúpula das Américas se concentrará em algumas das questões mais importantes e compartilhadas de todo o hemisfério, como a garantia de que
a democracia seja uma realidade para cada país, nossas
metas climáticas compartilhadas, uma resposta mais colaborativa à covid-19 e a abordagem mais profunda do crime organizado e da instabilidade econômica.”
Segundo Dodd, o Brasil
tem muito a contribuir nestes
temas com os demais presidentes dos países das Américas que participarão da Cúpula. “Valorizamos muito a
voz do Brasil enquanto discutimos soluções que ajudarão a construir vidas melhores
para as pessoas do nosso hemisfério”, disse.
Soberania
No evento, Bolsonaro também comentou sobre a conversa que teve com o presidente russo, Vladimir Putin,
na viagem que fez à Rússia,
em fevereiro. De acordo com
o presidente, ele foi informado de que as grandes potências tentaram colocar em
pauta a questão da “relativização da soberania” brasileira sobre a Amazônia. A questão, segundo Bolsonaro, só
não avançou graças à intervenção do presidente russo.
“Nós, militares, juramos dar
a vida pela nossa pátria. Por
vezes, temos que provar se o
juramento foi ou não para valer”, disse o presidente.
“Devemos, portanto, mostrar a todos que esse Brasil é

nosso. Não podemos entregar
a soberania a quem quer que
seja”, acrescentou.
“No encontro que tive com
o Putin, ele disse que, na reunião das grandes potências,
começaram a discutir a relativização da soberania sobre
a Amazônia. Ele, então, com
o poder veto que tinha, disse
que a Amazônia é dos brasileiros, e que esse assunto não
entra em pauta”, revelou o presidente brasileiro.
Bolsonaro acrescentou que
muitos dos “outros que dizem
estar do nosso lado”, são exatamente aqueles que estão de
olho na Amazônia. “Sabemos
da importância dela e do que ela
representa para o mundo. Lá
não tem girafas nem hipopótamos. O que eles querem são
outras coisas”.
O presidente defendeu que
o país adote uma estratégia
diferenciada de uso das riquezas da Amazônia, de forma a
agregar valor às riquezas naturais que lá se encontram. “Chega de entregar o que temos in
natura. Chega de exportar navio
de minério de ferro para recebermos canoa de laptops ou punhado de chips. Isso que exportamos é finito”, argumentou.
Terras Indígenas
Bolsonaro voltou a criticar
o novo marco temporal para a
demarcação de terras indígenas, assunto que está sendo
apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O STF iniciou, em agosto
do ano passado, o julgamento
de uma ação que pode ampliar o número de terras indíge-

nas no país, para além das ocupadas ou em disputa judicial
na data de promulgação da
Constituição de 1988.
“O STF começou a votação, que está em 1 a 1, para
rediscutir um novo marco temporal para as questões indígenas. Pela Constituição de 1988,
as terras indígenas são de quem
as ocupava naquele ano. Esse
novo marco temporal diz que
se um indígena ocupar o sítio
de vocês, hoje, o sítio passa a
ser terra indígena”, disse o presidente à plateia da Conamad.
Ele disse ter “centenas de
pedidos de demarcação de terras indígenas” posteriores a
1988 em sua mesa. “Eu poderia dar prosseguimento, mas
estou cumprindo a Constituição”.
Duas alternativas
“Agora presta atenção no
que vou falar: se o STF decidir pelo novo marco, essas
centenas de pedidos para demarcar terra indígena terão de
ser colocados para a frente.
Isso significa remarcarmos o
equivalente a uma Região Sul
do Brasil”, disse Bolsonaro.
“E, pela localização geográfica dessas áreas, anulamos
uma outra área do tamanho do
estado de São Paulo. Ou seja,
acaba com nossa economia e
com nossa segurança alimentar”, acrescentou.
“Só me sobram então duas
alternativas: pegar as chaves da
Presidência, me dirigir ao presidente do STF e falar para ele
administrar o Brasil, ou dizer:
não vou cumprir”, completou.
(Agencia Brasil)

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2022

Geribá Participações 19 S.A.
(em organização)
Ata de Assembleia Geral de Constituição
I. Data, Horário e Local: Realizada em 25.04.2022, às 10hs na Cidade de São Paulo/SP. II. Convocação e Presença: Dispensada a
publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a
presença de acionistas subscritores representando a totalidade do capital social inicial da Geribá Participações 19 S.A. III. Composição da
Mesa: Nelson da Silva Cardoso de Oliveira - Presidente; Marko Jovovic - Secretário. IV. Deliberações: 1. Autorizar a lavratura da ata a que
se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 2. Aprovar a constituição de uma sociedade
anônima sob a denominação de Geribá Participações 19 S.A., com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 360, 11º andar, conjuntos 111, sala GEP19, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-000. 3. Aprovar o capital social inicial de R$1.000,00
(mil reais), representado por 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas neste ato.
O capital está integralizado em 10% (dez por cento), tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R$100,00 (cem reais) depositados
em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., nos termos dos artigos 80, inciso III, e 81 da Lei das S.A., tudo de acordo com os Boletins de
Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os documentos constantes dos Anexos II e IV a esta ata. O saldo restante de R$900,00
(novecentos reais) será integralizado em moeda corrente do país em até 180 dias. 4. Aprovar o Estatuto Social da Companhia, cuja redação
consolidada constitui o Anexo III a esta ata, dando-se assim por efetivamente constituída a Geribá Participações 19 S.A., em razão do
cumprimento de todas as formalidades legais. 5. Eleger como membros da diretoria, todos com mandato de até 02 (dois) anos, (i) Nelson
da Silva Cardoso de Oliveira, RG nº 17.541.881-0, SSP/SP, CPF/ME 131.262.138-98, (ii) Marko Jovovic, RNE nº V477272-L, CPF
231.972.368-40; e (iii) Paulo Souza Queiroz Figueiredo, RG 38.547.300-X, CPF/ME 353.001.308-00, todos residentes e domiciliados na
Cidade de São Paulo/SP. 6. Aprovar que as publicações da Companhia serão efetuadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no O Dia SP.
V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi
aprovada pelos presentes. São Paulo, 25.04.2022. Mesa: Nelson da Silva Cardoso de Oliveira - Presidente; Marko Jovovic - Secretário.
Acionistas: Nelson da Silva Cardoso de Oliveira, Marko Jovovic, Paulo Souza Queiroz Figueiredo. JUCESP/NIRE nº 3530059261-1 em
18/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Assinatura do Advogado: Daniela Caetano Chaddad - OAB/SP: 208.466.

Jornal O DIA SP
CNPJ nº 55.663.710/0001-93 - NIRE nº 35.300.364.082
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Dezembro de 2021
Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2021, às 10:30 horas, na sede social da
F. Mota Participações S/A. na Rua Líbero Badaró, 377 - 27º andar - conj. 2704 parte, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital
social, conforme lista de presença anexa à ata (Anexo I). Convocação: Dispensada na forma do artigo 124
parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, considerando estarem presentes todos os acionistas da sociedade.
Composição da Mesa: Presidente: Fernando Rodrigues Mota; Secretária: a acionista Maria de
Lourdes Gomes Mota. Ordem do Dia: Assembleia Geral Extraordinária: Apreciar e deliberar sobre:
a) a alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto
Social da Companhia. Deliberação: Foram aprovados por unanimidade dos presentes: Assembleia
Geral Extraordinária: a) Alterar a sede social da Companhia para a Rua Líbero Badaró, nº 377, 8º andar,
conjunto 810 - Parte, Centro, São Paulo - SP. b) Alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social,
que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 2º: - A Sociedade tem sua sede social na
Rua Líbero Badaró, nº 377, 8º andar, conjunto 810 - Parte, Centro, São Paulo - SP. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia, lavrando-se a
presente no livro próprio que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim Secretária, e pelos demais
acionistas presentes. São Paulo, 10 de dezembro de 2021. - a) Presidente: Fernando Rodrigues Mota,
Secretária: Maria de Lourdes Gomes Mota; Acionistas: José Carlos Gomes Mota, Márcia Gomes Mota
Lagrotta, Cláudia Mota Muszkat. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada
no livro próprio. São Paulo, 10 de dezembro de 2021. Fernando Rodrigues Mota - Presidente da Mesa;
Maria de Lourdes Gomes Mota - Secretária. JUCESP nº 244.623/22-3 em 17/05/2022. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Augustus Holding S/A
CNPJ nº 09.334.007/0001-14 - NIRE nº 35.300.352.009
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 05 de Maio de 2022
Data, Hora e Local: Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2022, às 9:00 horas, na sede social da
Augustus Holding S/A, na Rua Libero Badaró, 377 - 8º andar - conj. 810 parte, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital
social, conforme lista de presença anexa à ata (Anexo I). Convocação: dispensada na forma do artigo
124 parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, considerando estarem presentes todos os acionistas da sociedade.
Composição da Mesa: Presidente: Nilton Molina; Secretário: Fernando Rodrigues Mota. Ordem do
Dia: a) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social;
c) Deliberar sobre a destinação do excedente das reservas de lucros; d) Fixar a remuneração anual
global dos administradores. Deliberação: Foram aprovados por unanimidade dos presentes:
a) Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais
Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que
foram enviados aos acionistas em 31 de março de 2022, que foram publicado no jornal “O Dia”, na
página de nº 005 no dia 12 de abril de 2022. b) Aprovada a destinação do lucro apurado no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 83.392.677,05 (oitenta e três milhões e
trezentos e noventa e dois mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinco centavos), conforme segue:
i) Reserva Legal: R$ 4.169.633,85 (quatro milhões e cento e sessenta e nove mil e seiscentos e trinta
e três reais e oitenta e cinco centavos); ii) Retenção de parcela do Lucro líquido no valor de
R$ 59.417.282,40 (cinquenta e nove milhões e quatrocentos e dezessete mil e duzentos e oitenta e dois
reais e quarenta centavos), para utilização em aumento de capital; iii) Reversão parcial da Provisão
para Dividendos mínimos obrigatórios para Reserva de Retenção de Lucros, passando o saldo a ser de
R$ 19.805.760,80 (dezenove milhões e oitocentos e cinco mil e setecentos e sessenta reais e oitenta
centavos); c) Aprovada a destinação parcial do saldo excedente de reserva de lucros constituídos no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$ 12.260.707,69 (doze milhões e
duzentos e sessenta mil e setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos) para aumento de capital.
d) A remuneração anual global da Diretoria no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi
aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas. Declaramos para os devidos fins que a presente
é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 05 de maio de 2022. Nilton Molina - Presidente
da Mesa; Fernando Rodrigues Mota - Secretário. JUCESP nº 244.624/22-7 em 17/05/2022. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

F. Mota Participações S/A

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº. 35300352858 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de abril de 2022, às 12h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Chedid
Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, parte, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de
15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos
termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: Waldo Edwin Pérez. Secretário: Marcio Yassuhiro
Iha. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a contratação, pela Companhia, da KPMG Auditores Independentes Ltda.
(“KPMG Auditores Independentes”). 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos,
após debates e discussões, deliberaram: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o
artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) Aprovar a contratação, pela Companhia, da KPMG Auditores Independentes, para
a prestação do serviço de auditoria das demonstrações ﬁnanceiras dos exercícios sociais que se encerrarão em 31 de
dezembro de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, ratiﬁcando-se a prestação dos serviços iniciados em 29/03/2022. 7.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que,
após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de
acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº
14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 07 de abril de 2022.
Assinaturas: Waldo Edwin Pérez, Presidente e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., por Waldo
Edwin Pérez Leskovar; (2) CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, por
Marcio Yassuhiro Iha; e (3) SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, por Marcio Yassuhiro Iha.
Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado em Livro próprio. Waldo Edwin Pérez - Presidente da Mesa Assinado com Certiﬁcado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certiﬁcado Digital ICP
Brasil. JUCESP nº 245.116/22-9 em 17.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Núcleo Engenharia Consultiva S.A.
CNPJ/MF nº 38.894.804/0001-54 – NIRE 35.300.389.212
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de maio de 2022
Data e Horário: Realizada aos dezoito dias do mês de maio de 2022, às 14h00min. Local: Sede
Social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos,
nº 1357, 8º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01419-908. Mesa: Foi aclamado para presidir os trabalhos
o Sr. Ricardo Gomes, que convidou o Sr. Roberto Carlos EscobarSDUDVHFUHWDULiORÀFDQGRDVVLP
constituída a mesa. Convocação: Dispensada comprovação de convocação prévia pela imprensa, bem
como a publicação dos avisos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976, de acordo
com o facultado respectivamente pelo parágrafo 4º do artigo 124 e pelo parágrafo 4º do artigo 133 da
referida Lei. Presença: Acionista representando 100% (cem por cento) do Capital Social. Ordem do
Dia: Alterar o objeto social da companhia; Deliberações:,QLFLDGRVRVWUDEDOKRVÀFDDSURYDGRSHOD
Acionista e deliberado pelos demais presentes, na melhor forma do Direito, aprovar a alteração do
objeto social da companhia com a inclusão da atividade de engenharia mecânica, passando o Art. 2º
do Estatuto Social viger com a seguinte nova e melhor redação. Art. 2º - A sociedade tem por objeto
a consultoria e assessoria em gestão empresarial; pesquisa; auditoria; tecnologia da informação e
desenvolvimento de softwares, apoio técnico e administrativo; treinamento; inspeção e controle da
TXDOLGDGH ÀVFDOL]DomR H VXSHUYLVmR GH SURMHWRV GH REUDV H GH HPSUHHQGLPHQWRV SODQHMDPHQWR
serviços técnicos, estudos, projetos e gerenciamento nas áreas de administração, serviço social,
arquitetura, engenharia civil, mecânica, química e elétrica. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, sendo que o Acionista agradeceu a
participação dos diretores até o momento e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que
lida e aprovada foi assinada por todos os presentes em livro próprio da Companhia, dispensada a
transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação: aa) Ricardo Gomes - Presidente; Roberto
Carlos Escobar - Secretário; Núcleo Holding Ltda. (administrador - Ricardo Gomes) - Acionista. A
assinatura da acionista que subscreveu a presente ata consta lavrada em livro próprio da companhia
e as do presidente e secretário na presente ata de assembleia, na forma do manual de registro de
sociedades anônimas instituído pela Instrução Normativa DREI nº 81 de 10/06/2020 publicada no
DOU em 15 de junho de 2020. São Paulo, 18 de maio de 2022. Mesa: Ricardo Gomes - Presidente
da Mesa; Roberto Carlos Escobar - Secretário da Mesa. Testemunhas: 1 - Edgar Santiago Valesin RG. 6.309.114-8 SSP/SP - CPF/MF 869.774.308-29; 2 - Mariane Ferreira Gesserame - RG. 45.995.967-0
66363  &3)0)  -8&(63  &HUWLÀFR TXH IRL UHJLVWUDGR VRE Q  HP
25/05/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SINDICATO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ²
SIMOSERV
Edital de Convocação
Pelo presente edital a Comissão Eleitoral do Sindicato dos Motoristas e Servidores da Prefeitura Municipal
de São Paulo ± SIMOSERV, constituída nos termos do artigo 66º do Estatuto Social convoca todos os
associados em pleno gozo de seus direitos, a votarem nas eleições para renovação do sistema diretivo do
Sindicato, no dia 23/06/2022. Os interessados a concorrerem ao referido pleito deverão apresentar sias
chapas, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data desta publicação, obedecendo todos os critérios
estatutários, na secretaria eleitoral do Sindicato á Rua Dr. Rodrigo Silva nº 70, 12º andar, salas 124/126,
onde a mesma permanecerá aberta durante todos os dias do prazo de inscrição no período das 8:00 horas
às 17:00 horas. São Paulo 30/05/2022.

