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Prazo para entrega da declaração
do Imposto de Renda termina hoje
O prazo para a entrega da
declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física
(IRPF) 2022 (ano-base
2021) se encerra nesta terça-feira (31). De acordo
com o último balanço da
Receita Federal, divulgado
no dia 27, até então
28.880.296 declarações já
haviam sido entregues. A expectativa é de que este número chegue a 34,1 milhões até
o fim do prazo.
Quem estiver obrigado a
entregar a declaração e não fizer até o fim do prazo estará
sujeito a multa. O valor da
multa é de 1% ao mês sobre o
valor do imposto de renda de-

Governo disponibiliza R$ 1 bilhão
para ações de socorro em desastres
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Em quatro meses, entrada de
estrangeiros é 60% maior que em 2021
Página 10

Monitoramento
Para monitorar o cenário da varíola de macacos no
Brasil, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação. Além disso, o Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações constituiu, em
caráter consultivo, uma Câmara Técnica Temporária de
pesquisa chamada Câmara
Pox MCTI, para acompanhar
os desdobramentos científicos
sobre
o
vírus
Monkeypox, conhecido
como varíola dos macacos.
A medida de vigilância científica com consulta a especialistas é necessária, segundo o órgão, diante de casos
de infecção registrados em
países como Portugal, Espanha, Reino Unido e Estados
Unidos, em maio deste ano.
(Agencia Brasil)

Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

18º C
15º C

Foto/Clauber Cleber Caetano PR

Presidente sobrevoa áreas
atingidas por chuva no
Grande Recife
O presidente da República,
Jair Bolsonaro, sobrevoou na
manhã da segunda-feira (30) áreas afetadas pelas fortes chuvas
na região metropolitana de Recife. Após o sobrevoo, Bolsonaro manifestou pesar pelas vítimas e disse que o governo tem
prestado auxílio à população desde a última sexta-feira, quando
o volume de água que atingiu a
região foi mais intenso.
Bolsonaro saiu em sobrevoo
pouco depois das 8h30 e passou

por cidades do Grande Recife, afetadas pelas chuvas, em um trajeto
que durou cerca de 30 minutos.
Depois, o presidente voltou para a
Base Aérea onde concedeu entrevista coletiva.
“Fizemos um sobrevoo em
parte da área atingida, não conseguimos avançar, tentei pousar,
mas a recomendação dos pilotos
era que, tendo em vista a consistência do solo, poderíamos ter
um incidente. Então, resolvemos
não pousar”, disse.
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Esporte

Pérez surpreende e entra
na lista de vencedores
em Mônaco
O mexicano Sergio Pérez
conquistou no domingo a vitória no tradicional Grande
Prêmio de Mônaco da Fórmula 1. Em uma prova tumultuada por causa da mudança no
clima, o piloto que largou em
terceiro aproveitou a estratégia certeira da Red Bull na troca dos pneus e foi o primeiro
a cruzar a linha de chegada no
Principado.
Foi a terceira vitória de Checo na carreira e a primeira em
2022. A corrida começou com
mais de uma hora de atraso por
causa da forte chuva que caiu pouco antes da largada. Página 4

Sergio Pérez

Felipe Drugovich vence em
Mônaco e comemora
quarta vitória na Fórmula 2

Noite

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,73
Venda:
4,74
Turismo
Compra: 4,82
Venda:
4,93

EURO
Compra: 5,11
Venda:
5,11
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Terça: Nublado
com chuva de manhã. À tarde e à
noite pode garoar.

Vagas de emprego na
capital chegam a 500
nessa semana

Felipe Drugovich

Felipe Drugovich viveu mais
um final de semana mágico em
sua trajetória na principal categoria de acesso à Fórmula 1.
Depois de abandonar a primeira
prova da 5ª etapa da Fórmula 2
no sábado, o brasileiro venceu de
ponta a ponta a segunda e mais
valiosa corrida, disputada no domingo (29) em Mônaco, e aumentou sua vantagem na liderança do campeonato.
Piloto da equipe holandesa
MP Motorsport – que também lidera o campeonato –, Drugovich
largou na pole position e manteve a posição na chegada da primeira curva.
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Ramyller Alves vence na
AX2 na primeira corrida na
equipe Husqvarna Power
Husky/Invictus Speed Crew
Há menos de uma semana
no Brasil, Ramyller Alves
#70 (FC 250 Rockstar) começou a temporada do Arena
Cross com o pé direito. Na
primeira prova com a equipe
Husqvarna Power Husky/Invictus Speed Crew, o piloto
que reside nos Estados Unidos, venceu de ponta a ponta,
a corrida na AX2 e levou a
Husqvarna Brasil para o lugar

mais alto do pódio na categoria. A 1ª etapa da temporada aconteceu, na noite de
sábado (28), na pista montada próxima ao Paço Municipal de Jundiaí, no interior
paulista, e teve arquibancadas lotadas com aproximadamente 6 mil pessoas que foram assistir ao show de manobras dos pilotos brasileiros
e estrangeiros.
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Rotary Kart Club tem
campeonato embolado
depois de quatro etapas
Foto/ João Pedr o Iepe

O Ministério da Saúde
informou na segunda-feira
(30) que recebeu a notificação de dois casos suspeitos
de varíola dos macacos no
Brasil. Um caso suspeito
está no Ceará e o outro, em
Santa Catarina.
A pasta afirmou ainda
que está em contato com os
estados para apoiar o monitoramento e as ações de vigilância. Uma terceira pessoa está sendo monitorada
no Rio Grande do Sul, mas
ainda não foi classificada
como suspeita.
A varíola dos macacos é
uma doença viral endêmica no
continente Africano, com
transmissibilidade moderada
entre humanos. Até o momento, não há casos confirmados
da doença no país.