K2I Intermediação Ltda.
CNPJ/ME 34.335.332/0001-49 - NIRE 35235589411
Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo
2021 2020 Passivo
2021 2020
Circulante
Circulante
Fornecedores
5.638 100
Caixa e equivalentes de caixa
1.648 505 Impostos e contribuições a recolher
t240
81
Contas a receber de clientes
5.672
18 Outras contas a pagar
712
55
6.590 236
7.320 523
Patrimônio Social
Não Circulante
Capital Social
110
50
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
15
15 Reserva de Lucros
193 199
464
60
Intangível
22
- Resultado do Exercício
(7)
(-) Prejuízos acumulados
37
15
767 302
7.357 538 TOTAL PASSIVO
7.357 538
TOTAL ATIVO
Marcelo Camargo Guarnieri
CEO - CPF: 061.044.914-13

Diretoria
Ricardo Cavalcanti de Araujossss
CEO - RG: 3.863.215

Contador
Eduardo Silva Fraguas
CRC: 1SP208970/O-0

As Notas Explicativas encontram-se à Disposição na sede da Companhia.

Demonstrações dos resultados do exercício - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
2021 2020
3.022 140
(156) 191
2.866 331

Receita Líquida da prestação de serviços
Custos dos serviços prestados
Lucro Bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas Administrativas e Gerais
Despesas de vendas
Despesas com Marketing e Propaganda
Despesas Tributárias
Outras Perdas e Despesas Operacionais
Lucro antes do resultado financeiro e tributos
Resultado financeiro, líquido
Lucro antes do Imposto de Renda
e da Contribuição Social
Imposto de Renda
Contribuição Social
Lucro Líquido do exercício

(688)
(557)
(129)
(9)
(738)
745
104

(26)
(43)
262
-

849
(277)
(108)
464

262
(40)
(23)
199

K

Mitre Realty Empreendimentos
e Participações S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ nº 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Maio de 2022
Data, Horário e Local: No dia 13 de maio de 2022, às 09:00hrs, realizada por meio de videoconferência,
conforme prerrogativa prevista no caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Mitre Realty Empreendimentos
e Participações S.A. (“Companhia”). Convocação: Dispensada a convocação em face da presença de
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto
Social da Companhia. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da
Companhia, a saber: (a) Jorge Mitre, (b) Fabrício Mitre, (c) Burkhard Otto Cordes, (d) Guilherme
Affonso Ferreira, (e) Pedro Barros Mercadante Oliva e (f) Rodrigo Coelho Cagali (“Conselheiros”), os
quais participaram via videoconferência, conforme facultado pelo caput do Artigo 19 do Estatuto Social
da Companhia. Mesa: Os Conselheiros elegeram o Sr. Fabrício Mitre como Presidente da Mesa e o Sr.
Rodrigo Coelho Cagali como secretário. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a proposta da administração
de distribuição de dividendos intercalares com base no lucro líquido e reservas de capital do exercício
em curso, apurados no balanço trimestral, referente ao 1º (primeiro) Trimestre do ano de 2022, findo em
31 de março de 2022, observado o disposto no Artigo 21, alínea (p), bem como o disposto no artigo 31,
Parágrafo 5º ambos do Estatuto Social da Companhia; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a
praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação aqui prevista. Registros e
Deliberações: Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com
base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia,
os Conselheiros, por unanimidade, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:
(i) Por aprovar a proposta da administração da distribuição de dividendos intercalares com base no
lucro líquido do exercício em curso, apurado no balanço trimestral, referente ao 1º (primeiro) Trimestre
do ano de 2022, findo em 31 de março de 2022, no valor de R$ 7.406.000,00 (sete milhões, quatrocentos
e seis mil reais), da seguinte forma: (i.a) Reserva Legal: o montante de R$ 370.000,00 (trezentos e
setenta mil reais), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, destinado para a reserva legal,
nos termos do Artigo 193 da Lei das S.A. e do Artigo 31, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia;
(i.b) Dividendos: o saldo remanescente, no montante total de R$ 7.036.000,00 (sete milhões e trinta e
seis mil reais), equivalente a R$ 0,06651866673 por ação ordinária, seja integralmente distribuído a
título de dividendos, em conformidade com o disposto nos artigos 21, alínea (p) e 31, parágrafos 3º e
5º, do Estatuto Social da Companhia, nos termos da legislação aplicável e conforme constante nas
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1º (primeiro) Trimestre do ano de 2022, findo
em 31 de março de 2022. Os dividendos indicados acima, declarados e aprovados na presente data,
serão pagos em uma única parcela em 27 de maio de 2022, mediante crédito disponível de acordo com
o domicílio bancário fornecido ao custodiante. A seu único e exclusivo critério, e por mera liberalidade,
mediante divulgação de aviso aos acionistas, a Diretoria poderá antecipar o pagamento em uma ou
mais tranches dos Dividendos ora declarados. Fica consignado que farão jus aos Dividendos ora
declarados os titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia em 17 de maio de 2022, após
o fechamento do pregão; sendo certo de que, a partir de 18 de maio de 2022, inclusive, as ações da
Companhia serão negociadas “ex-dividendos” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; Os Dividendos serão
imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social que se encerrará em 31 de
dezembro de 2022; (ii) Fica a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a praticar todos os
atos necessários para a implementação da deliberação aqui tomada. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada
conforme, aprovada e por todos os conselheiros presentes assinada. São Paulo/SP, 13 de maio de
2022. Mesa: Fabrício Mitre - Presidente; Rodrigo Coelho Cagali - Secretário. Conselheiros Presentes:
Jorge Mitre; Fabrício Mitre, Burkhard Otto Cordes, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro Barros
Mercadante Oliva e Rodrigo Coelho Cagali. A presente ata confere com a original lavrada em livro
próprio. São Paulo/SP, 13 de maio de 2022. Mesa: Fabrício Mitre - Presidente; Rodrigo Coelho Cagali
- Secretário. JUCESP nº 265.645/22-0 em 25/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(nova denominação da Isec Securitizadora S.A)
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 241ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 241ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e
“Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 20 de junho de 2022 às 14h00, de forma exclusivamente
remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Resolução CVM nº 60 de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60”), nos termos deste edital, a ﬁm de deliberar, conforme cláusula 16.2 do Termo
de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 27 de novembro de 2020, (“Termo de Securitização”), e solicitado pela Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Devedora”) à Emissora, sobre: a) Aprovar ou não,
a alteração da deﬁnição de “LTV”, nos termos da cláusula 1.1 do Termo de Securitização e demais documentos da
Emissão, para alterar a forma de cálculo, de forma que passe a vigorar com a seguinte redação: “LTV” Signiﬁca o Loan
to Value máximo de 65% (sessenta e cinco por cento), calculado pelo saldo do Valor do Principal Atualizado das CCB
considerando o montante efetivamente liberado à Devedora até a data da veriﬁcação (acrescido dos Juros Remuneratórios das CCB devidos no período compreendido entre o último pagamento de Juros Remuneratórios das CCB e o momento da veriﬁcação, e dos Encargos Moratórios, conforme aplicáveis) respectivos laudos de avaliação atualizados, a
ser veriﬁcado anualmente pela Securitizadora e/ou pelo Agente Fiduciário, nos termos das CCB e dos Contratos de Alienação Fiduciária.” b) Caso aprovado o item “a” acima, aprovar ou não, que as apurações de LTV (conforme termo deﬁnido na cláusula 1.1 do Termo de Securitização), que já tenham sido realizadas e que venham a ser realizadas pelo
Agente Fiduciário nos termos da cláusula 5.4.9 “i” do Termo de Securitização, considerem para ﬁns de cálculo e atendimento, a forma de cálculo conforme nova redação indicada e aprovada no item “a” acima; e c) Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se
façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima, ﬁcando certo de que a contratação de assessor legal para a elaboração dos aditamentos necessários será realizada às custas da Devedora, na forma da cláusula 18.5
do Termo de Securitização. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para
ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRI em Circulação, e
50% (cinquenta por cento) mais um dos Titulares de CRI presentes em segunda convocação, conforme cláusula 16.6
do Termo de Securitização. Já as deliberações, e relação ao item “a” da Ordem do Dia, será tomada pelos votos favoráveis de Titulares de CRI que representem 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação presentes, conforme cláusula
16.10.1 item “iii” do Termo de Securitização, e em relação os itens “b” e “c” da Ordem do Dia, serão tomadas pelos
votos favoráveis de Titulares de CRI que representem a 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRI em Circulação, em primeira convocação ou 50% (cinquenta por cento) mais um dos Titulares de CRI presentes em segunda
convocação, nos termos da cláusula 16.10 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital
ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet
por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br e corporate@vortx.com.br em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e
documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e
através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI ou por seu representante legal,
assinada de forma eletrônica (com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a
antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; A Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 28 de maio de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

Vital Brasil Chemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

CNPJ nº 09.258.268/0001-00 - NIRE 35.221.185.347
Instrumento Particular de 16ª Alteração do Contrato Social e Transformação em Sociedade por Ações
Pelo presente instrumento, I. Fábio Renato Celeri, brasileiro, casado, empresário, RG nº 22.300.723-7 SSP/SP, CPF/ME nº viário de cargas. O objeto social da Filial 3 é a exploração do ramo de comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos,
062.405.788-78, residente e domiciliado na Fazenda Três Barras, s/nº, Caixa Postal 45, Zona Rural, CEP 14780-970, Barretos/SP fertilizantes e corretivos de solo e transporte rodoviário de cargas. O objeto social da Filial 4 é a exploração do ramo de comércio
(“Fábio”); II. Gustavo Alexandre Boscon, brasileiro, casado, empresário, RG nº 29.566.168-9 SSP/SP, CPF/ME nº 202.648.228- atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e transporte rodoviário de cargas. Capítulo III - Do
46, residente e domiciliado na Rua Ivan José Valverde, 177, Condomínio Residencial Veridiana, Centro, CEP 15400-000, Olímpia, Capital Social - Cláusula 5ª - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de
SP (“Gustavo”); III. Josegueri Celeri, brasileiro, casado, empresário, RG nº 28.891.513-6 SSP/SP, CPF/ME nº 200.494.758-60, R$ 696.206,81, dividido em 504.762 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária confere
residente e domiciliado na Rua Eugenio Bampa, 679, Zequinha Amendola, CEP 14781-202, Barretos/SP (“Josegueri”); e IV. Cas- ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais da Companhia, e as deliberações serão tomadas na forma deste Estasiano Ferreira De Oliveira, brasileiro, divorciado, empresário, RG nº M-7.668.518 SSP/MG, CPF/ME nº 001.543.636-50, residen- tuto Social e da Lei das S.A.. § 2º - A Companhia poderá criar, mediante deliberação da Assembleia Geral, ações preferenciais.
te e domiciliado na Avenida 3, 2838, Centro, CEP 14783-094, Barretos/SP (“Cassiano” e, conjuntamente com Fábio, Gustavo e Capítulo IV - Da Assembleia Geral - Cláusula 6ª - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses
Josegueri, os “Sócios”), Únicos sócios da Vital Brasil Chemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. (“Socieda- seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das S.A., e, extraordide”), sociedade empresária limitada, com sede em Barretos/SP, na Avenida Padre César Luzio, nº 751, Distrito Industrial II, CEP nariamente, sempre que os interesses sociais, este Estatuto Social e/ou a lei exigirem (“Assembleia Geral”). § 1º - Sem prejuízo
14781-162, CNPJ/ME nº 09.258.268/0001-00, registrada perante a JUCESP sob NIRE 35.221.185.347, em 22/01/2007 e última do disposto no parágrafo único do artigo 123 da Lei das S.A., a Assembleia Geral será convocada por qualquer Diretor. Indepenalteração contratual arquivada neste mesmo órgão nº 168.289/22-2, em 30/03/2022. Resolvem firmar o presente Instrumento dentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os
Particular de 16ª Alteração do Contrato Social e Instrumento de Transformação em Sociedade por Ações da Sociedade, de acionistas. § 2º - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários nomeados na forma do paacordo com os seguintes termos e condições: 1. Transformação do Tipo Societário: 1.1. Os sócios decidem, em conformidade rágrafo primeiro do artigo 126 da Lei das S.A.. Cláusula 7ª - Compete à Assembleia Geral, sem prejuízo demais atribuições
com os artigos 1.113 a 1.115 da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada (“Código Civil”) e 220 a 222 da Lei nº 6.404/76, conforme previstas em Lei: (i) Reformar o estatuto social; (ii) Eleger e destituir a qualquer tempo, os membros da diretoria e do conselho
alterada (“Lei das S.A.”), transformar o tipo societário da Sociedade, a qual deixa de ser uma sociedade empresária de responsa- Fiscal, quando instalado; (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do Conselho
bilidade limitada e, a partir da presente data, passará a ser organizada sob a forma de uma sociedade por ações. 1.2. A Socieda- Fiscal, se instalado; (iv) Tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por
de passará a ser regida de acordo com os termos e condições de seu Estatuto Social, bem como pelas disposições da Lei das eles apresentadas; (v) Deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exerS.A.. 2. Denominação Social da Sociedade após a Transformação: 2.1. Em decorrênciada aprovação da deliberação aprovada cício e a distribuição de dividendos; e (vi) Estabelecer o valor de alçada da diretoria para a prestação de garantias a obrigações
no item 1.1 acima, os sócios aprovam a alteração da denominação social da Sociedade, que passará a ser “Vital Brasil Chemical de terceiros; bem como bem como autorizar a constituição de ônus reais para garantia das próprias obrigações em valor superior
Indústria e Comércio de Produtos Químicos S.A.” (“Companhia”), bem como a qualificação dos atuais sócios de quotistas para ao valor de alçada da diretoria. Cláusula 8ª - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em
acionistas. 3. Capital Social da Companhia após a Transformação: 3.1. O capital da Sociedade, no valor de R$ 696.206,81, primeira convocação, com a presença de acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, e, em segunda
permanecerá inalterado, sendo que, em decorrência da aprovação da transformação do tipo societário, as 504.762 quotas repre- convocação, instalar-se-á com qualquer número. § 1º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas
sentativas do capital social da Sociedade, totalmente subscritas e integralizadas, são convertidas em 504.762 ações ordinárias, em Lei ou neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. § 2º - As
sem valor nominal, na razão de uma ação para cada quota, sendo assim distribuídas entre os acionistas:
atas das Assembleias poderão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo
Acionista
Ações
Participação
Valor (R$) a transcrição apenas das deliberações tomadas, observado o disposto no parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei das S.A.. § 3º
Fábio Renato Celeri
126.191
25%
174.052,40 - As Assembleias serão dirigidas por uma mesa composta de um Presidente eleito pela maioria dos acionistas presentes, o qual
escolherá, dentre os presentes, o secretário da Mesa, podendo ser acionistas ou não da Companhia. § 4º - As questões que não
Gustavo Alexandre Boscon
126.191
25%
174.052,39 estiverem incluídas no aviso de convocação não poderão ser aprovadas em uma Assembleia Geral, exceto quando todos os
Joségueri Celeri
126.190
25%
174.051,01 acionistas participarem da Assembleia Geral e concordarem expressamente em deliberar sobre tal questão. Capítulo V - Da
Cassiano Ferreira de Oliveira
126.190
25%
174.051,01 Administração - Cláusula 9ª - A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social, que
Total
504.762
100%
696.206,81 será composta por, no mínimo 2 Diretores sem designação específica, acionistas ou não, todos eleitos pela Assembleia Geral e
por ela destituíveis a qualquer tempo. § 1º - O mandato unificado dos Diretores será de 3 anos, sendo permitida a reeleição. § 2º
4. Administração da Companhia: 4.1. A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 2 Diretores, - Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no respectivo Livro de Atas da Diretoria,
sem designação específica, a serem eleitos pela Assembleia Geral com mandato unificado de 3 anos, sendo permitida a reelei- dentro dos 30 dias subsequentes à sua eleição, estando dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. § 3º - Os
ção. 4.2. Apenas para fins de clareza, os acionistas da Companhia consignam a manutenção dos administradores da Companhia
membros da Diretoria permanecerão em seus cargos e no exercício de suas funções até a eleição e posse de seus substitutos,
após a transformação aprovada nos termos dos itens acima. Assim sendo, a Companhia será administrada pelos Srs. Fábio
Renato Celeri, Gustavo Alexandre Boscon, Josegueri Celeri e Cassiano Ferreira de Oliveira, todos na qualidade de Diretor exceto se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral. § 4º - A remuneração global e anual dos Diretores será fixada pela
Sem Designação Específica. 5. Abertura de Filial da Companhia: 5.1. Os Acionistas decidem, neste ato, abrir uma filial da Assembleia Geral, em montante global ou individual, anual ou mensal, podendo ser revista, a qualquer tempo. Cláusula 10ª - A
Companhia a ser localizada em Ibiporã/PR, na Rodovia PR-090 KM 374 Lote 44C2, CEP 86200-000. 5.2. Em decorrência da Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo convocada pelo Diretor Presidente, com antecedêndeliberação acima tomada, o caput da Cláusula 2ª do Estatuto Social terá a seguinte redação: “Cláusula 2ª - A Companhia tem cia mínima de 1 dia útil, ou por qualquer dos demais Diretores, neste caso, com antecedência mínima de 2 dias úteis, por qualquer
sede na Avenida Padre César Luzio, nº 751, Distrito Industrial II, Barretos/SP, CEP 14781-162, e mantém os seguintes estabele- meio de carta com aviso de recebimento, fax, e-mail ou qualquer meio idôneo que comprove o recebimento da convocação e em
cimentos filiais: Filial 1 situada na Avenida Segismundo Novais, 67, Lotes 4 e 7, Quadra D, Bairro Centro, Planura/MG, CEP qualquer caso, a reunião somente será instalada com a presença da maioria de seus membros. § 1º - Será regular, independente
38220-000, CNPJ/ME nº 09.258.268/0003-64, e registrada na JUCEMG sob NIRE nº 31.902.390.363. Filial 2 situada na Rua dos das formalidades de convocação, a reunião que contiver a totalidade dos membros da Diretoria. § 2º - No caso de ausência
Cedros, Quadra 095 Nº 903n, Lote 008, Bairro Centro, Nova Mutum/MT, CEP: 78.450-000, CNPJ (ME) nº 09.258.268/0002-83, e temporária de qualquer Diretor, este poderá, com base na pauta dos assuntos a tratar, manifestar seu voto por escrito, por meio
registrada na JUCEMAT sob NIRE nº 51.900.403.421. Filial 3 situada na Rua J-4, Quadra 36, S/Nº, Lote 008, Bairro Mansões de carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado entregue ao Diretor Presidente, devendo a cópia da carta, facParaíso, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.952-060, CNPJ (ME) nº 09.258.268/0004-45, e registrada na JUCEG sob NIRE nº -símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Diretor, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.
52.901.603.174. Filial 4 situada na Rodovia PR-090 KM 374 Lote 44C2, em Ibiporã/PR, CEP 86200-000.” 5.3. Ato contínuo, em § 3º - Ocorrendo vaga na Diretoria, o Diretor deverá ser substituído por substituto designado pelos Acionistas, devendo o Diretor
decorrência da deliberação acima tomada, a Cláusula 4ª do Estatuto Social terá a seguinte redação: “Cláusula 4ª - A Companhia substituto completar o mandato do Diretor substituído. § 4º - Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções
terá por Objeto Social da Sede a fabricação e comercialização de fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos e outros; fa- por mais de 90 dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pela própria Diretoria.
bricação e comercialização de defensivos agrícolas; fabricação e comercialização de condicionadores de solo; importação e ex- § 5º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comuniportação dos produtos elencados nos itens anteriores; prestação de serviços de industrialização por conta e ordem de terceiros; cação. Tal participação será considerada como presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria que
fabricação para terceiros com matéria-prima própria e distribuição de produtos de origem nacional e internacional; transporte ro- participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônidoviário de cargas; fabricação e adubos e fertilizantes organo-minerais; fabricação de desinfetantes domissanitários, fabricação co digitalmente certificado. § 6º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os Diretores
de intermediários para fertilizantes; representação comercial no âmbito de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas e corretivos fisicamente presentes à reunião e, posteriormente, transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria. Os votos proferidos por
do solo; pesquisas biológicas para desenvolvimento de fertilizantes, defensivos, dentre outros produtos, comércio atacadista de Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma do § 1º deste artigo,
soja, comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários e comércio deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrôatacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; serviços combinados de escritório e apoio nica, conforme o caso, contendo o voto do Diretor, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. Cláusula 11ª - As delibeadministrativo; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; e suporte técnico, rações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestamanutenção e outros serviços em tecnologia da informação. O objeto social da Filial 1 é a exploração do ramo de fabricação e do seu voto na forma do disposto no artigo 8º acima. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Diretor Presidente o
comercialização de fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos e outros; fabricação e comercialização de defensivos agrí- voto de qualidade. Cláusula 12ª - Compete à Diretoria, a administração e gestão dos negócios sociais em geral e a prática, para
colas, fabricação e comercialização de condicionadores de solo; importação e exportação dos produtos elencados nos itens an- tanto, de todos os atos e atividades necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei ou por este Estatuto
teriores; prestação de serviços de industrialização por conta e ordem de terceiros; fabricação para terceiros com matéria-prima Social, seja atribuída a competência à Assembleia Geral. § 1º - No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas
própria e distribuição de produtos de origem nacional e internacional; transporte rodoviário de cargas; fabricação de adubos e as operações e praticar todos os atos de ordinária administração necessários à consecução do objeto social, observadas as
fertilizantes organo-minerais; fabricação de desinfetantes domissanitários; fabricação de intermediários para fertilizantes; repre- disposições deste Estatuto Social quanto à forma de representação, incluindo deliberar sobre e aprovar a aplicação de recursos,
sentação comercial no âmbito de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas e corretivos do solo; pesquisas biológicas para de- transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos,
senvolvimento de fertilizantes, defensivos, dentre outros produtos. O objeto social da Filial 2 é a exploração do ramo de comércio adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e transporte rodoviário de cargas. O objeto social da avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as restriFilial 3 é a exploração do ramo de comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e trans- ções legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social. § 2º - Para o cumprimento do disposto neste artigo, qualquer ato ou
porte rodoviário de cargas. O objeto social da Filial 4 é a exploração do ramo de comércio atacadista de defensivos agrícolas, negócio jurídico que implique responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes perante
adubos, fertilizantes e corretivos de solo e transporte rodoviário de cargas.” 6. Alteração de Endereço de Acionista: 6.1. O ela, serão obrigatoriamente assinados: (i) isoladamente por qualquer um dos Diretores; ou (ii) por 1 ou mais procuradores consAcionista Josegueri decide, neste ato, alterar seu endereço de Rua Eugenio Bampa, 679, Zequinha Amendola, CEP 14781-202, tituídos na forma prevista no parágrafo quarto abaixo, conforme aplicável. § 3º - Qualquer um dos Diretores, isoladamente, podeBarretos/SP, para Alameda Síria, 1447, Condomínio Campos do Conde, Cep 14784-066, Barretos/SP. 7. Estatuto Social: rá indicar mandatários, no limite dos seus poderes, para a prática de atos em nome da Companhia, devendo constar do instru7.1. Por fim, os Acionistas aprovam o Estatuto Social que passará a reger a Companhia, o qual lido e rubricado por todos, passa mento de mandato a especificação dos poderes outorgados e o seu prazo de validade, que, exceto nos casos de procurações
a fazer parte do presente Instrumento na forma do Anexo I ao presente. E, por estarem assim justos e contratados, assinam outorgadas à advogados para representação da Companhia em processos judiciais e/ou administrativos, não poderá ser superior
eletronicamente o presente instrumento em 1 via. Barretos, 06/05/2022. Sócios: Fábio Renato Celeri; Gustavo Alexandre a 1 ano. § 4º - Os poderes de administração e representação dos Diretores deverão ser exercidos de acordo com as disposições
Boscon; Josegueri Celeri; Cassiano Ferreira de Oliveira. Advogada: Fernanda Lima Peixoto - OAB/SP nº 437.340. JUCESP nº do presente Estatuto Social e as disposições legais aplicáveis, sendo vedado aos Diretores contrair obrigações de qualq
3530059289-1 em 24/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação
Social, Sede e Duração - Cláusula 1ª - A Vital Brasil Chemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, regida por este estatuto social (“Estatuto Social”), pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei
das S.A.”) e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Cláusula 2ª - A Companhia tem sua sede
e foro em Barretos/SP, na Avenida Padre César Luzio, nº 751, Distrito Industrial II, CEP 14781-162, e mantém os seguintes estabelecimentos filiais: Filial 1 situada na Avenida Segismundo Novais, 67, Lotes 4 e 7, Quadra D, Bairro Centro, Planura/MG, CEP
38220-000, CNPJ/ME nº 09.258.268/0003-64, e registrada na JUCEMG sob NIRE nº 31.902.390.363. Filial 2 situada na Rua dos
Cedros, Quadra 095 Nº 903n, Lote 008, Bairro Centro, Nova Mutum/MT, CEP: 78.450-000, CNPJ (ME) nº 09.258.268/0002-83, e
registrada na JUCEMAT sob NIRE nº 51.900.403.421. Filial 3 situada na Rua J-4, Quadra 36, S/Nº, Lote 008, Bairro Mansões
Paraíso, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.952-060, CNPJ (ME) nº 09.258.268/0004-45, e registrada na JUCEG sob NIRE nº
52.901.603.174. Filial 4 situada na Rodovia PR-090 KM 374 Lote 44C2, em Ibiporã/PR, CEP 86200-000.” Parágrafo Único - A
Companhia poderá abrir, encerrar e alterar endereço de filiais, agências e estabelecimentos, no Brasil ou no exterior, por deliberação da Assembleia Geral. Cláusula 3ª - A Companhia tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Objeto Social Cláusula 4ª - A Companhia terá por Objeto Social da Sede a fabricação e comercialização de fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos e outros; fabricação e comercialização de defensivos agrícolas; fabricação e comercialização de condicionadores
de solo; importação e exportação dos produtos elencados nos itens anteriores; prestação de serviços de industrialização por
conta e ordem de terceiros; fabricação para terceiros com matéria-prima própria e distribuição de produtos de origem nacional e
internacional; transporte rodoviário de cargas; fabricação e adubos e fertilizantes organo-minerais; fabricação de desinfetantes
domissanitários, fabricação de intermediários para fertilizantes; representação comercial no âmbito de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas e corretivos do solo; pesquisas biológicas para desenvolvimento de fertilizantes, defensivos, dentre outros
produtos, comércio atacadista de soja, comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de
insumos agropecuários e comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; serviços
combinados de escritório e apoio administrativo; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos
agropecuários; e suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. O objeto social da Filial 1 é a exploração do ramo de fabricação e comercialização de fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos e outros; fabricação e
comercialização de defensivos agrícolas, fabricação e comercialização de condicionadores de solo; importação e exportação dos
produtos elencados nos itens anteriores; prestação de serviços de industrialização por conta e ordem de terceiros; fabricação
para terceiros com matéria-prima própria e distribuição de produtos de origem nacional e internacional; transporte rodoviário de
cargas; fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais; fabricação de desinfetantes domissanitários; fabricação de intermediários para fertilizantes; representação comercial no âmbito de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas e corretivos do solo;
pesquisas biológicas para desenvolvimento de fertilizantes, defensivos, dentre outros produtos. O objeto social da Filial 2 é a
exploração do ramo de comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e transporte rodo-
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LBR - Lácteos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. (“Companhia”) para se reunirem no dia
30 de junho de 2022, às 9h30min, a qual será realizada na sede da Companhia, localizada na Rua Cláudio
Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem realizadas cumulativamente, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e
votar as demonstrações contábeis financeiras individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório do auditor independente,
bem como das respectivas notas explicativas da Administração, dispensando-se a presença do
representante dos auditores independentes. (b) Deliberar sobre a destinação do resultado relativo ao
exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021. (B) Em Assembleia Geral
Extraordinária: (a) Deliberar acerca da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício
de 2022. (b) Deliberar sobre a inclusão dos itens (g) e (h) no Artigo 3º, Capítulo II - Denominação, Duração,
Sede e Objeto, do Estatuto Social da Companhia e no CNPJ/MF sob o nº 02.341.881/0001-30, de atividades
econômicas secundárias CNAE nº 8219-9/99 e CNAE nº 6810-2/02. Informações Gerais: - Os documentos
e informações referidos neste Edital de Convocação encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da
Companhia, tendo sido dispensada a sua publicação conforme é facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº
6.404/76. - O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à AGOE munido de documento que
comprove sua identidade e seus poderes de representação, conforme o caso. - Nos termos do artigo 121,
Parágrafo Segundo da Lei nº 6.404/1976, o acionista poderá participar e votar a distância mediante ingresso
pelo endereço digital abaixo descrito: Join Zoom Meeting: https://zoomus/j/5088566600?pwd=WHhRV
FZrMmprMExYMEplTThKY1M UT09 - Meeting ID: 508 856 6600 - Passcode: B1GwV5.
São Paulo, 27 de maio de 2022
Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron
Diretores sem Designação Específica
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CNPJ (MF) nº.56.384.225/0001-43
BALANÇO PATRIMONIAL EM 2021 E 2020 (Expresso em Reais)

ATIVO
2021
2020
CIRCULANTE
2.365.191,56
1.662.669,78
DISPONIBILIDADE
1.527.670,53
884.759,77
Caixa
5.717,50
4.532,39
Bancos
7.156,94
10.072,21
Aplicações Financeiras
287.546,17
91.246,67
Estoques
1.227.249,92
778.908,50
REALIZAVEL Á CURTO PRAZO
837.521,03
777.910,01
Contas à Receber
542.488,99
442.116,92
Despesas Perído Seguinte
7.825,65
7.109,62
Adiantamentos a Prestadores Médicos
6.685,73
7.507,99
Adiantamentos a Fornecedores
40.971,06
17.533,21
Impostos a Recuperar
167.721,40
245.731,59
Adiantamento Á Funcionários
71.828,20
57.910,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE
12.290.853,83 12.907.659,11
REALIZÁVEL Á LONGO PRAZO
172.000,00
172.000,00
Adiantamentos a Fornecedores
172.000,00
172.000,00
PERMANENETE
12.118.853,83 12.735.659,11
INVESTIMENTOS
2.637.750,99
2.040.423,89
INCENTIVOS FISCAIS
1.620,70
1.620,70
INVESTIMENTOS
1.483,22
1.483,22
2.634.647,07
2.037.319,97
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS
IMOBILIZADO
9.477.732,07 10.690.180,37
EDIFÍCIOS
1.982.373,17
1.982.373,17
MÓVEIS E UTENSILIOS
2.387.534,38
2.356.228,38
INSTALAÇÕES
428.381,04
428.381,04
VEÍCULOS
170.034,13
170.034,13
MAQ. E EQUIPAMENTOS
8.145.645,01
6.935.981,55
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
24.390,00
24.390,00
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC.S
9.521.805,16
9.483.797,16
AJUSTE PATRIMONIAL
2.602.138,57
2.602.138,57
OUTRA IMOBILIZAÇÕES
79.757,33
79.757,33
(-) DEPRECIAÇÕES
-15.864.326,72 -13.372.900,96
INTANGIVEL
3.370,77
5.054,85
SOFTWARE
3.368,32
5.052,40
MARCAS E PATENTES
2,45
2,45
TOTAL DO ATIVO
14.656.045,39 14.570.328,89