Defesa Civil confirma
91 mortes por causa das
chuvas em Pernambuco

Foto/ Red Bull Content Pool

Ministério
da Saúde
monitora
2 casos
suspeitos de
varíola dos
macacos

vido, limitado a 20% do valor
do imposto de renda. O valor
mínimo da multa é de R$
165,74.
A multa é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto com o recibo
de entrega. O contribuinte terá
30 dias para pagar a multa.
Após este prazo, começam a
correr juros de mora, corrigidos pela taxa Selic, atualmente em 12,75% ao ano.
Estão obrigadas a apresentar a Declaração de Ajuste
Anual os cidadãos que tiveram, em 2021, rendimentos
tributáveis com valor acima de
R$ 28.559,70.
Página 3

Invicto, Alberto Otazú vai atrás do bicampeonato
O Rotary Kart Club (RKC)
realizou a quarta etapa de seu campeonato no fim de semana (28)
com muitas disputas no Kartódromo de Interlagos (SP/SP), que
deixaram o certame embolado em
quase todas as categorias. Os vencedores foram Alberto Otazú (Le
Mans), Leonardo Ferreira (Stock),

Miguel Sacramento (Old Stock),
Luis Gouvêa (Light) e Vinicius
Gonzalez (Rokkie. Agora, os líderes do campeonato do RKC
são Alberto Otazú (Le Mans),
Leonardo Ferreira (Stock), Miguel Sacramento (Old Stock),
Luis Gouvêa (Light) e Raphael
Casagrande (Rookie). Página 4

Jornal O DIA SP

São Paulo

PÁGINA 2

TERÇA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2022

Vagas de emprego na capital
chegam a 500 nessa semana
A Prefeitura de São
Paulo disponibiliza mais de
500 vagas de emprego nesta semana. No quadro de
oportunidades estão mais
de 200 postos que não exigem experiência dos candidatos. Os interessados têm
a opção de verificar o detalhamento das vagas pelo
Portal Cate e fazer a inscrição até o dia 1º de junho, às 18h, ou se dirigir a
uma das 26 unidades na capital, das 8h às 17h.
“Finalizamos o mês de
maio com o levantamento
de um número significati-

vo de vagas que não exigem experiência prévia do
candidato, esse dado amplia a chance de inserção
no mercado de trabalho
para aqueles que ainda não
iniciaram na vida profissional ou desejam mudar de
área. Além disso, por meio
do Portal Cate, temos intensificado nossos esforços
em iniciativas de áreas técnicas, que preparem as pessoas para as vagas de emprego”, destaca a secretária de Desenvolvimento
E c o n ô m i c o e Tr a b a l h o ,
Aline Cardoso.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
O que diz o poderoso vereador-presidente Milton Leite
(União), sobre o partido (PSL + DEM) lançar Moro pro governo
(SP), uma vez que o governador Rodrigo (PSDB) era do PFL/
DEM ?
.
PREFEITURA (São Paulo)
O que diz o prefeito Ricardo Nunes (MDB de Temer), sobre
a construção de médio e longo prazo do seu Secretariado até o
início de 2024, quando o ex-vereador paulistano tentará a reeleição ?
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O que dizem os deputados Cury (ex-Cidadania no União),
D’avila (ex-PSL no PL) e Wellington Moura (Republicanos),
sobre punições (Conselho de Ética) em relação às suas possíveis reeleições ?
.
GOVERNO (São Paulo)
O que diz o governador Rodrigo (PSDB), sobre o União (PSL
+ DEM) lançar Moro pro governo (SP), uma vez que o ex-vice
de Doria fez carreira no PFL/DEM, na escola Kassab (dono do
PSD)
.
CONGRESSO (Brasil)
O que dizem originais e novos deputados federais pelo PL
paulista, sobre as possíveis mega votações do Bolsonaro (SP) e
da Zambelli (ambos ex-PSL agora no PL) pra que puxem suas
reeleições ?
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
O que segue dizendo Bolsonaro (PL) sobre governadores e
prefeitos do Nordeste nas calamidades em que o Presidente dá
dinheiro e apoios ? Em Pernambuco, o PSB foi ameaçado pelo
PT do Lula ?
.
PARTIDOS
O que dizem os donos e sócios do PT Lulista, donos da federação com os albergados PC do B e o Verde que vem sendo linha
auxiliar em São Paulo ? O que dizem os donos e sócios do PSDB,
donos ...
.
(São Paulo)
... da federação com o albergado Cidadania (ex-PCB e exPPS), linha auxiliar histórica em São Paulo ? O que dizem os
donos e sócios do PSOL, donos da ‘federação’ com Rede da
Marina ?
.
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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Entre as oportunidades
da semana, há 169 vagas
para atendente de lanchonete com salários entre R$
980 e R$ 1.550. O nível escolar é diversificado, dependendo da vaga ofertada,
sendo que não há necessidade de comprovar experiência anterior. Os selecionados serão responsáveis por
prestar atendimento aos clientes e auxiliar nos demais
setores do restaurante.
O cargo de manobrista
possui 31 vagas no Cate.
Os rendimentos chegam a

R$ 1.787 mensais, sendo
necessário ter o ensino fundamental incompleto, além
de CNH categoria B definitiva e atualizada, além de
saber dirigir carro automático. Os candidatos serão
submetidos a testes para
exercer a atividade.
Para pessoa com deficiência há 20 oportunidades
na área do comércio como
atendente de loja. As vagas
não exigem experiência,
sendo requisito apenas o
ensino médio completo. O
candidato que conquistar a

vaga fará o atendimento ao
público, além da demonstração de produtos e do auxílio na organização da
loja. O salário chega a R$
1.540.
Portal do Cate
No Portal do Cate, o cidadão pode consultar a atualização diária das vagas de
emprego. Também é possível copiar o ID da vaga,
código numérico, e ir a um
posto da rede de agências
públicas para se candidatar, caso atenda todas as

exigências para ocupar o
cargo. Além disso, a plataforma disponibiliza cursos gratuitos de qualificação profissional e capacitação em empreendedorismo. Ao final das atividades, pode contar ainda
com certificado em algumas modalidades.
Serviços
Processo seletivo para
vagas de emprego
Dia: até 1º de junho, às
18h
Inscrição: Portal Cate

Município paulista aplica segunda
dose de reforço da Covid-19
O município de Botucatu, no
interior paulista, já começou a
aplicar a segunda dose de reforço contra a covid-19 em pessoas entre 50 e 59 anos.
Segundo a prefeitura, a vacinação para esse grupo é necessária por causa do aumento da
transmissão do novo coronavírus, que foi observada na últimas
semanas. Na semana epidemiológica encerrada no dia 21 de
maio, foram constatados 1.023
casos de covid-19 na cidade,
número 13 vezes superior ao
que foi observado em abril.
Além disso, a dose adicional ajuda a reforçar a proteção da vaci-

na, que costuma cair com o passar dos meses.
A segunda dose de reforço
para essa faixa etária começou a
ser aplicada no último sábado
(28), quando 2.763 pessoas entre 50 e 59 anos compareceram
aos postos de saúde para tomar
a vacina. Agora a campanha continua nas unidades de saúde da
cidade, das 8h às 17h. A vacina
está sendo aplicada também no
horário noturno, das 18h às 22h,
no Centro de Saúde Escola da
Vila dos Lavradores. A quarta
dose também será aplicada no
público acima de 18 anos com
comorbidades.

Em Botucatu, para tomar a
dose adicional, a pessoa deve ter
recebido a terceira dose há pelo
menos quatro meses. Caso tenha testado positivo para a covid-19 recentemente, a pessoa
precisa aguardar o prazo de 30
dias para se vacinar. Para essa
vacinação estão sendo usados os
imunizantes da Janssen, Pfizer/
BioNTech e AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz.
No ano passado, a população
adulta de Botucatu fez parte de
um estudo de efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. Um mês após ter iniciado
a vacinação em massa de sua

população, os estudos já mostravam redução de 71% nos casos
de covid-19 no município.
Outras vacinas
Além da aplicação da quarta
dose na faixa etária de 50 a 59
anos, os postos de saúde de Botucatu estão aplicando vacinas
contra a Influenza e o sarampo.
A vacina contra a gripe está
disponível para a população
em geral. Já a vacina contra o
sarampo (tríplice viral) está
disponível para profissionais
da saúde e crianças na faixa de
6 meses a menor de 5 anos.
(Agência Brasil)

Virada Cultural de São Paulo
tem arrastões e prisões
Quatro pessoas foram presas em flagrante pela Guarda
Civil Metropolitana durante a
Virada Cultural, evento que
ocorre desde a noite de sábado (28) em São Paulo.
Segundo a Guarda Civil, as
prisões foram efetuadas em duas
ocorrências registradas no centro da capital paulista. Na primeira delas, ocorrida na noite de
domingo (29), três pessoas foram presas no Vale do Anhangabaú, onde estava instalado o principal palco da região central. Na
segunda ocorrência, registrada
já na madrugada de hoje (29),
um homem foi detido na Praça
Ramos de Azevedo, próximo
ao Theatro Municipal. Com os
presos foram recuperados cinco aparelhos celulares, que já

foram devolvidos aos proprietários.
Após dois anos de pandemia, a Virada Cultural voltou a
ocorrer de forma presencial na
capital paulista. Durante o
evento são realizadas diversas
ações culturais como shows
musicais, performances, danças e apresentações por um
período de 24 horas.
Ao contrário das edições anteriores - com exceção da que
ocorreu em 2017 - a prefeitura paulistana decidiu este ano
descentralizar as atrações,
deixando poucos palcos espalhados pelo centro da capital.
E determinou que, para entrar
no Vale do Anhangabaú, as
pessoas tivessem que passar
por uma revista.