Nota 31/12/2021 31/12/2020
144
6.193
1
6.338
1
74.549
74.549
80.887
1

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras - Período
de 3 meses findo em 31/03/2021 (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A G5 Lake S.A. (“Companhia”) é uma sociedade
anônima de capital fechado, possui sede no Brasil, na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311-10º Andar. A
Companhia foi constituída em 20 de novembro de 2020 conforme Ata de
Assembleia Geral de Constituição por Ações. A Companhia tem por objeto
social a participação em outras Companhias, como sócio, acionista ordinário,
acionista preferencial ou quotista atuando como holding. Em 19 janeiro de
2021, a Companhia adquiriu ações preferenciais equilvantes a 99,99% do
capital social da Projeto Lake S.A. (“Projeto Lake”). A Projeto Lake é uma
companhia que tem por objeto social a participação no capital social de outras
sociedades, como sócio ou quotista e possui 43% do capital social da Tertúlia
Participações e Administração S.A, que por sua vez possui 100% do capital
social da Prolagos S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e
Esgoto (“Prolagos”). A Prolagos é uma sociedade anônima com registro de
companhia aberta na categoria “B” perante a Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) desde 11 de agosto de 2014, domiciliada no Brasil com sede localizada
na cidade de São Pedro da Aldeia - RJ. A Prolagos foi constituída em 2 de
fevereiro de 1998, iniciando efetivamente suas operações em julho de 1998,
de acordo com o Contrato de Concessão nº 04/96, o objeto do referido contrato
consiste na exploração dos serviços públicos de saneamento básico, produção
e fornecimento de água e tratamento dos esgotos dos municípios de Armação
dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo,
todos no Estado do Rio de Janeiro, contrato de concessão vigente a ter prazo
de encerramento previsto para maio de 2041. O aporte corresponde à
integralização de capital na Projeto Lake , por parte do Companhia, ocorreu
no dia 19 de janeiro de 2021, no montante de R$ 84.910 (oitenta e quatro
milhões e novecentos e dez mil reais). COVID-19 - Durante 2020, a
Organização Mundial da Saúde “OMS”, declarou pandemia pelo novo
Coronavírus (COVID-19). Com a disseminação dos casos no Brasil e com
políticas de saúde preventivas, alguns Estados, adotaram medida de
quarentena, determinando que os comércios e serviços não essenciais fossem
fechados. Neste contexto, a Administração da Companhia, vêm adotando
medidas de monitoramento e prevenção aplicadas junto à empresa coligada
Prolagos, incluindo a participação de membros da Administração da Companhia
em reuniões do conselho de administração da coligada Prolagos em que a
gestão da crise do Covid-19 é amplamente discutida. Sendo assim a
Administração da Companhia tem conhecimento amplo das ações tomadas
no contexto operacional da Companhia coligada Prolagos e concorda com
ações tomadas. A Companhia, em sua criação, implementou as seguintes
medidas: • Restrições com relação à circulação e a aglomeração de pessoas
em suas dependências, como forma de evitar a disseminação do vírus,
realizando apenas as viagens essenciais para manutenção das operações; •
Suspensão dos treinamentos presenciais e participação em eventos para todos
os colaboradores; • Orientação de regime de home office para colaboradores
cuja função possibilite esta modalidade de trabalho e isolamento de todos os
funcionários classificados como de maior risco (acima de 60 anos e com
doenças crônicas, conforme orientação dos entes públicos); • Intensificação
nos comunicados internos de medidas preventivas, disponibilização de canais
de atendimento médico 24 horas para apoio aos funcionários e familiares e
disponibilização de canais internos de comunicação aos funcionários, focados
no atendimento relativo à pandemia. Considerando todas as análises realizadas
sobre os aspectos relacionados aos impactos do COVID-19 em seus negócios,
para o período findo em 31 de março de 2021, a Companhia concluiu que não
há efeitos materiais em suas demonstrações financeiras intermediárias. A
Companhia continuará monitorando os efeitos da crise e os impactos nas suas
operações, de suas coligadas nas demonstrações financeiras trimestrais. 2.
Base de preparação: a) Declaração de conformidade - As demonstrações
financeiras intermediárias da Companhia foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As práticas contábeis
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e nos procedimentos técnicos, assim como as orientações e as
interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Companhia
adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidos pelo
CPC e pelo IASB que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2021. A emissão
das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia foram autorizadas
pela Administração em 07 de junho de 2022. Conforme divulgado na nota 1,
a Companhia foi constituída em 20 de novembro de 2020, motivo pelo qual
não são apresentadas as demonstrações do resultado, do resultado abrengente,
das mutações do patrimônio líquido e do valor agregado do período de doze
meses findos em 31 de dezembro de 2021. Todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras intermediárias, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração
na sua gestão. b) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações
financeiras intermediárias - Estas demonstrações financeiras intermediárias
estão apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda funcional da
Companhia. Todos os saldos foram arrendondados para o milhar mais próximo,
exceto indicado de outra forma. c) Uso de Estimativa e julgamentos - Na
preparação destas demonstrações financeiras intermediárias, a Administração
utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das
políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos,
receitas, despesas. Os resultados reais podem divergir destas estimativas. As
estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das
estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre
julgamentos e incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de
dezembro de 2021 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste
material nos saldos contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão
incluídas nos seguintes itens: d) Base de mensuração - As demonstrações
financeiras intermediárias foram preparadas com base no custo histórico, exceto
aqueles itens mensurados ao valor justo, conforme descrito na nota explicativa
nº 13. e) Investimentos em coligada - O investimento da Companhia em sua
coligada, é avaliado com base no método da equivalência patrimonial, conforme
CPC 18 (IAS 28), a partir da data da aquisição do mesmo. Com base no método
da equivalência patrimonial, o investimento na coligada é contabilizado no
balanço patrimonial da Companhia ao custo, adicionado das mudanças após
a aquisição da participação societária nas coligadas. A participação societária
na coligada é apresentada na demonstração do resultado da Companhia como
equivalência patrimonial, representando o lucro líquido ou prejuízo atribuível
aos acionistas da Companhia. As demonstrações financeira da coligada são
elaboradas no mesmo período de divulgação da Companhia. Após a aplicação
do método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é necessário
reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da
Companhia em sua coligada. A Companhia determina, em cada data de
fechamento das demonstrações financeiras, se há evidência objetiva de que
o investimento na coligada sofreu perda por redução ao valor recuperável. Se
assim for, a Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor
recuperável como a diferença entre o valor recuperável da coligada e o valor
contábil e reconhece o montante na demonstração do resultado. 3. Principais
julgamentos e estimativas: A Companhia aplicou as políticas contábeis
descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados
nestas demonstrações financeiras intermediárias. a) Instrumentos financeiros
- Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro
de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra
entidade. Instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a
receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e
financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. O reconhecimento
inicial desses ativos e passivos financeiros são feitos apenas quando a
Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos e são
reconhecidos pelo valor justo acrescido, para instrumentos que não sejam
reconhecidos pelo valor justo por meio do resultado, por quaisquer custos de
transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, a Companhia
classifica os ativos financeiros como subsequentemente mensurados ao:
• Custo amortizado: quando os ativos financeiros são mantidos com o objetivo
de receber os fluxos de caixa contratuais e os termos contratuais desses ativos
devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamento de
principal e juros sobre o valor do principal em aberto. • Valor justo por meio
de outros resultados abrangentes (VJORA): quando os ativos financeiros
são mantidos tanto com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais,
quanto pela venda desses ativos financeiros. Além disso, os termos contratuais
devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamento de
principal e juros sobre o valor do principal em aberto. • Valor justo por meio
do resultado (VJR): quando os ativos financeiros não são mensurados pelo
custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou
quando são designados como tal no reconhecimento inicial. Os instrumentos
financeiros são designados a mensuração pelo valor justo por meio do resultado
quando a Companhia gerencia e toma as decisões de compra e venda de tais
investimentos, com base em seu valor justo e de acordo com a estratégia de
investimento e gerenciamento de risco documentado pela Companhia. Após
reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos no
resultado quando incorridos, bem com os resultados de suas flutuações no

Passivo
Fornecedores e empreiteiros
Financiamentos e debêntures
Obrigações fiscais
Imposto de renda e contribuição social
Dividendos e juros sobre capital próprio
a pagar
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Fornecedores e empreiteiros
Financiamentos e debêntures
Provisão para demandas judiciais
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Custo com emissão de novas ações
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

PASSIVO
2021
2020
CIRCULANTE
5.007.296,23 3.240.202,79
OBRIGAÇÕES Á PAGAR
5.007.296,23 3.240.202,79
Fornecedores
1.674.579,22
981.566,07
Cheques a Compensar
39.701,37
29.603,88
Adiantamento de Clientes
1.497.817,27
683.371,18
Obrigações Sociais
335.789,73
326.450,84
Obrigações Tributárias
122.200,80
126.389,81
Obrigações Trabalhistas
350.201,16
321.202,03
Provisões
915.442,74
712.718,68
71.563,94
58.900,30
Outras Contas a Pagar
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1.268.043,41 1.433.815,40
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
1.268.043,41 1.433.815,40
IMPOSTOS PARCELADOS
1.268.043,41 1.433.815,40
IMPOSTOS PARCELADOS
89.928,58
144.578,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES
293.387,72
404.509,91
IMPOSTOS DIFERIDOS
884.727,11
884.727,11
PATRIMÔNIO LIQUIDO
8.380.705,75 9.896.310,70
CAPITAL SOCIAL
3.279.792,67 3.279.792,67
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
5.100.913,08 6.616.518,03
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
3.390.452,73 4.906.057,68
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 1.710.460,35 1.710.460,35
TOTAL DO PASSIVO
14.656.045,39 14.570.328,89

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021 E 2020
(Expresso em Reais)
2021
2020
D.R.E.
RECEITA OPERACIONAL
33.647.483,79 27.638.121,20
DEDUÇÕES
-1.901.282,54 -1.561.172,35
(-) ISS
-218.740,24
-179.566,22
(-) PIS
-1.009.645,22
-828.842,66
-672.897,08
-552.763,47
(-) COFINS
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS
-18.224.672,97 -15.277.394,45
-18.224.672,97 -15.277.394,45
(-) Custo dos Serviços Vendidos
RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA
13.521.528,28 10.799.554,40
RECEITAS OPERACIONAIS
120.963,69
127.493,49
120.963,69
127.493,49
(+) Recuperação de Despesas
DESPESAS OPERACIONAIS
-14.612.489,50 -12.265.403,07
(-) Despesas Administrativas
-14.460.052,97 -12.126.502,38
-152.436,53
-138.900,69
(-) Despesas Tributárias
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO
-969.997,53 -1.338.355,18
RESULTADO FINANCEIRO
-1.140.676,36
-211.644,51
(-) Despesas Financeiras
-1.330.533,52
-386.027,20
189.857,16
174.382,69
(+) Receitas Financeiras
RESULTADO OPERACIONAL
-2.110.673,89 -1.549.999,69
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
595.068,94
-185.178,41
(+) Receitas Não Operacionais
600.946,85
5.000,00
-5.877,91
-190.178,41
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 2021 (-) Despesas não Operacionais
LUCRO ANTES I.RENDA
-1.515.604,95 -1.735.178,10
(Expresso em Reais)
D.M.P.L
CAPITAL LUCROS(PREJ)
(-) Provisão p/Imposto de Renda
0,00
0,00
SOCIAL ACUMULADOS
TOTAL (-) Provisão p/Colntribuição Social
0,00
0,00
SALDOS EM 31/12/2020 3.279.792,67
6.616.518,03 9.896.310,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
-1.515.604,95 -1.735.178,10
PREJUIZO DO PERIODO
-1.515.604,95 -1.515.604,95
NOTAS:As
demonstrações
contábeis
completas
com
as
notas
explicativas
e
SALDOS EM 31/12/2021 3.279.792,67
5.100.913,08 8.380.705,75

Nota 31/12/2021 31/12/2020
53
2
6.144
6.199
6.199

-

85.110
(5.575)
(4.847)
74.688
80.887

1
1
1

Demonstração do fluxo de caixa - Período de três meses findo
em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de Reais)

Nota 01/01/2021 a 31/12/2021
Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas de vendas, administrativas e gerais 10
(66)
Resultado Equivalência Patrimonial
6
1.358
Outras receitas operacionais
Resultado antes do resultado
1.293
financeiro e impostos
Receitas financeiras
11
5
Despesas financeiras
11
5
Resultado financeiro
1.298
Resultado antes dos impostos
(1)
Imposto de renda e contribuição social
12
1.297
Lucro líquido do período
Demonstração do resultado Abrangente - Período de três meses findo
em 31 dezembro de 2021 (Em milhares de Reais)
01/01/2021 a 31/03/2021
1.297
Lucro líquido do período
Custo de emissão de novas ações
(16.220)
(Reflexo da controlada)
Total do Resultado Abrangente
(14.923)
do Exercício

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de Reais)
Reservas de lucros
Capital
Custos de
Retenção
Lucros
Nota
Legal Estatutária de lucros
Total
social
captação
acumulados
1
1
9.a
(1)
(1)

Saldos em 1º de janeiro de 2021
Aumento de capital social
Custo de emissão de novas ações
(Reflexo da controlada)
Efeito Reflexo - Controlada
Dividendos Intercalares aprovados
Lucro líquido do período
Saldos em 31 de dezembro de 2021

9.c
9.d
9.b

(6.144)
(6.144)

(5.603)
(5.603)

valor justo. A classificação dos ativos financeiros é baseada tanto no modelo
de negócios da Companhia para a gestão dos ativos financeiros, quanto nas
suas características de fluxos de caixa. Da mesma forma, a Companhia
classifica os passivos financeiros como subsequentemente mensurados ao
custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado. Os passivos
financeiros mensurados pelo custo amortizado utilizam o método de taxa de
juros efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor de liquidação. A
Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos durante o
período findo em 31 de março de 2021. b) Recuperação ao valor recuperável
(impairment) - No fim de cada exercício, a Companhia e suas coligadas revisam
o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há
alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao
valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é
estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver.
Quando não for possível estimar o montante recuperável de um ativo
individualmente, a Companhia e suas coligadas calculam o montante
recuperável da unidade geradora de caixa a qual pertence o ativo. Quando
uma base de alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos
corporativos também são alocados às unidades geradoras de caixa individuais
ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa para o qual uma base de
alocação razoável e consistente possa ser identificada. O montante recuperável
é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor em
uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados ao valor presente pela taxa de desconto, antes dos impostos,
que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os
riscos específicos do ativo para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros
não foi ajustada. Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora
de caixa) calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do ativo
(ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A perda
por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado.
c) Provisão - Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento
passado, a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser
estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja
exigido para liquidar a obrigação. d) Receitas financeiras e despesas
financeiras - As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de
juros sobre aplicações financeiras e juros. A receita de juros é reconhecida no
resultado por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras
abrangem basicamente os encargos sobre os passivos financeiros que
financiam a operação da Companhia. A despesas de juros é reconhecida no
resultado a partir da mensuração via custo amortizado das debentures emitidas
pela Companhia. e) Tributos - A Empresa adota tributação com base no lucro
presumido, e opta pelo recolhimento pelo regime de caixa, para cálculo do
imposto corrente. A base de cálculo para apuração do imposto de renda e
contribuição social corresponde a 32% de suas receitas operacionais. Sobre
estas bases somam-se as outras receitas auxiliares (preponderantemente as
receitas financeiras). A periodicidade da apuração de impostos de renda e da
contribuição social é trimestral. As alíquotas desses tributos, definidas
atualmente, são de 15% para o imposto de renda, 10% para imposto de renda
adicional a R$ 60 (sessenta mil reais) e 9% para a contribuição social. f) Normas
emitidas, mas não vigentes - As normas e interpretação novas e alteradas
emitidas, que entrarão em vigor para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro
de 2023, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas
e interpretação novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. IFRS
17 - Contratos de seguro - Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como
circulante ou não circulante. g) Determinação do valor justo - Diversas
políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do
6.2 Movimentação dos saldos de investimentos
ParticiSaldo em
pação
31/12/2020
Investidas
Projeto Lake Participações
e Administração
99,99%
Total Investimentos