Mesmo assim, foram muitos
os relatos de arrastões e de violência ocorridos principalmente no Vale do Anhangabaú. Nas
redes sociais, muitas pessoas
disseram ter sido vítimas de roubo de celulares ou ter presenciado os arrastões. Vídeos e fotos circulam nas redes sociais
mostrando pessoas correndo e
tentando fugir da confusão.
Por causa disso, a Guarda
Civil informou ter reforçado o
policiamento na região central
da cidade para os eventos marcados para hoje.
Procurada pela Agência Brasil, a Polícia Militar (PM) informou que também reforçou
seu efetivo para o evento. “O
esquema especial de segurança tem o objetivo de propor-

cionar o desenvolvimento do
evento, garantir a ordem nos
locais de deslocamento do público e preservar a integridade
dos participantes em geral”,
di z a nota enviada pela PM.
Segundo a PM, seis pessoas, entre elas três adolescentes,
foram detidas pelos crime de
furto e roubo de celulares na
região da República, no centro da capital paulista. Nas
ações, cinco celulares foram
apreendidos, sendo três devolvidos aos proprietários, e
um óculos recuperado. Os
menores de idade apreendidos pela PM foram entregues
aos seus responsáveis sob o
compromisso de serem apresentados ao Ministério Público.
Agência Brasil)

Projeto sobre desenvolvimento cognitivo e
emocional de crianças precisa de voluntários
A coordenação do Projeto
Germina, que envolve 15 grupos
de pesquisa da Universidade de
São Paulo (USP), busca voluntários para um estudo voltado a
identificar fatores que favorecem ou atrapalham o bom desenvolvimento cognitivo e emocional na primeira infância.
O projeto pretende monitorar 500 crianças durante três
anos. Até agora, cerca de 300 bebês que preencheram os critérios
de participação já passaram por
etapas de avaliação em centros de
pesquisa que fazem parte do estu-

do, na cidade de São Paulo.
A meta agora é incluir voluntários que contemplem alguns
segmentos da sociedade ainda
pouco representados na amostra,
em especial pais e crianças que
vivam em condições mais vulneráveis e de baixa renda.
Podem participar mães de
20 a 45 anos, com bebês a partir de três meses de idade, nascidos com 37 semanas de gestação ou mais.
Os participantes precisam
ter disponibilidade para realizar
cinco avaliações ao longo de três

anos. Todos os integrantes do
estudo receberão uma ajuda de
custo de transporte e alimentação para participar das sessões
de avaliação.
O Projeto Germina envolve
grupos de pesquisa nas áreas de
genética, microbiologia, nutrição, fon oaudiologia, pediatria,
psicologia, psiquiatria de crianças, neurociência do desenvolvimento, matemática e estatística – todos sob a coordenação de Guilherme Polanczyk, da Faculdade de Medicina (FM-USP).

O objetivo é determinar, durante os primeiros mil dias da
vida da criança, com o apoio de
vários métodos, quais são os fatores positivos e negativos que
podem influenciar no desenvolvimento cognitivo e emocional
na primeira infância, e os riscos
e benefícios envolvidos na evolução das funções executivas e
habilidades de linguagem.
Para participar da pesquisa,
os pais interessados podem se
inscrever pelo site do Projeto
Germina ou pelas redes sociais:
no Instagram e no Facebook.

Prefeitura de São Paulo envia projeto de lei à
Câmara para regular a atividade de Dark Kitchens
A Prefeitura de São Paulo
encaminhou na última quartafeira, dia 25, à Câmara de São
Paulo um projeto de lei com o
objetivo de regulamentar a atividade de Dark Kitchens na capital. O texto estabelece regras
para o funcionamento de estabelecimentos formados por um
conjunto de cozinhas industriais,
as chamadas “Dark Kitchens”.
Elaborado pela Secretaria de
Urbanismo e Licenciamento
(SMUL), o PL 362/22 propõe
que os estabelecimentos não
poderão funcionar entre 1h e 5h
da manhã, a menos que providenciem adequação acústica e
não gerem incomodidade.

A proposta também traz diretrizes claras sobre o uso do
passeio público. Os serviços de
delivery não poderão utilizar as
calçadas, seja para carga e descarga ou para acomodação de
motocicletas e bicicletas. O proprietário deverá disponibilizar
espaço interno na edificação para
estacionamento e acomodação
dos prestadores de serviço de
entrega, sendo uma vaga para cada
12 m2 de área de cozinha.
O estabelecimento deverá
comprovar o atendimento à legislação vigente com relação à
incomodidade causada pela
emissão de gases, vapores e
odores. Será obrigatório de-

monstrar por meio de declaração e laudo técnico, assinado
por profissional habilitado, o
expresso atendimento à adequação do sistema de ventilação e
exaustão de toda a edificação.
Caso comprovada a inveracidade dos documentos e informações apresentadas pelos profissionais habilitados, a Prefeitura
bloqueará o cadastramento por
até cinco anos de novos processos de licenciamento.
Também será responsabilidade do estabelecimento a
emissão de ruídos gerados pelos equipamentos necessários
ao desenvolvimento das atividades, assim como motocicletas