Equivalência
patrimonial

-

As ações preferenciais da Projeto Lake dão à Companhia (i) prioridade sem
prêmio no reembolso de capital no caso de liquidação da Companhia; e (ii)
distribuição de dividendos pro rata as ações ordinárias. As ações preferenciais
farão jus, até o efetivo resgate da totalidade das ações preferenciais, a
dividendos correspondentes a um percentual fixo do total dos dividendos
distribuídos pela Projeto Lake conforme definido no acordo de investimento.
Ademais a Companhia possui o direito de nomear um dos administradores
para o conselho de administração da Projeto Lake. 7. Patrimônio líquido: a)
Capital social - Em de 31 de dezembro de 2020 o capital social da Companhia
era de R$ 1 (um mil reais), dividido em mil ações ordinárias nominativas. Em
assembleia realizada em 19 de janeiro de 2021 foi aprovado o grupamento da
totalidade das ações representativas do Capital Social da Companhia na
proporção de 1.000 (um mil) ações para 1 (uma) ação. Em 19 de janeiro de
2021, após o grupamento das ações, o acionista G5 Lake S.A. aumentou o
capital social da Companhia no montante de R$ 85.110 (oitenta e cinco milhões,
cento e dez mil reais), em moeda corrente, mediante emissão de 85.110 (oitenta
e cinco mil e cento e dez) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
totalizando um capital social integralizado no valor de R$ 85.110 (oitenta e
cinco milhões, cento e dez mil reais), representado por 85.110 (oitenta e cinco
mil e cento e dez) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 31
de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os acionistas os respectivos
percentuais de participação, e as quantidades de ações estão assim
apresentados:
Percentual do capital social
31/12/2021 31/12/2020
Sócios P.F
99,99%
0,01%
100%
G5 Administradora de Recursos Ltda.
100,00%
100,00%
Número de Ações
G5 Lake S.A.
85.110
G5 Partners Partners Consultoria
1
1.000
Participações Ltda.
85.111
1.000
b) Dividendos e juros sobre capital próprio - De acordo com o estabelecido no
estatuto social da Companhia, os dividendos a serem distribuído sobre o lucro
liquido ajustado será definido em Assembleia Geral. Conforme artigo 202 da
Lei nº 6.404/76 (“Lei das SAs”) o dividendo mínimo obrigatório não poderá ser
inferior a 25% sobre o lucro líquido ajustado. Não houve pagamento ou provisão
de dividendos ou juros sobre capital próprio durante o trimestre findo em 31
de março de 2021. c) Custos de transação emissão de novos títulos – reflexo
da coligada. - A Investida indireta da Companhia, Tertúlia Participações e
Administração S.A., aumentou seu capital social no montante de R$ 500.000,
em moeda corrente, mediante emissão de 500.000 (quinhentas mil) novas
ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal (Vide nota 6), totalizando
um capital social integralizado em 31 de março de 2021, no montante de R$
501.175 dividido em 662.791 (seiscentas e sessenta e duas mil e setecentas
e noventa e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 500.000
(quinhentas mil) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. Os
custos de transação incorridos na emissão das novas ações preferenciais
totalizaram o montante de R$ 19.645 (R$ 12.965 líquido de impostos), reduzindo
o capital social da coligada. Tais custos de transação foram contabilizados, por
efeito reflexo, diretamente no patrimônio líquido da Companhia na determinação
do valor do investimento via equivalência patrimonial.

-

-

(16.220)

-

-

1.297
(14.923)

(5.603)
(16.220)
(6.144)
1.297
(26.670)

valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não
financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de
mensuração e/ou divulgação. Quando aplicável, as informações adicionais
sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas
nas notas específicas aquele ativo ou passivo.
31/12/2021 31/12/2020
4. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Bancos conta-movimento
9
135
Aplicações financeiras de curto prazo
144
Os saldos de caixa e bancos conta-movimento compreendem basicamente
numerários em espécie ,depósitos bancários disponíveis e aplicações em
fundos de investimento de alta liquidez (d+0 para resgates e aplicações),
respectivamente. A rentabilidade média do período findo em 31 de março de
2021 atrelada ao CDI das aplicações pós-fixadas e do fundo de investimento
é de 97,82% do CDI (0,00% do CDI em 31 de dezembro de 2020). As aplicações
financeiras pós-fixadas apresentadas no ativo circulante referem-se a
operações compromissadas, que podem ser resgatadas a qualquer tempo sem
prejuízo da remuneração já apropriada. 5. Transações com partes
relacionadas: Remuneração de pessoal-chave da administração - Não houve
no período de três meses findo em 31 de dezembro 2021 não houve
remunerações fixas e variáveis das pessoas chave registradas no resultado
do período, pelo regime de competência. 6. Investimentos: Conforme ata de
assembleia geral extraordinária datada em 19 de janeiro de 2021, mencionado
na Nota 1, a Companhia comprou 84.910 (oitenta e quatro mil, novecentas e
dez) ações ordinárias, nominativas de emissão da Projeto Lake S.A. pelo valor
de R$ 84.910, esse montante de ações deu a G5 Lake S.A. o equivalente a
99,99% do capital social da Projeto Lake.
31/12/2021 31/12/2020
74.549
Projeto Lake S.A.
74.549
Total
6.1 Informações acerca das investidas - O quadro abaixo apresenta o resumo
das infomações financeiras das coligadas em 31 de março de 2021
Investida
Investida
indireta (i)
Projeto Lake
Tertúlia
% de participação
99,99%
43.00%
Quantidade de ações
84.910
500.000
Dados de 31 de março de 2021
Ativo circulante
1.809
138
Ativo não circulante
507.253
522.308
Ativo Total
509.062
522.466
Passivo circulante
387
Passivo não circulante
427.981
Passivo Total
427.981
Patrimônio Líquido
80.694
522.466
Dados relativos ao período de 12 meses
findos em 31 de dezembro de 2021
Receita líquida de serviços e vendas
Custo dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
(108)
Equivalência patrimonial
12.828
35.095
Resultado financeiro
(11.018)
(895)
Imposto de renda e contribuição social
(344)
Lucro líquido do exercício
1.358
34.236
(i) A Tertúlia é detentora de 100% das ações da Prolagos S.A.

Pagamento
Aquisição de dividendos

1.359
1.359

84.910
84.910

o relatório dos auditores estão à disposição dos acionistas na sede da empresa.
DIRETORIA EXECUTIVA
LISTER PARREIRA DUARTE e LAFAYETTE PARREIRA DUARTE
Edson Amauri Corteze CRC 1MG 093692/O-2 T SP

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações
Financeiras e Contábeis

Demonstração do resultado - Período de doze meses findo
em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de Reais)

G5 LAKE S.A.
CNPJ 39.892.713/0001-42
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Outros créditos
Total do ativo circulante
Depósitos judiciais
Total do realizável a longo prazo
Investimento
Total do ativo não circulante
Total do ativo

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2022

Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena S/A

Gastos com emissão de títulos
mobiliários (Reflexo coligada)

(6.144)
(6.145)

(5.575)
(5.575)

Saldo em
31/12/2021
74.549
74.549
31/12/2021
(66)
(66)
31/12/2021

8. Custos e Despesas por natureza
Serviços de terceiros
Custos dos serviços prestados
Despesas de vendas, administrativas e gerais
9. Resultado financeiro
Receitas
Rendimentos de aplicações financeiras
Rendimento de investimentos realizados
Receitas financeiras
Despesas
Encargos e variação monetária sobre financiamentos
e debêntures
Despesas financeiras
Resultado financeiro

5
5

0
0
5

Nota 31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos impostos
Ajustes para:
Amortização e depreciação
Provisão para demandas judiciais
Provisão (Reversão) de perda esperada para crédito
de liquidação duvidosa
Baixa de títulos do contas a receber
Imposto de Renda
Rendimentos de aplicações financeiras
Encargos e variação monetária sobre financiamentos
e debêntures
Amortização custo de captação
Resultado Equivalência Patrimonial
Lucro Ajustado
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) / Diminuição dos ativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Aumento / (Diminuição) dos passivos
Fornecedores e empreiteiros
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações fiscais
Pagamento de demandas judiciais
Outras contas a pagar
Dividendos Recebidos
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras, líquidas
Juros recebidos
Aquisição de ativo de Investimento
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente
das atividades de investimento
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Financiamentos e debêntures captadas
Custo na captação de financiamentos e debêntures
Financiamentos e debêntures pagas
Recursos provenientes de aporte de capital
Custo de emissão de novas ações
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades
de financiamento
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes
de caixa
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de março
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes
de caixa

1.297
7

1

9
7

(1.358)
(60)

53
2
(1)
(6)

7

(84.959)
(84.959)

9
9
10

85.110
85.110
145
144
144

10. Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL): a) Imposto de
renda e contribuição social correntes - A conciliação do IRPJ e da CSLL,
calculados pelas alíquotas previstas na legislação tributária, com os seus
valores correspondentes na demonstração de resultado, nos períodos findos
em 31 de março de 2021, está apresentada como segue:
31/12/2021
Receita bruta
Base de cálculo presumida imposto de renda (32%)
5
Receitas financeiras sobre investimentos realizados (100%)
5
Base de cálculo presumida imposto de renda (32%)
Receitas financeiras sobre investimentos realizados (100%)
1
Despesa de Imposto de renda e contribuição social no
resultado do período
(1)
11. Instrumentos financeiros: Visão Geral - A Companhia está exposta aos
seguintes riscos: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco de mercado.
Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia sobre cada
um dos riscos acima, os objetivos da Companhia, políticas e processos de
mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da
Companhia. Estrutura de gerenciamento de risco - A Administração da
Companhia tem a responsabilidade pelo estabelecimento e acompanhamento
das políticas de gerenciamento de risco da Companhia e os gestores de cada
área se reportam regularmente à Administração sobre as suas atividades. As
políticas de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para
identificar e analisar os riscos aos quais a Companhia está exposta, para definir
limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência
aos limites. As políticas de risco e sistemas são revistas regularmente para
refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia.
A Companhia, por meio de suas normas e procedimentos de treinamento e
gerenciamento busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle no
qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e
obrigações. Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de a Companhia
incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um
instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas
obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas a receber
de clientes e de aplicações financeiras. Também, a Administração visando
minimizar os riscos de créditos atrelados às instituições financeiras, procura
diversificar suas operações em instituições de primeira linha. O valor contábil
dos ativos financeiros representa a exposição máxima ao risco de crédito como
segue:
31/12/2021 31/12/2020
Bancos conta-movimento (nota explicativa nº4)
9
Aplicações financeiras de alta liquidez
135
(nota explicativa nº4)
144
Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar
dificuldades em cumprir com as obrigações associadas a seus passivos
financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo
financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de
garantir, o máximo possível, liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigações nos vencimentos, sob condições normais e de estresse, sem causar
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.
Adicionalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas
que permitam captar recursos de forma a reverter posições que poderiam
prejudicar a liquidez da Companhia.

O quadro a seguir demonstra os riscos de liquidez por faixa de vencimento e refletem o fluxo financeiro da Companhia em 31 de março de 2021:
31/12/2021
Valor
Fluxo financeiro projetado
Até 12
13 a 24
25 a 36
37 a 48
49 meses
contábil
(incluindo juros)
meses
meses
meses
meses
em diante
Passivos
Fornecedores e empreiteiros
Financiamentos e debêntures

5
5

5
5

5
5

-

-

-

-

Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da
Valor
Companhia, possam ocorrer significantemente mais cedo ou em montantes
Ativos
Passivos
justo por
significativamente diferentes.
Total em
meio do pelo custo pelo custo
Nota resultado amortizado amortizado 31/12/2021
Risco de taxa de juros - A Companhia está exposta a riscos e oscilações de
taxas de juros em suas aplicações financeiras, financiamentos e debêntures Ativo
Caixa e equivae outras contas a pagar. Na data das demonstrações financeiras intermediárias,
180
180
lentes de caixa
4
o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros era:
Total
180
180
Risco de taxa de juros
31/12/2021 31/12/2020 Passivo
Fornecedores
7
5
5
Instrumentos de taxa variável
Debêntures
8
Ativos financeiros
180
5
5
Total
Caixa e equivalentes de caixa
(nota explicativa nº4)
180
- Valor justo - Instrumentos financeiros derivativos - A Companhia não efetuou
operações
com
instrumentos
financeiros
derivativos
nos
períodos
findos
em
Instrumentos de taxa variável
31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020.
Passivos financeiros
Financiamentos e debêntures
- 12. Aspectos ambientais: A Companhia considera que suas instalações e
Fornecedores e empreiteiros
5
- atividades estão sujeitas às regulamentações ambientais. A Companhia diminui
os riscos associados com assuntos ambientais, por procedimentos operacionais
5
e investimentos em equipamento de controle de poluição e sistemas. A
Gerenciamento do capital - A Administração da Companhia procura manter um Administração da Companhia acredita que nenhuma provisão adicional para
equilíbrio entre risco, retorno e liquidez na gestão de capital de giro, cujas perdas relacionadas a assuntos ambientais é requerida atualmente, baseada
aplicações financeiras de curto prazo estão atreladas a fundos de investimentos nas atuais leis e regulamentos em vigor.
e aplicações pós fixadas. A classificação dos instrumentos financeiros está 13. Cobertura de Seguros: A Administração da Companhia desconhece a
apresentada no quadro a seguir, e não existem instrumentos financeiros existência de contração de seguros para cobertura de bens, interesses e
responsabilidade da Companhia.
classificados em outras categorias além das informadas:

RENATO KLARNET - Diretor

FABIANO RODRIGUES SEIXAS - CRC-SP 1SP19167303

visite nosso site: www.jornalodiasp.com.br
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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)

Jornal O DIA SP
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
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0005307-21.2003.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucia Helena Bocchi Faibicher, na forma da Lei, etc. Faz
saber a Sudamericana Comercial e Transportes Ltda., CNPJ. 01.875.779/0001-51, que lhe foi proposta uma ação
Reintegração/Manutenção de Posse por parte de Liquigás Distribuidora S/A, tendo em vista que, na prática, o processo já
ficou suspenso por mais de dois anos após a morte do advogado do requerido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por
EDITAL, para no prazo de 10 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, constitua um novo patrono. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 11 de maio de 2022. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 13 de maio de 2022.
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0006647-36.2022.8.26.0100 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 Banco Daycoval S/A, 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$ 211.389,03, 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% sobreo 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. N NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos10 de maio de 2022.