e entregadores. Toda incomodidade que os prestadores de serviço gerarem, inclusive na área
externa ao estabelecimento,
será de responsabilidade do estabelecimento. O descumprimento das obrigações previstas
no PL estará sujeito à fiscalização da Prefeitura.
Popularmente conhecida
como “Dark Kitchens” a atividade cresceu durante a pandemia,
exigindo do poder público atuação para normatizar os impactos
causados por essa nova atividade.
O projeto de lei passará pelo
rito de análise do Legislativo e,
uma vez aprovado, será encaminhado para sanção do prefeito.
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Brasil se destaca em segurança
energética, diz ministro
O olhar do mercado internacional sobre o Brasil na questão
de segurança energética mudou,
nos últimos anos, e o país já é
visto como importante no cenário mundial. A avaliação é do ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovações, Paulo Alvim, que participou na segunda-feira (30), de
forma virtual, do Seminário Energia: Desenvolvimento, Desafios
e Oportunidades, promovido
pela Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro (Firjan) e o Cluster
Tecnológico Naval do Rio de Janeiro (CTN-RJ).
Segundo o ministro, o Brasil
tem o compromisso com a produção de energia sustentável, renovável e limpa, principalmente
a baseada em biocombustíveis,
o que, na visão de Alvim, não é
apenas um discurso, mas uma
prática. De acordo com o ministro, os movimentos e questões
relacionadas à energia a partir da
guerra da Rússia e Ucrânia mostram a importância da segurança
energética do mundo.
“Quando se fala de player [jogador, em tradução livre] importante em segurança energética,
que virou fator de soberania tecnológica, o Brasil passa a ser olhado como um ator chave no jogo.
Se com as perspectivas para
2050, o Brasil é visto como player

fundamental, quando se fala em
soberania na área de alimentos
para atender à demanda mundial,
quando se fala em soberania energética em nível de planeta, já se
fala do Brasil como um player,
principalmente em matriz mais limpa menos baseada em óleo, gás e
carvão”, disse.
Para o ministro, esses são potenciais que o Brasil precisa trabalhar cada vez mais e, por isso,
o papel da pesquisa em desenvolvimento e as contribuições da
ciência e tecnologia brasileiras
que têm sido importantes ao longo dos anos, se amplia de maneira significativa.
Alvim destacou a integração
dos ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovações, de Minas e
Energia, da Economia e da Agricultura, que permite ações para
viabilizar insumos e meios de produção sustentável de energia no
país.
Como exemplo, citou o estudo referente a combustível do futuro e hidrogênio, realizado no CT
de Energia, que é o Fundo destinado a financiar programas e projetos na área de energia, especialmente na área de eficiência energética no uso final.
Segundo o ministro, a produção de hidrogênio é uma agenda
que vem sendo demandada pelo

presidente Jair Bolsonaro e que
será um diferencial que vai se somar às diversas alternativas energéticas e limpas de energia do
Brasil.
“Combustíveis do futuro é
uma demanda discutida no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética que estamos trabalhando de forma muito concreta e em breve com recursos do
FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Finep estará operando três chamadas envolvendo os
CTs, empreendedores e startups,
ou seja, o país já pensa o futuro
do ponto de vista energético e
sempre dentro de uma produção
limpa”, comentou.
Rio de Janeiro
Na visão do ministro, com
certeza o estado do Rio de Janeiro tem um papel diferenciado para
a produção de novos combustíveis e energia limpa e, dessa forma, não pode perder essa nova
janela de oportunidades que se
apresenta.
“Não dá para dissociar energia do estado do Rio de Janeiro,
nas suas diversas formas de geração. Energia tem a ver com Rio
de Janeiro, que não pode perder
esses desafios e transformar os
desafios em oportunidades”,

apontou.
Solar e eólica
Ainda no seminário, Alvim
destacou o esforço de aumento
da produção de energia solar e
eólica no Brasil para garantir matrizes alternativas ao país, sem,
no entanto, abandonar a energia
nuclear.
“Não só como alternativa de
geração de energia, mas como
aplicação das tecnologias nucleares na área de saúde, na área de
alimentos, ou seja, na sua diversidade de benefícios que traz
para a sociedade”, completou.
Transição energética
O secretário de Planejamento
e Desenvolvimento Energético
do Ministério de Minas e Energia (MME), Paulo César Magalhães Domingues, que estava
presente, apresentou o desempenho do Brasil no mercado internacional, como o sétimo maior
produtor de petróleo e a mesma
posição como maior exportador.
Mostrou ainda o volume crescente de investimentos que vem
ocorrendo em diversas áreas, em
especial, após a realização de leilões.
“Quando o mundo trata hoje
de transição energética, o Brasil
já está muito à frente”, completou referindo-se à estratégia do

Prazo para entrega da declaração do
Imposto de Renda termina hoje
O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda
da Pessoa Física (IRPF) 2022
(ano-base 2021) se encerra nesta terça-feira (31). De acordo com
o último balanço da Receita Federal, divulgado no dia 27, até
então 28.880.296 declarações já
haviam sido entregues. A expectativa é de que este número chegue a 34,1 milhões até o fim do
prazo.
Quem estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer
até o fim do prazo estará sujeito
a multa. O valor da multa é de
1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado
a 20% do valor do imposto de
renda. O valor mínimo da multa
é de R$ 165,74.
A multa é gerada no momento da entrega da declaração e a
notificação de lançamento fica

junto com o recibo de entrega.
O contribuinte terá 30 dias para
pagar a multa. Após este prazo,
começam a correr juros de mora,
corrigidos pela taxa Selic, atualmente em 12,75% ao ano.
Quem deve declarar
Estão obrigadas a apresentar a Declaração de Ajuste Anual os cidadãos que tiveram, em
2021, rendimentos tributáveis
com valor acima de R$ 28.559,70.
Além desses contribuintes,
quem recebeu, no ano passado,
rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, em valor superior a R$ 40 mil, como rendimentos de aplicações financeiras,
doações, heranças, partilha de
divórcio, meação, indenizações,
dividendos e juros sobre capital
próprio; quem recebeu, em 2021,

receita bruta anual decorrente de
atividade rural em valor acima do
limite de R$ 142.798,50.
Também é obrigado a declarar o imposto quem tinha, em 31
de dezembro de 2021, a posse ou
propriedade de bens e direitos,
inclusive terra nua, em valor superior ao limite de R$ 300 mil; as
pessoas que obtiveram, em qualquer mês do ano passado, ganho de capital na alienação de
bens ou direitos, sujeito à incidência de imposto ou realizou
operações em bolsa de valores.
As pessoas que tiveram lucro, em 2021, com a venda de
imóveis residenciais, mas optaram por uma das situações de
isenção total ou parcial de imposto de renda sobre o ganho
de capital; que pretendem compensar prejuízos da atividade
rural ou de operações em bolsa

de valores; e quem passou à
condição de residente no Brasil,
no ano passado, também são
obrigadas a declarar o imposto.
Novidades
Uma das novidades na declaração do IRPF 2022 é o acesso ampliado à declaração prépreenchida por meio de todas as
plataformas disponíveis, e o recebimento da restituição e o pagamento de Darf via Pix, desde
que a chave do contribuinte seja
o CPF.
O Programa Gerador da Declaração está disponível no site
da Receita Federal para usuários dos sistemas Windows, iOS
e Linux. Também será possível
declarar online ou por dispositivos móveis, por meio do app
Meu Imposto de Renda. (Agencia Brasil)

Prefeitura do Recife suspende
festejos juninos na cidade
Após as fortes chuvas que
atingiram a cidade nos últimos
dias e causaram a morte de 91
pessoas, a prefeitura do Recife
cancelou os festejos juninos deste ano. A medida foi anunciada
pelo prefeito da cidade, João
Campos, por meio de uma rede
social. Segundo Campos, a medida visa reforçar o apoio dado
às famílias mais afetadas.
“Estamos tomando medidas
para reforçar as ações de apoio
às famílias mais impactadas nessa tragédia provocada pelas fortes chuvas. Por isso, estamos
suspendendo a realização dos
festejos juninos, incluindo o São
João e o São Pedro. O nosso foco
é salvar vidas”, disse.
Segundo Campos, após as
chuvas, mais de 3,5 mil pessoas
estão alojadas em abrigos. Cam-

pos disse ainda que o cancelamento das festividades vai liberar R$ 15 milhões para atender as
famílias atingidas.
De acordo com a Defesa Civil
de Pernambuco, as chuvas causaram a morte de 91 pessoas em
todo o estado. Há ainda 26 desaparecidos, desde o dia 25, data
em que as chuvas começaram a
ficar mais intensas. As informações atualizadas têm por base
dados do Centro Integrado de
Comando e Controle Regional
(CICCR) do estado.
Forças de segurança, Defesa
Civil, Exército e órgãos municipais estão atuando em sete pontos de deslizamentos da região
metropolitana: Zumbi do Pacheco e Curado IV (Jaboatão dos
Guararapes); Areeiro (Camaragibe); Monte Verde/Ibura, Barro e

Guabiraba (Recife) e Paratibe
(Paulista).
A operação conta com a participação de 198 bombeiros de
Pernambuco; 11 da Paraíba; sete
de Minas Gerais e oito do Rio
Grande do Norte. Auxiliam também nos trabalhos 60 militares do
Exército; 22 da Marinha; oito policiais militares; 100 guardas municipais; quatro policiais civis e
25 funcionários da empresa de
limpeza urbana.
“Estamos trabalhando com
força total, mobilizando os recursos disponíveis, buscando profissionais de vários estados do Brasil com especialidade em resgate
em áreas de deslizamentos, além de
suporte às áreas atingidas por terra, água e ar”, informou, em nota, o
secretário de Defesa Social, Humberto Freire.

O número de desabrigados é
de em cerca de 5 mil, segundo
balanço divulgado na segundafeira (30) pela Central de Operações da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe).
Mais chuvas
De acordo com a Agência
Pernambucana de Águas e Clima
(Apac), as chuvas devem continuar até sexta-feira (3) na região
metropolitana do Recife e na
Zona da Mata, mas em menor
volume e com intensidade moderada.
Diante da situação, a Defesa
Civil estadual reforçou o alerta
sobre o “alto risco de deslizamentos, uma vez que o solo já está
bastante encharcado”. (Agencia
Brasil)

Índices de Confiança de Serviços e do
Comércio sobem em maio, diz FGV
Os índices de Confiança de
Serviços (ICS) e do Comércio
(ICC) cresceram de abril para maio
deste ano, segundo dados divulgados na segunda-feira (30) pela
Fundação Getulio Vargas (FGV).
O ICC subiu 7,4 pontos e atingiu
93,3 pontos, em uma escala de

zero a 200 pontos, o maior nível
desde outubro de 2021 (94,2 pontos).
Já o ICS teve alta de 2,1 pontos e chegou a 98,3 pontos, o
maior patamar também desde outubro de 2021 (99,1 pontos).
Os seis principais segmentos

do ICC, que mede a confiança do
empresariado do comércio do
país, tiveram alta de abril para maio.
O Índice da Situação Atual, que
avalia a percepção dos empresários sobre o presente, subiu 8,2 pontos. O Índice de Expectativas, que
avalia a confiança no futuro, avan-