PROJETO LAKE S.A.
CNPJ: 39.578.864/0001-20
Demonstrações Financeiras - 31 de dezembro de 2021 e 2020
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 - (Em milhares de Reais)
Passivo
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores e empreiteiros
7
2
Financiamentos e debêntures
8
30.406
Obrigações fiscais
1
Imposto de renda e contribuição social
13
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
6.144
43
Outras contas a pagar
36.596
Total do passivo circulante
Fornecedores e empreiteiros
7
Financiamentos e debêntures
8
456.792
Provisão para demandas judiciais
12
Demonstração do resultado abrangente
456.792
Total do passivo não circulante
Período de três meses findo em 31 dezembro de 2021
493.388
Total do passivo
(Em milhares de Reais)
Patrimônio líquido
9
Trimestre atual Capital social
84.911
1
01/01/2021 a 31/12/2021 Custo com emissão de novas ações
(5.603)
(31.098) Reservas de lucros
Lucro líquido do período
Custo de emissão de novas ações
(53.462)
Lucros acumulados
(Reflexo da controlada)
(16.220) Total do patrimônio líquido
25.846
1
(47.318) Total do passivo e patrimônio líquido
Total do resultado abrangente do exercício
519.234
1

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Outros créditos
Total do ativo circulante
Depósitos judiciais
Total do realizável a longo prazo
Investimento
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Nota 31/12/2021 31/12/2020
4
37.379
1
1
37.380
1
12
6
481.854
481.854
519.234
1

Demonstração do resultado
Período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de Reais)

Demonstração do fluxo de caixa
Período de três meses findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de Reais)

Trimestre atual
Nota 31/12/2021
Nota 01/01/2021 a 31/12/2021 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Receita operacional líquida
- Lucro antes dos impostos
(31.098)
- Ajustes para:
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Amortização e depreciação
7
Despesas de vendas, administrativas e gerais 10
(678)
Provisão para demandas judiciais
Resultado Equivalência Patrimonial
6
40.226
Provisão (Reversão) de perda esperada para crédito
Outras receitas operacionais
de liquidação duvidosa
Resultado antes do resultado
Baixa de títulos do contas a receber
39.549
financeiro e impostos
Imposto de renda
350
Receitas financeiras
11
1.083
Rendimentos de aplicações financeiras
(71.380)
Despesas financeiras
11
Encargos e variação monetária sobre financiamentos
(70.297)
Resultado financeiro
e debêntures
9
71.380
(30.748) Amortização custo de captação
Resultado antes dos impostos
(350) Resultado equivalência patrimonial
Imposto de renda e contribuição social
12
(40.226)
7
(31.098) Lucro ajustado
Lucro líquido do período
406
Variações nos ativos e passivos
de estimativas contábeis • Alterações ao IAS 1 e IFRS Pratice Statement 2: (Aumento) / Diminuição dos ativos
Divulgação de políticas contábeis. g) Determinação do valor justo - Diversas Contas a receber de clientes
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de Reais)
políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do Estoques
valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não Impostos a recuperar
Reservas de lucros
financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração Depósitos judiciais
Capital Custos de
Retenção
Lucros
Nota
Total e/ou divulgação. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as Outros créditos
social
captação Legal Estatutária
de lucros acumulados
1
1 premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas Aumento / (Diminuição) dos passivos
Saldos em 1° de janeiro de 2021
Aumento de capital social
9.a
84.910
84.910 específicas aquele ativo ou passivo.
Fornecedores e empreiteiros
2
31/12/2021 31/12/2020 Obrigações trabalhistas e sociais
Custo de emissão de novas ações (Reflexo da controlada)
9.c
(5.603)
(5.603) 4. Caixa e equivalentes de caixa
- Obrigações fiscais
Efeito Reflexo - Controlada
9.d
(16.220) (16.220) Caixa
1
62
- Pagamento de demandas judiciais
Dividendos Intercaleres aprovados
9.b
(6.144)
(6.144) Bancos conta-movimento
37.317
- Outras contas a pagar
(31.098) (31.098) Aplicações financeiras de curto prazo
Lucro líquido do período
43
37.379
- Dividendos recebidos
78.767
(5.603)
(47.318)
25.846
Saldos em 31 de dezembro de 2021
36.550
Os saldos de caixa e bancos conta-movimento compreendem basicamente Juros pagos
(117)
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais)
numerários em espécie ,depósitos bancários disponíveis e aplicações em Imposto de renda e contribuição social pagos
(350)
1. Contexto operacional: A Projeto Lake S.A. -(“Companhia”) é uma sociedade Companhia classifica os passivos financeiros como subsequentemente
fundos de investimento de alta liquidez (d+0 para resgates e aplicações), Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais
36.534
anônima de capital fechado, possui sede no Brasil, na cidade de São Paulo, mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado. Os
respectivamente. A rentabilidade média do período findo em 31 de dezembro Fluxo de caixa de atividades de investimento
estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311-10º Andar. A passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado utilizam o método de
de 2021 atrelada ao CDI das aplicações pós-fixadas e do fundo de investimento Aplicações financeiras, líquidas
Companhia foi constituída em 20 de novembro de 2020 conforme Ata de taxa de juros efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor de liquidação.
é de 97,82% do CDI (0,00% do CDI em 31 de dezembro de 2020). As aplicações Juros recebidos
Assembleia Geral de Constituição por Ações. A Companhia tem por objeto A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos durante o
financeiras pós-fixadas apresentadas no ativo circulante referem-se a operações Aquisição de ativo de investimento
(500.000)
7
social a participação em outras Companhias, como sócio, acionista ordinário, período findo em 31 de dezembro de 2021. b) Recuperação ao valor
compromissadas, que podem ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das
acionista preferencial ou quotista atuando como holding. Em 19 janeiro de 2021, recuperável (impairment) - No fim de cada exercício, a Companhia e suas
da remuneração já apropriada. 5. Transações com partes relacionadas: A atividades de investimento
(500.000)
a Companhia adquiriu ações preferenciais equivalentes a 43% do capital social coligadas revisam o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para
controladora final da Companhia é a G5 Lake S.A. que detém 99,99% das Fluxo de caixa de atividades de financiamento
da Tertúlia Participações e Administração S.A (“Tertulia”). A Tertulia é uma determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda
ações ordinárias que representam o seu capital social. Remuneração de Financiamentos e debêntures captadas
9
417.580
companhia que tem por objeto social a participação no capital social de outras por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante
pessoal-chave da administração - Não houve no período de doze meses findo Custo na captação de financiamentos e debêntures
9
(1.645)
sociedades, como sócio ou quotista, controlada pela Aegea Saneamento e recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante
em 31 de dezembro de 2021 não houve remunerações fixas e variáveis das Financiamentos e debêntures pagas
Participações S.A. (“Aegea”), e possui 100% do capital social da Prolagos S.A. dessa perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante
pessoas-chave registradas no resultado do período,pelo regime de Recursos provenientes de aporte de capital
10
84.910
- Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto (“Prolagos”). A Aegea recuperável de um ativo individualmente, a Companhia e suas coligadas
competência. 6. Investimentos: Conforme o acordo de Investimento celebrado Custo de emissão de novas ações
é uma companhia que tem por objeto social a participação no capital social de calculam o montante recuperável da unidade geradora de caixa a qual pertence
em 20 de janeiro de 2021, mencionado na Nota 1, a Companhia comprou Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
outras sociedades. Constituída na forma de sociedade anônima com registro o ativo. Quando uma base de alocação razoável e consistente pode ser
500.000 (quinhentas mil) ações preferenciais de emissão da Tertúlia Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de financiamento
500.845
de companhia aberta na categoria “B” perante a Comissão de Valores Mobiliários identificada, os ativos corporativos também são alocados às unidades geradoras
Participações e Administração S.A. pelo valor de R$ 500.000, esse montante Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa
37.379
(“CVM”), localizada no município de São Paulo – SP. A Prolagos é uma de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa para
de ações deu a Projeto Lake S.A. o equivalente a 43,00% do capital social da Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
sociedade anônima com registro de companhia aberta na categoria “B” perante o qual uma base de alocação razoável e consistente possa ser identificada. O
Tertúlia. Conforme descrito nos termos e condições previstos no Acordo de Caixa e equivalentes de caixa em 31 de março
37.379
a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) desde 11 de agosto de 2014, montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na
Acionistas, após o período de 2 (dois) anos contados da data de celebração Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa
37.379
domiciliada no Brasil com sede localizada na cidade de São Pedro da Aldeia venda ou o valor em uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa
do acordo, a Tertúlia poderá, a qualquer tempo, resgatar, total ou parcialmente,
- RJ. A Prolagos foi constituída em 2 de fevereiro de 1998, iniciando efetivamente futuros estimados são descontados ao valor presente pela taxa de desconto,
as ações preferenciais mediante o resgate ou amortização das ações 10. Custos e despesas por natureza
31/12/2021
suas operações em julho de 1998, de acordo com o Contrato de Concessão antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da
preferenciais emitidas.
(678)
Serviços de terceiros
nº 04/96, o objeto do referido contrato consiste na exploração dos serviços moeda no tempo e os riscos específicos do ativo para o qual a estimativa de
31/12/2021 31/12/2020
(678)
públicos de saneamento básico, produção e fornecimento de água e tratamento fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o montante recuperável de um ativo
Tertúlia Participações e Administração S.A.
210.906
- Despesas de vendas, administrativas e gerais
(678)
dos esgotos dos municípios de Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande,
(ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que seu valor contábil, o Mais-Valia de Ativos Tertúlia Participações
31/12/2021
11. Resultado financeiro
São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo, todos no Estado do Rio de Janeiro,
valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor e Administração S.A.
270.947
- Receitas
contrato de concessão vigente a ter prazo de encerramento previsto para maio
recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida Total
481.853
- Rendimentos de aplicações financeiras
59
de 2041. O aporte corresponde à integralização de capital na Tertulia , por parte
imediatamente no resultado. c) Provisão - Uma provisão é reconhecida se, 6.1 Informações acerca das investidas - O quadro abaixo apresenta o resumo Rendimento de investimentos realizados
1.024
do Companhia, ocorreu no dia 03 de fevereiro de 2021, no montante de R$
em função de um evento passado, a Companhia tem uma obrigação legal ou das infomações financeiras das coligadas em 31 de dezembro de 2021
1.083
Receitas financeiras
500.000 (quinhentos milhões de reais). COVID-19 - Durante 2020, a
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um
Investida Despesas
Organização Mundial da Saúde “OMS”, declarou pandemia pelo novo
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. d) Receitas
Investida indireta (i) Encargos e variação monetária sobre financiamentos
Coronavírus (COVID-19). Com a disseminação dos casos no Brasil e com
Tertúlia Prolagos
(71.380)
e debêntures (nota explicativa nº 8)
políticas de saúde preventivas, alguns Estados, adotaram medida de financeiras e despesas financeiras - As receitas financeiras abrangem
43,00%
43.00% Despesas financeiras
(71.380)
quarentena, determinando que os comércios e serviços não essenciais fossem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras e juros. A receita % de participação
500.000
- Resultado financeiro
(70.297)
fechados. Neste contexto, a Administração da Companhia vêm adotando de juros é reconhecidas no resultado por meio do método dos juros efetivos. Quantidade de ações
medidas de monitoramento e prevenção aplicadas junto à empresa coligada As despesas financeiras abrangem basicamente os encargos sobre os passivos Dados de 31 de dezembro de 2021
12. Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL): a) Imposto de
123
288.201
Prolagos, incluindo a participação de membros da Administração da Companhia financeiros que financiam a operação da Companhia. A despesas de juros é Ativo circulante
renda e contribuição social correntes - A conciliação do IRPJ e da CSLL,
490.357
780.759
em reuniões do conselho de administração da coligada Prolagos em que a reconhecida no resultado a partir da mensuração via custo amortizado das Ativo não circulante
calculados
pelas
alíquotas
previstas
na
legislação
tributária,
com
os
seus
valores
490.480 1.068.780
gestão da crise do Covid-19 é amplamente discutida. Sendo assim a debentures emitidas pela Companhia. e) Tributos - A Empresa adota tributação Ativo Total
correspondentes
na
demonstração
de
resultado,
nos
períodos
findos
em
31 de
84.039
Administração da Companhia tem conhecimento amplo das ações tomadas no com base no lucro presumido, e opta pelo recolhimento pelo regime de caixa, Passivo circulante
494.383 dezembro de 2021, está apresentada como segue:
contexto operacional da companhia coligada Prolagos e concorda com ações para cálculo do imposto corrente. A base de cálculo para apuração do imposto Passivo não circulante
31/12/2021
Passivo
Total
578.422
de
renda
e
contribuição
social
corresponde
a
32%
de
suas
receitas
operacionais.
tomadas. A Companhia, em sua criação, implementou as seguintes medidas:
Receita bruta
Patrimônio
Líquido
490.480
490.358
Sobre
estas
bases
somam-se
as
outras
receitas
auxiliares
(preponderantemente
• Restrições com relação à circulação e a aglomeração de pessoas em suas
dependências, como forma de evitar a disseminação do vírus, realizando apenas as receitas financeiras). A periodicidade da apuração de impostos de renda e Dados relativos ao período de 12 meses
Base de cálculo presumida imposto de renda (32%)
as viagens essenciais para manutenção das operações; • Suspensão dos da contribuição social é trimestral. As alíquotas desses tributos, definidas findos em 31 de dezembro de 2021
1.083
453.581 Receitas financeiras sobre a realizados (100%)
treinamentos presenciais e participação em eventos para todos os atualmente, são de 15% para o imposto de renda, 10% para imposto de renda Receita líquida de serviços e vendas
1.083
(149.658)
colaboradores; • Orientação de regime de home office para colaboradores cuja adicional a R$ 60 (sessenta mil reais) e 9% para a contribuição social. Custo dos serviços prestados
Despesas
com
Imposto
de
Renda
e
Contribuição
social
(350)
(14)
(46.876)
função possibilite esta modalidade de trabalho e isolamento de todos os f) Normas emitidas, mas não vigentes - As normas e interpretação novas e Despesas gerais e administrativas
125.929
- 13. Instrumentos financeiros: Visão Geral - A Companhia está exposta aos
funcionários classificados como de maior risco (acima de 60 anos e com doenças alteradas emitidas, que entrarão em vigor para períodos iniciados a partir de Equivalência patrimonial
(860)
(68.079) seguintes riscos: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco de mercado.
crônicas, conforme orientação dos entes públicos); • Intensificação nos 1º de janeiro de 2023, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar Resultado financeiro
63.041) Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia sobre cada
comunicados internos de medidas preventivas, disponibilização de canais de essas normas e interpretação novas e alteradas, se cabível, quando entrarem Imposto de renda e contribuição social
125.055
125.929 um dos riscos acima, os objetivos da Companhia, políticas e processos de
atendimento médico 24 horas para apoio aos funcionários e familiares e em vigor. • IFRS 17 - Contratos de seguro • Alterações ao IAS 1: Classificação Lucro líquido do exercício
mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da
disponibilização de canais internos de comunicação aos funcionários, focados de passivos como circulante ou não circulante • Alterações ao IAS 8: Definição (i) I Tertúlia é detentora de 100% das ações da Prolagos.
Companhia. Estrutura de gerenciamento de risco - A Administração da
no atendimento relativo à pandemia; Considerando todas as análises realizadas 6.2 Movimentação dos saldos de investimentos
Companhia tem a responsabilidade pelo estabelecimento e acompanhamento
sobre os aspectos relacionados aos impactos do COVID-19 em seus negócios,
Equivapara o período findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia concluiu que
das políticas de gerenciamento de risco da Companhia e os gestores de cada
Gastos com emissão
Ajuste Avaliação Dividenlência
não há efeitos materiais em suas demonstrações financeiras. A Companhia
ParticiSaldo em
Aqui- de títulos mobiliários
patrimonial
dos Re- Amortização Saldo em área se reportam regularmente à Administração sobre as suas atividades. As
patricontinuará monitorando os efeitos da crise e os impactos nas suas operações, Investidas
pação 31/12/2020 monial
sição
(Reflexo coligada) (Reflexo coligada) cebidos Mais-Valia (i) 31/12/2021 políticas de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para
de suas coligadas nas demonstrações financeiras trimestrais. 2. Base de Mais-Valia de Ativos líquidos
- 284.494
(13.547)
270.947 identificar e analisar os riscos aos quais a Companhia está exposta, para definir
preparação: a) Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras Tertúlia Participações
limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência
da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas e Administração
43,00%
53.774 215.506
(5.603)
(16.220) (36.554)
210.906 aos limites. As políticas de risco e sistemas são revistas regularmente para
no Brasil (BR GAAP). As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem Total Investimentos
53.774 500.000
(5.575)
(16.220) (36.550)
(13.547)
481.853 refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia.
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos procedimentos
A Companhia, por meio de suas normas e procedimentos de treinamento e
técnicos, assim como as orientações e as interpretação técnicas emitidas pelo As ações preferenciais da Tertúlia dão a Companhia (i) prioridade sem prêmio calculada com base no prazo remanescente do contrato de concessão da
gerenciamento busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle no qual