çou 6,1 pontos.
Já no ICS, que mede a confiança do empresariado de serviços, a
alta atingiu 9 dos 13 segmentos
pesquisados. O Índice de Situação
Atual avançou 2,1 pontos, enquanto o Índice de Expectativas subiu
1,9 ponto. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

país em avançar em energias limpas e renováveis.
O secretário também fez referência à produção de hidrogênio,
que conforme explicou tem uma
sinergia grande com a produção
da eólica offshore (no mar). “A
eólica offshore associada à produção de hidrogênio, que é extremamente eletrointensivo, é
bastante interessante. Tem a eólica offshore, produz hidrogênio,
uma parte dessa energia fica no
Brasil e outra parte é transformada em hidrogênio tanto para uso
interno como para a exportação”,
revelou.
“Estamos criando todo o arcabouço legal, regulatório e jurídico para permitir o crescimento
dessas fontes no Brasil”, concluiu.
Gás natural
O diretor-geral da ANP, almirante Rodolfo Saboia, indicou
que o mercado de gás natural no
Brasil tem passado por uma transformação ainda maior que o de
petróleo, mas esbarra na necessidade de uma estrutura maior
para se desenvolver.
“O Brasil carece enormemente de infraestrutura de gás natu-

ral. Temos algumas centenas de
vezes menos quilômetros de gasodutos que os Estados Unidos
e do que a Argentina, por exemplo”, indicou, acrescentando que
a situação tem melhorado nesse
aspecto a partir da aprovação da
lei do novo mercado de gás, no
ano passado.
“A gente já está vendo uma
dinâmica diferente no mercado de
gás natural. A gente está caminhando de um mercado que saiu
do monopólio de fato da Petrobras, até recentemente, para um
outro em que já há a entrada de
um grande número de players
com simplificações regulatórias,
porque o regime agora não é mais
de concessões”, observou.
A diretora de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), Heloísa Esteves, destacou a importância da biomassa para a produção de energia, que já ultrapassou a utilização da cana para obter o etanol e passou a utilizar
outros produtos. “A gente tem a
quarta maior produção agrícola
do mundo. Isso tem uma sinergia
muito grande com o nosso potencial de bioenergia”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Índice usado em contratos de
aluguel tem inflação de 0,52%
em maio
O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), usado no
reajuste dos contratos de aluguel, registrou inflação de
0,52% em maio deste ano. Ataxa
ficou abaixo das observadas no
mês anterior (1,41%) e em maio
de 2021 (4,10%).
Com o resultado, o IGP-M
acumula taxas de inflação de
7,54% no ano e de 10,72% em
12 meses. Em maio de 2021, o
IGP-M acumulava alta de
37,04% em 12 meses.
A queda da taxa de abril para

maio foi puxada pelos preços no
atacado e no varejo. O Índice
de Preços ao Produtor Amplo
(IPA), que mede o atacado, caiu
de 1,45% em abril para 0,45%
em maio.
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o varejo, passou de 1,53% em abril
para 0,35% em maio.
Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção
(INCC) recuou de 0,87% para
1,49% no período. (Agencia
Brasil)

Governo disponibiliza R$ 1 bi
para ações de socorro em desastres
O Ministério do Desenvolvimento Regional tem cerca de R$
1 bilhão destinados a ações de
socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais
eventualmente interrompidos por
conta de desastres.
De acordo com o ministério,
para solicitar esses recursos, o
município deve estar cadastrado
no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Na
ferramenta, é possível elaborar
Planos de Contingência; registrar desastres ocorridos no município/estado; solicitar o reconhecimento federal de situação
de emergência ou de estado de
calamidade pública; solicitar recursos federais a partir da elaboração de formulários online; consultar e acompanhar as solicitações de reconhecimento e de repasses para ações de resposta e
de recuperação, e buscar informações sobre recorrências de
desastres com base em dados
oficiais.
Nos estados de Alagoas e
Pernambuco, 63 municípios estão
sob monitoramento e 14 já tiveram situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional em razão das fortes chuvas.
Até o momento, a Defesa Civil Nacional atualizou para 79 o
número de óbitos em Pernambuco, em decorrência das chuvas.
Há, ainda, 3.957 desabrigados em
pontos de apoio localizados próximos às regiões afetadas. Na
segunda-feira (30), o presidente
Jair Bolsonaro visitou o estado.
Os ministros do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira,
do Turismo, Carlos Brito, da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Cidadania, Ronaldo Bento, participaram no domingo (29) de coletiva

à imprensa na Base Aérea do Recife.
“Nas próximas horas, os municípios devem emitir os decretos
de emergência para que possa
ocorrer o reconhecimento federal
de situação de emergência e a liberação de recursos para as primeiras ações de socorro”, informou Ferreira. “Vamos manter a
Defesa Civil Nacional em Pernambuco, o tempo que for necessário, para auxiliar as autoridades
locais nos próximos passos”,
destacou Ferreira.
No caso do Ministério do
Desenvolvimento Regional, a liberação de recursos federais
ocorre em três etapas: no primeiro momento, são liberados recursos para as ações de assistência
humanitária, dando prioridade à
compra de kits de higiene e limpeza, colchões, cestas básicas e
alimentação para as equipes de
resgate. Na segunda etapa, é elaborado um plano de trabalho para
o restabelecimento de serviços
essenciais, com limpeza urbana,
religação de energia e abastecimento de água.
A terceira etapa é quando o
município solicita, até 90 dias
depois do término das ocorrências, recursos para reconstrução de áreas e moradias comprovadamente destruídas pelo
desastre.
O ministro Daniel Ferreira
observou que a população pode
adotar medidas de autoproteção.
“O cidadão pode mandar um
SMS para o número 40199, com o
CEP da sua residência, para receber alertas, atualizações e recomendações da Defesa Civil regionalizadas, podendo, assim, se
antecipar e se proteger nas situações de emergência”, explicou.
(Agencia Brasil)