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho no reembolso de capital no caso de liquidação da Companhia; e (ii) distribuição investida indireta. No período findo em 31 de dezembro de 2021, a taxa utilizada
todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.
Federal de Contabilidade (CFC). A Companhia adotou todas as normas, revisões de dividendos pro rata as ações ordinárias. As ações preferenciais farão jus, foi equivalente a 4,76% anual.
Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas
de normas e interpretações emitidos pelo CPC e pelo IASB que estavam em até o efetivo resgate da totalidade das ações preferenciais, a dividendos 7. Fornecedores
31/12/2021 31/12/2020
decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro,
vigor em 31 de dezembro de 2021. A emissão das demonstrações financeiras correspondentes a um percentual fixo do total dos dividendos distribuídos pela Fornecedores de materiais e serviços
2
decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O
da Companhia foram autorizadas pela Administração em 31 de agosto de 2022. Tertúlia conforme definido no acordo de investimento. Ademais a Companhia
2
risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e de
Conforme divulgado na nota 1, a Companhia foi constituída em 20 de novembro possui o direito de nomear um dos administradores para o conselho de Circulante
2
de 2020, motivo pelo qual não são apresentadas as demonstrações do administração da Tertúlia. (i) A amortização da mais-valia dos ativos líquidos é Não circulante
- aplicações financeiras. Também, a Administração visando minimizar os riscos
de créditos atrelados as instituições financeiras, procura diversificar suas
resultado, do resultado abrengente, das mutações do patrimônio líquido e do
valor agregado do período de doze meses findos em 31 de dezembro de 2020. 8. Debêntures: Em janeiro de 2021, a Companhia emitiu 415.930 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, operações em instituições de primeira linha. O valor contábil dos ativos
financeiros representa a exposição máxima ao risco de crédito como segue:
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e com valor nominal total de R$ 1.000, as quais serão pagas em maio 2042. Os juros serão pagos no vencimento do contrato junto ao principal da dívida.
Encargos
Vencimento final dos contratos
Valor contratado
Valor captado
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas Modalidade
487.198
- Bancos conta-movimento (nota explicativa nº4)
IPCA + 7,5 a.a
Maio/2042
417.580
417.580
62
pela Administração na sua gestão. b) Moeda funcional e de apresentação das Debêntures
487.198
- Aplicações financeiras de alta liquidez
demonstrações financeiras - Estas demonstrações financeiras estão
37.317
(nota explicativa nº4)
apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Circulante
30.406
37.379
Todos os saldos foram arrendondados para o milhar mais próximo, exceto Não circulante
456.792
indicado de outra forma. c) Uso de Estimativa e julgamentos Na preparação
Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar
destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, Cronograma de amortização do principal dívida - As parcelas classificadas no o capital social da coligada. Tais custos de transação foram contabilizados, por dificuldades em cumprir com as obrigações associadas a seus passivos
efeito reflexo, diretamente no patrimônio líquido da Companhia na determinação
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da passivo não circulante têm o seguinte cronograma de vencimento:
do valor do investimento via equivalência patrimonial. d) Efeitos no Patrimônio financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo
Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas, despesas. Cronograma de amortização do principal dívida – debêntures
31/12/2021 Líquido derivados da Investida - A investida indireta na Companhia, Prolagos financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de
Os resultados reais podem divergir destas estimativas. As estimativas e
456.792 S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Águas e Esgoto, pagou dividen- garantir, o máximo possível, liquidez suficiente para cumprir com suas
premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são 2042
456.792 dos ao seu antigo ex-controlador baseado em resultado de exercícios anteriores obrigações nos vencimentos, sob condições normais e de estresse, sem causar
reconhecidas prospectivamente. As informações sobre julgamentos e incertezas
31/12/2021 no valor de R$ 37.796 (trinta e sete milhões, setecentos e noventa e seis mil perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.
relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2021 que
(1.645) reais). Essa transação gerou efeitos indiretos no patrimônio líquido da Adicionalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas
possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos Custo de captação (não circulante)
455.147 Companhia proporcionais à participação do capital social na coligada direta que permitam captar recursos de forma a reverter posições que poderiam
contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nos Total
31/12/2021 (43%). A investida direta, por sua vez, possui 99% do capital social da Prolagos S.A. prejudicar a liquidez da Companhia.
seguintes itens: • Definição da vida útil da mais-valia (nota explicativa nº 6). Movimentação das dívidas
d) Base de mensuração - As demonstrações financeiras foram preparadas com Saldo inicial
417.579 O quadro a seguir demonstra os riscos de liquidez por faixa de vencimento e refletem o fluxo financeiro da Companhia em 31 de dezembro de 2021:
base no custo histórico, exceto aqueles itens mensurados ao valor justo, Montante Captado
31/12/2021
71.264
conforme descrito na nota explicativa nº 13. e) Investimentos em coligada - O Provisão de juros (nota explicativa nº 11)
Valor
Fluxo financeiro projetado
Até 12
13 a 24
25 a 36
37 a 48
49 meses
(1.645)
investimento da Companhia em sua coligada, é avaliado com base no método (-) Custo de captação do período
contábil
(incluindo juros)
meses
meses
meses
meses
em diante
487.198
da equivalência patrimonial, conforme CPC 18 (IAS 28), a partir da data da Saldo final
Passivos
aquisição do mesmo. Com base no método da equivalência patrimonial, o O saldo do custo de captação em 31 de dezembro de 2021 totaliza o montante
Fornecedores e empreiteiros
2
2
2
investimentos na coligada é contabilizado no balanço patrimonial da Companhia de R$ 1.645, os quais foram reconhecidos conforme definições do IAS 32 e do
487.198
947.751
30.406
917.345
Financiamentos e debêntures
ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária Pronunciamento Técnico CPC 08 (R1) - Custos de Transação e Prêmios na
487.200
947.753
30.408
917.345
nas coligadas. A participação societária na coligada é apresentada na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários emitido pelo Comitê de Pronunciamentos
demonstração do resultado da Companhia como equivalência patrimonial, Contábeis. A Companhia mantém em suas debêntures, garantias, restrições e
31/12/2021 31/12/2020
representando o lucro líquido ou prejuízo atribuível aos acionistas da covenants qualitativos, usuais de mercado. Todas as cláusulas restritivas Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da Risco de taxa de juros
Companhia. As demonstrações financeira da coligada são elaboradas no mesmo referentes as debêntures estão adimplentes pela Companhia e suas controladas Companhia, possam ocorrer significantemente mais cedo ou em montantes Instrumentos de taxa variável
37.379
Ativos financeiros
período de divulgação da Companhia. Após a aplicação do método da em 31 de dezembro de 2021. Cumulativamente à remuneração, os significativamente diferentes.
37.379
Caixa e equivalentes de caixa (nota explicativa nº4)
equivalência patrimonial, a Companhia determina se é necessário reconhecer Debenturistas possuem o direito uma participação nos lucros da Companhia,
perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da Companhia em que tenham sido a ela distribuídos pela Tertúlia, por meio das ações Risco de taxa de juros - A Companhia está exposta a riscos e oscilações de Instrumentos de taxa variável
sua coligada. A Companhia determina, em cada data de fechamento das preferenciais, calculados pela Companhia a título de, mas não se limitando, taxas de juros em suas aplicações financeiras, financiamentos e debêntures e Passivos financeiros
487.198
Financiamentos e debêntures
demonstrações financeiras, se há evidência objetiva de que o investimento na qualquer dividendo, bonificação em dinheiro ou qualquer outra vantagem outras contas a pagar Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos
487.198
coligada sofreu perda por redução ao valor recuperável. Se assim for, a pecuniária que a Companhia venha a receber, inclusive, a título de juros sobre instrumentos financeiros remunerados por juros era:
Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável capital próprio, resgate ou amortização de ações relativamente às ações
como a diferença entre o valor recuperável da coligada e o valor contábil e preferenciais. 9. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em de 31 de dezembro Gerenciamento do capital - A Administração da Companhia procura manter um equilíbrio entre risco, retorno e liquidez na gestão de capital de giro, cujas
reconhece o montante na demonstração do resultado. A Companhia reconheceu de 2020 o capital social da Companhia era de R$ 1 (um mil reais), dividido em aplicações financeiras de curto prazo estão atreladas a fundos de investimentos e aplicações pós fixadas. A classificação dos instrumentos financeiros está
a mais-valia dos ativos, no montante de R$ 284.495 (duzentos e oitenta e quatro mil ações ordinárias nominativas. Em assembleia realizada em 19 de janeiro apresentada no quadro a seguir, e não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias além das informadas:
Valor justo por meio
Ativos pelo
Passivos pelo
Total em
milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil reais), foi reconhecido na data de 2021 foi aprovado o grupamento da totalidade das ações representativas
Nota
do resultado
custo amortizado
custo amortizado
31/12/2021
de aquisição na rubrica de investimento, com base na avaliação preliminar os do Capital Social da companhia na proporção de 1.000 (um mil) ações para 1
valores justos do ativo líquido da investida. O qual é representado (uma) ação. Em 19 de janeiro de 2021, após o grupamento das ações, o Ativo
37.379
37.379
4
fundamentalmente pelo contratdo de concessão pública da investida indireta acionista G5 Lake S.A. aumentou o capital social da Companhia no montante Caixa e equivalentes de caixa
37.379
37.379
(Prolagos). 3. Principais julgamentos e estimativas: A Companhia aplicou de R$ 84.910 (oitenta e quatro milhões, novecentos e dez mil reais), em moeda Total
as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os corrente, mediante emissão de 84.910 (oitenta e quatro mil e novecentos e Passivo
7
2
2
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a) Instrumentos dez) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalizando um capital Fornecedores
487.198
487.198
8
financeiros Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo social integralizado no valor de R$ 84.911 (oitenta e quatro milhões, novecentos Debêntures
487.200
487.200
financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial e onze mil reais), representado por 84.911 (oitenta e quatro mil e novecentos Total
de outra entidade. Instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, e onze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 31 de dezembro Valor justo - Instrumentos financeiros derivativos - A Companhia não efetuou não observáveis). Apuração do valor justo - Para os níveis 1 e 3, a Companhia
contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os acionistas os respectivos percentuais operações com instrumentos financeiros derivativos nos períodos findos em não possuía nenhuma operação a ser classificada nas datas-bases.
e financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. O de participação, e as quantidades de ações estão assim apresentados:
31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020. Instrumentos financeiros 14. Aspectos ambientais: A Companhia considera que suas instalações e
reconhecimento inicial desses ativos e passivos financeiros são feitos apenas Percentual do capital social
31/12/2021 31/12/2020 “não derivativos” - Para algumas das operações a Administração da Companhia atividades estão sujeitas às regulamentações ambientais. A Companhia diminui
quando a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos G5 Lake S.A.
99,99%
- considera que o valor justo se equipara ao valor contábil, uma vez que para os riscos associados com assuntos ambientais, por procedimentos operacionais
instrumentos e são reconhecidos pelo valor justo acrescido, para instrumentos G5 Partners Partners Consultoria Participações Ltda.
0,01%
100,00% estas operações o valor contábil reflete o valor de liquidação naquela data, em e investimentos em equipamento de controle de poluição e sistemas.
que não sejam reconhecidos pelo valor justo por meio do resultado, por
100,00%
100,00% virtude do curto prazo de vencimento dessas operações. Desta forma, os valores A Administração da Companhia acredita que nenhuma provisão adicional para
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento Número de Ações
contábeis registrados no balanço patrimonial referentes aos saldos de perdas relacionadas a assuntos ambientais é requerida atualmente, baseada
inicial, a Companhia classifica os ativos financeiros como subsequentemente G5 Lake S.A.
84.910
aplicações financeiras, contas a receber, assim como fornecedores e outras nas atuais leis e regulamentos em vigor. 15. Cobertura de Seguros:
mensurados ao: • Custo amortizado: quando os ativos financeiros são mantidos G5 Partners Partners Consultoria Participações Ltda.
1
1.000
contas a pagar não divergem dos respectivos valores justos em 31 de dezembro A Administração da Companhia desconhece a existência de contração de
com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais e os termos contratuais
84.911
1.000
de 2021 e 31 de dezembro de 2020. O comparativo entre o valor contábil e seguros para cobertura de bens, interesses e responsabilidade da Companhia.
desses ativos devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de b) Dividendos - De acordo com o estabelecido no estatuto social da Companhia,
valor justo de financiamentos e debêntures em 31 de dezembro de 2021 e 16. Evento Subsequente: 16.1. Amortização Extraordinária Debêntures pagamento de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. • Valor os dividendos a serem distribuído sobre o lucro liquido ajustado será definido
Conforme divulgado no Aviso aos Debenturistas datado em 29 de dezembro
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): quando os em Assembleia Geral. Conforme artigo 202 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das SAs”) 31 de dezembro de 2020 é demonstrado abaixo:
de 2021, a Companhia se comprometeu em fazer uma Amortização
31/12/2021
31/12/2020
ativos financeiros são mantidos tanto com o objetivo de receber os fluxos de o dividendo mínimo obrigatório não poderá ser inferior a 25% sobre o lucro
Valor
Valor
Valor
Valor Extraordinária Obrigatória no valor de R$ 30.405.937,01 (trinta milhões,
caixa contratuais, quanto pela venda desses ativos financeiros. Além disso, os líquido ajustado. Durante o ano de 2021 houve provisão de dividendos no valor
contábil
justo
contábil
justo quatrocentos e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais, e um centavo) em
termos contratuais devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de R$ 6.144 conforme a ata de Assembleia Geral Extraordinária datada em 29
7 (sete) Dias Úteis após a divulgação desse aviso. 16.2. Amortização
Passivos
de pagamento de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. • Valor de dezembro de 2021. O dividendo deliberado na AGE de 29 de dezembro de
487.198
487.198
- Extraordinária Debêntures - Conforme divulgado em Ata Geral Extraordinária
justo por meio do resultado (VJR): quando os ativos financeiros não são 2021 foi de natureza intercalar, a liquidação financeira de tal remuneração a Debêntures
datada em 29 de dezembro de 2021, a Companhia prescreveu o pagamento
487.198
487.198
mensurados pelo custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados seus acionistas se deu em 7 dias úteis após a AGE. c) Custos de transação
de dividendos no valor de R$ 6.144.053,38 (seis milhões, cento e quarenta e
abrangentes ou quando são designados como tal no reconhecimento inicial. emissão de novos títulos – reflexo da coligada - A coligada da Companhia, Os valores justos de financiamentos e debêntures foram calculados quatro mil, cinquenta e três reais, e trinta e oito centavos), o pagamento se deu
Os instrumentos financeiros são designados a mensuração pelo valor justo por Tertúlia Participações e Administração S.A., aumentou seu capital social no projetando-se os fluxos de caixa até o vencimento das operações com base em até 7 (sete) Dias Uteis após a dviugação de tal ata. Os recursos que
meio do resultado quando a Companhia gerencia e toma as decisões de compra montante de R$ 500.000, em moeda corrente, mediante emissão de 500.000 em taxas futuras obtidas através de fontes públicas (ex: BM & F Bovespa e basearam tanto a Amortização extraordinária, quanto o pagamento de
e venda de tais investimentos, com base em seu valor justo e de acordo com (quinhentas mil) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal Bloomberg) acrescidas dos spreads contratuais e trazido a valor presente pela dividendos foram obtidos a partir do recebimento de dividendos da sua
a estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado pela (Vide nota 6), totalizando um capital social integralizado em 31 de dezembro taxa livre de risco (pré DI). Hierarquia de valor justo - Os diferentes níveis foram investida,Tertulia Participações e Administração S.A., no valor de
Companhia. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são de 2021, no montante de R$ 501.175 dividido em 662.791 (seiscentas e definidos como a seguir: Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados R$ 36.549.990,39 (trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e nove mil,
reconhecidos no resultado quando incorridos, bem com os resultados de suas sessenta e duas mil e setecentas e noventa e uma) ações ordinárias, ativos para ativos e passivos e idênticos; Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, novecentos e noventa reais e nove centavos).
flutuações no valor justo. A classificação dos ativos financeiros é baseada tanto nominativas e sem valor nominal e 500.000 (quinhentas mil) ações preferenciais, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente
RENATO KLARNET - Diretor
no modelo de negócios da Companhia para a gestão dos ativos financeiros, nominativas e sem valor nominal. Os custos de transação incorridos na emissão (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e Nível 3 - Inputs, para o ativo
FABIANO RODRIGUES SEIXAS - CRC-SP 1SP19167303
quanto nas suas características de fluxos de caixa. Da mesma forma, a das novas ações preferenciais totalizaram o montante de R$ 5.603 reduzindo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs
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Motos

Metzeler lança o Tourance Next 2

Nova referência no segmento de enduro
street, o Tourance Next 2 desembarca no
Brasil em dez medidas e estará disponível nas
principais revendas do País a partir de junho
de 2022. O modelo é a escolha ideal para
donos de motocicletas de enduro street usado tanto para longas jornadas ou excursões
curtas fora da cidade e que buscam a aparência agressiva de um pneu inspirado no off-

road, mas com máxima performance no asfalto, combinado com conforto de condução
e durabilidade.
Os principais benefícios do Tourance Next 2 são:
• Controle preciso em qualquer ângulo
de inclinação, levando a um comportamento
ágil e neutro da motocicleta graças à estrutura radial com cinta de aço em zero graus e

tecnologia Interact;
• Melhor resposta em condições molhadas e de frenagem. A formulação inovadora
de compostos com polímeros líquidos em sua
composição utiliza a tecnologia Metzeler
Hyperbase, fazendo do Tourance Next 2 o
novo pneu de referência em termos de frenagem e desempenho em piso molhado, garantindo distâncias de parada de até 1,5m
mais curta que seu antecessor, o Tourance
Next;
• Desempenho imediato e duradouro. A
evolução do lendário Tourance Next foi aprimorada por novos compostos e pela tecnologia Metzeler Dymatec aplicada à banda de
rodagem. Isso envolve uma metodologia de
projeto particular para preservar as geometrias funcionais dos sulcos e, consequentemente, o desempenho do pneu ao longo do
tempo;
• Conforto e segurança mesmo com carga total. A combinação entre banda de rodagem, estruturas e compostos adaptativos tornam a motocicleta extremamente confortável e manejável, independentemente da presença de um passageiro ou bagagem.
O pneu em detalhe
O Tourance Next 2 apresenta traços do
pi - na banda de rodagem, que além de ser
um distintivo da marca Metzeler, também tem
uma razão funcional específica.
As ranhuras longitudinais na parte cen-

tral da banda de rodagem, que compõem a
parte superior do pi, são interrompidas por
outras ranhuras para garantir maior estabilidade do composto e, consequentemente, um
desgaste uniforme. Da mesma forma, esses
sulcos melhoram o desempenho no off-road.
A tecnologia patenteada Dymatec foi
aplicada na banda de rodagem, que envolve
uma metodologia de projeto específico para
preservar as geometrias funcionais dos blocos e compostos e, consequentemente, o desempenho do pneu ao longo da vida útil. Graças ao Dymatec, Dynamic Mold Angle Technology, a posição da ranhura ao longo da
banda de rodagem determina o ângulo específico de suas paredes, a fim de melhor gerenciar as tensões e garantir a máxima uniformidade de desgaste.
Outra característica importante do pneu
dianteiro é a repetição irregular da banda
de rodagem (Multi-Pitch Knob Layout), que
é uma tecnologia que coloca blocos de composto de diferentes tamanhos em contato
com o asfalto, para garantir um rolamento
suave e um alto nível de conforto acústico.
Na frente, a Metzeler apresenta um inovador composto de alta sílica (85%), contendo polímeros funcionalizados (SBR) que melhoram suas características de aderência em
piso molhado e estabilidade, permitindo uma
redução da distância de frenagem em mais
de 10% e estabilidade total sob diferentes

condições.
Quanto ao pneu traseiro do Tourance
Next 2, a faixa central replica o mesmo composto da frente, enquanto as áreas dos ombros são totalmente em sílica e formuladas
para desempenho em piso molhado e ter aderência ao inclinar. Algumas dimensões apresentam a composição dos compostos da banda
de rodagem de acordo com o esquema
Cap&Base, enquanto outros usam a fórmula
patenteada Hyperbase.
De acordo com o esquema Cap&Base,
as áreas dos ombros são em composto macio, que garantem aderência nas curvas e são
sobrepostas por uma base de composto mais
duro que garante consistência no desempenho e um equilíbrio térmico.
Com o esquema Hyperbase, ambas as
áreas dos ombros e a faixa de composto central são suportadas por uma base formulada
com um composto específico negro de fumo,
gerando estabilidade dinâmica e térmica.
Fizemos uma viagem para Águas de Lindóia para avaliarmos o Tourance Next 2 onde
pudemos sentir em vários tipos de situações
(cidade, estrada, serras e estrada de terra) o
desempenho do pneu.
O Tourance Next 2 traz segurança em
todo tipo de terreno, inclusive na terra, onde
as condições de aderência são mais limitadas.

Importados

Audi lança novo Q3 Sportback com
maior porta-malas
AAudi do Brasil anuncia o início das vendas do novo Q3 com motorização 2.0 TFSI no
país. O modelo já está disponível a pronta entrega nas concessionárias da marca em duas
opções de carroceria, SUV e Sportback, importado da Hungria. A partir do segundo semestre, a produção será realizada localmente
na fábrica de São José dos Pinhais (PR). Combinando forma e funcionalidade, o modelo será
o primeiro da montadora produzido no Brasil
com a inédita tração quattro e a transmissão
tiptronic de oito velocidades, além de oferecer
o maior porta-malas da categoria. O novo Q3
Sportback 2.0 TFSI está disponível em duas
versões (Performance quattro e Performance Black quattro) e preços a partir de R$
315.990.
Um dos modelos mais icônicos da marca e referência no segmento dos SUVs compactos de luxo, o novo Audi Q3 Sportback é
equipado com o motor EA888 2.0 TSFI à
gasolina de quatro cilindros com injeção direta e turbocompressor, que desenvolve 231
cavalos de potência e 340 Nm de torque. A
inédita transmissão tiptronic de oito velocidades, por sua vez, proporciona trocas de
marchas mais ágeis e precisas. O conjunto
confere ao modelo uma excelente dirigibilidade, estabilidade em curvas e desempenho
impressionante, com aceleração de 0 a 100
km/h em apenas 7 segundos e velocidade
máxima de 240 km/h.
Com linhas fluidas e atléticas, o novo Audi
Q3 Sportback 2.0 TFSI possui ombros pronunciados, vincos afunilados e um conjunto
óptico invocado, que conferem um visual único e marcante. Na dianteira, a imponente
grade Singleframe octogonal, com interior em
colmeia e moldura cromada – preta na versão Performance Black, segue a linguagem
estética da família Q. As amplas entradas de
ar trapezoidais, conectadas por uma lâmina
horizontal no para-choques, potencializam a
sensação de esportividade. Já os faróis FullLED, com design plano e retilíneo, integra as
luzes diurnas dinâmicas.

Na lateral, o caimento do teto levemente
inclinado e a linha de cintura transmitem a
sensação de que o veículo é mais comprido
até mesmo que o seu irmão Q3 SUV, proporcionando um efeito visual interessante,
embora a diferença no comprimento deles seja
de apenas 16 milímetros. Os vincos marcantes na parte inferior das portas reforçam o
caráter atlético do SUV Cupê. A traseira com
seu para-choques esportivo, janela ladeada
por molduras pretas e lanternas tridimensionais, tornam o conjunto ainda mais harmonioso.
O design esportivo da carroceria aparece também na cabine, revestida por materiais nobres e com alto nível de isolamento
acústico. As linhas horizontais acentuadas
aumentam a sensação de espaço interno,
enquanto os materiais resistentes que revestem potencializam a robustez do SUV Cupê.
O painel de instrumentos é dividido em duas
partes: superior, que acomoda as saídas de
ar-condicionado; e inferior, que integra os
comandos de entretenimento, climatização,
conectividade e demais operações do veículo. A ergonomia é reforçada pelo painel central inclinado em 10 graus ao motorista, otimizando a experiência ao volante.
No painel de controle, a central multimídia MMI com tela de 8,8 polegadas sensível
ao toque e conectividade aos sistemas Apple
CarPlay e Android Auto, é incorporada de
forma quase imperceptível por um elegante
painel de vidro em preto brilhante, sobretudo
quanto desativada. Já o Audi Virtual Cockpit é composto por uma tela de instrumentos
de TFT (Transistor Film Technology) totalmente digital com 10,25 polegadas e mostra
as informações mais importantes do veículo
através de imagens e gráficos em alta resolução, com grande detalhamento e efeitos
sofisticados.
Composto por chapas de aço de alta tecnologia lapidadas a altas temperaturas que
representam 25% do peso da carroceria, a
estrutura do veículo combina alto nível de ri-

gidez e peso total reduzido. Graças ao primoroso isolamento acústico, o nível de ruído
interno na cabine é praticamente imperceptível. Compacto por fora e com amplo espaço
interno graças à moderna plataforma MQB
A2, o modelo possui excelentes ângulos de
entrada e saída para maior conforto de rodagem em trechos urbanos e fora de estrada.
Dentro do cockpit, o novo Q3 Sportback é
um dos modelos mais confortáveis do segmento e oferece um espaço adequado para
cinco ocupantes.
Na dianteira, os assentos esportivos possuem ajustes elétricos e posição levemente
elevada, garantindo ao condutor inúmeras
posições para se acomodar e uma visão panorâmica do caminho. Os bancos traseiros
são divididos na proporção 40:20:40 e possuem inclinação ajustável em até sete estágios.
Os passageiros contam com duas portas
USB, descansa braço central com dois porta-copos e assentos corrediços (até 130 milímetros) de série, que asseguram um espaço
surpreendente para as pernas e joelhos dos
ocupantes. O porta-malas possui fácil acesso e acomoda 530 litros, o maior volume da
categoria, podendo ser ampliado para 1.400
litros com os bancos rebaixados.
O Audi Q3 Sportback oferece diversão
ao volante em diferentes tipos de terrenos
graças à direção progressiva, suspensão esportiva e tração nas quatro rodas. A suspensão transmite agilidade e conforto nos trechos urbanos e estradas sinuosas devido aos
ajustes precisos das molas e amortecedores
para o mercado brasileiro, com o aumento
de 18,5mm na altura da suspensão dianteira
e 13,5mm na suspensão traseira. É possível
selecionar diferentes modos dinâmicos personalizando ainda mais a experiência do motorista ao volante.
Já o Audi Drive Select realiza uma série
de ajustes no motor, transmissão e direção
para proporcionar diferentes tipos de condução ao condutor, que pode escolher entre seis
modos: Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency,

Individual e Off-Road. Neste último modo, o
controle de estabilidade eletrônico altera o
sistema de controle de tração para o modo
Off-Road, ativando outras funções como o
sistema de assistência em declives, que mantém constante a velocidade especificada pelo
motorista (até 30 km/h) em descidas e aplica
o freio automaticamente. O controle eletrônico de estabilidade (ESC) pode ser desativado completamente mediante solicitação do
motorista.
Conforto e funcionalidades
Entre os itens de conforto e conveniência, estão disponíveis ar condicionado digital
com duas zonas, volante multifuncional, diferentes modos de condução e abertura e fechamento elétrico do porta-malas com função hands-free. Com nota máxima (cinco
estrelas) no EuroNCAP, um dos mais rigorosos testes de segurança em automóveis do
mundo, o novo Q3 Sportback oferece diver-

sos itens de segurança aos ocupantes, como
assistente de partida em rampa; câmera de
ré e sensores dianteiros e traseiros que auxiliam em manobras.
Há ainda o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) com função Stop&Go, que auxilia o condutor nos congestionamentos das
grandes cidades e torna a condução mais
eficiente; Sistema de som SONOS 3D, com
680W de potência; e o sistema de Aviso de
Saída de Faixas (Lane Departure Warning),
oferecidos no Pacote Advanced, como opcional, para a versão Performance Black. O
teto solar panorâmico “Open-Sky” é opcional na versão Performance e de série na
Performance Black.
Em relação às dimensões, são 4,50 metros (comprimento), 1,84 metro (largura) –
2,02 metros com retrovisores, 1,56 metro (altura) e 2,68 metros (entre eixos). O peso total é de 1.676 quilos.

Nacionais

Peugeot apresenta Partner Rapid
A Peugeot lançou a Partner Rapid, comercial leve produzida na fábrica de Betim
(MG), que chega à rede de concessionárias
em todo o país, com o sucesso garantido dos
programas da Rede Pro e Total Care Pro.
A Partner Rapid se encaixa no perfil de
um consumidor que precisa de um veículo
confiável, projetado para cobrir necessidades
de espaço para carga, eficiência, segurança
e conforto.
A experiência de dirigir a Partner Rapid
é semelhante à de um veículo de passeio, a
começar pelo design bem resolvido e aerodinâmico. Os faróis afilados recebem o contorno dos parachoques, para-lamas e capô,
formando uma assinatura frontal forte, complementada por luzes de rodagem diurnas integradas aos faróis de neblina e o logotipo do
leão posicionado no centro da exclusiva grade frontal.
Na lateral o destaque é a moldura de
porta, que protege a carroceria de pequenas
batidas, típicas de estacionamentos, recebendo a inscrição Rapid, além dos repetidores
de piscas integrados aos retrovisores, disponível como item de série do modelo.
As rodas são de 14 polegadas, com calotas integrais e identificação PEUGEOT. Na
traseira, que dá acesso ao compartimento de
carga, é possível encontrar, novamente, o logotipo da Marca e a monograma de identifi-

cação da Partner.
O interior é extremamente confortável e
funcional, principalmente para quem passa
horas no trânsito. No painel, o motorista tem
à disposição o cluster com computador de
bordo de seis funções, conta-giros e hodô-

metro parcial digital. O volante ostenta o logotipo do leão e conta com regulagem de altura de série.
A Partner traz ainda embarcada uma
ampla lista de equipamentos de série, que inclui ar condicionado, direção hidráulica, ban-

co do motorista e volante com regulagem de
altura, travas e vidros elétricos com sistema
One touch, pré-disposição para rádio, protetor de cárter, alarme, chaves canivete com
acionamento do alarme e muitos outros.
O lado interno carrega a tonalidade escurecida e possui uma série de porta-objetos para facilitar a organização do usuário,
com diversos compartimentos, que somam
18,5 litros de volume. Entre eles, por exemplo, há um espaço pensado para comportar maquininha de cartão e garrafa de água,
além do porta-luvas, que possui iluminação
própria.
O compartimento de carga oferece um
total de 3,3 metros cúbicos de volume aptos a comportar até 650 kg, amparados pelo
protetor de cargas, iluminação, tapetes presentes no piso e abertura de até 180º das
portas. Assim, a Partner Rapid garante o
espaço ideal para transportar um bom volume de carga, ao mesmo tempo que se
beneficia das dimensões do veículo – semelhantes às de um carro de passeio, o que
agrega muito ao profissional que precisa
de agilidade nos deslocamentos e manobras, especialmente nos grandes centros urbanos.
A Peugeot Partner Rapid chega equipada com motor 1.4 8V Fire EVO Flex, que
trabalha em conjunto com um câmbio manu-

al de cinco marchas e foi preparado para
atender às novas regras de emissões e ruído
do Proconve (PL7). Reconhecido pelo excelente torque em baixas rotações, este propulsor desenvolve 86 cv de potência e torque
de 120 Nm com etanol, entregando a agilidade e a eficiência essenciais quando falamos
em transporte de cargas.
Com Nota “A” no Inmetro, ele também
garante economia, outro aspecto fundamental para o empreendedor no momento da escolha de um veículo.
Para completar, o novo utilitário Peugeot
também se destaca no quesito segurança,
oferecendo de série controle estabilidade e
tração, alerta de frenagem de emergência
(que aciona automaticamente o pisca alerta
além das luzes de freio, alertando os outros
motoristas e reduzindo o risco de colisões traseiras) e Hill Assist (excelente aliado para as
saídas em rampas e vias íngremes, especialmente quando o veículo está carregado),
além dos já mencionados faróis de neblina
com DRL integrados.
O modelo conta ainda com barra lateral
e painel de porta reforçado com espuma específica, que contribuem para uma melhor
absorção de impactos no caso de choque lateral.