Singulare Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ 62.285.390/0001- 40 - NIRE 3530012760-9
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Jose Aloisio Teles Junior - CPF/ME nº 002.920.627-88, Declara, nos termos do art. 6º do Regulamento
Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração
na Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito no CNPJ/ME nº 62.285.390/0001-40.
Esclarece que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória,
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma
especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado
público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet).
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para
Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do
Sistema Financeiro - Deorf mencionado abaixo. Banco Central Do Brasil. Gerência Técnica em São Paulo - I
(GTSP1), Av. Paulista, 1.804, 5º andar, 01310-922, São Paulo - SP.
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Pérez surpreende e entra na lista
de vencedores em Mônaco

Sergio Pérez comemora com equipe
acidentes em 2018, 2019 e
2021. Mas o resultado ficou longe de agradar o monegasco da
Ferrari. Leclerc disparou xingamentos no rádio por causa da
estratégia da equipe, que primeiro trocou os pneus de chuva pelos intermediários e só depois o
chamou para colocar os compostos slicks.
George Russell, da Mercedes, terminou em quinto lugar,

seguido por Lando Norris, da
McLaren e Fernando Alonso, da
Alpine. Lewis Hamilton, da Mercedes, Valtteri Bottas, da Alfa
Romeo, e Sebastian Vettel, da
Aston Martin, completaram a lista dos dez primeiros.
Com o resultado em Monte
Carlo, a liderança segue nas mãos
de Max Verstappen. O atual campeão chegou a 125 pontos e agora tem nove de vantagem sobre

Leclerc. Pérez foi a 110 pontos
e é o terceiro colocado.
Após a prova, Sergio Pérez
exibiu orgulhosamente a bandeira de seu país e foi às lágrimas
no pódio de Monte Carlo. “É um
sonho realizado”, comemorou o
piloto da Red Bull. “Tirando a
corrida em casa de cada piloto,
que eu ainda não ganhei, acho que
não há corrida mais especial para
vencer”, completou.
Agora, o México contabiliza
cinco vitórias na história da categoria, sendo duas com Pedro Rodríguez (África do Sul-1967 e
Bélgica-1970) e três com o próprio Pérez (Sakhir-2020, Azerbaijão-2021 e Mônaco-2022).
“Fizemos do jeito mais difícil para nós no fim. Com a degradação de pneus que eu tinha,
sem cometer erros, completar a
prova e segurar Carlos não foi
fácil”, analisou. “Estou certamente muito feliz. Eu corri hoje
com um capacete em homenagem a Pedro Rodríguez e estou
certo de que lá de cima ele está
super orgulhoso do que alcançamos juntos no esporte”.

Foto/ Dutch Photo Agency

Felipe Drugovich vence em Mônaco e
comemora quarta vitória na Fórmula 2

Felipe Drugovich
Felipe Drugovich viveu mais
um final de semana mágico em
sua trajetória na principal categoria de acesso à Fórmula 1.
Depois de abandonar a primeira
prova da 5ª etapa da Fórmula 2
no sábado, o brasileiro venceu de
ponta a ponta a segunda e mais
valiosa corrida, disputada no domingo (29) em Mônaco, e aumentou sua vantagem na liderança do campeonato.
Piloto da equipe holandesa
MP Motorsport – que também
lidera o campeonato –, Drugovich largou na pole position e
manteve a posição na chegada da
primeira curva. E a partir daí impôs um ritmo muito forte, che-

gando a marcar a melhor volta da
prova nas três primeiras passagens.
Ao longo do primeiro stint,
feito com pneus de composto
macio, o piloto de Maringá (PR)
controlou a vantagem que estabelecera em relação ao segundo
colocado na prova e no campeonato, o francês Theo Pourchaire.
Em torno da metade das 42
voltas previstas aconteceu a primeira intervenção do safety-car,
do que Felipe Drugovich se aproveitou – junto com ao menos
outros seis concorrentes – para
fazer sua troca obrigatória de
pneus. Agora com compostos
“super macios”, o brasileiro vol-

tou à pista na liderança, mas com
Pourchaire muito próximo.
Felipe Drugovich fez boa relargada nesta e na segunda intervenção do safety car e manteve a
liderança nas duas vezes, mas
sempre muito pressionado pelo
piloto francês. Os dois faziam um
duelo à parte, mas Drugovich
soube novamente administrar de
maneira perfeita o desgaste dos
pneus a ponto de, nas duas últimas voltas, ter condições de aumentar seu ritmo e receber a bandeirada com 8 décimos de segundos de vantagem.
Com sua quarta vitória na
temporada – a terceira nas quatro últimas corridas –, Felipe
Drugovich tornou-se o terceiro
piloto com mais triunfos (7) na
história da Fórmula 2, ao lado
dos atuais pilotos de Fórmula 1
Charles Leclerc e George Russell. Artem Markelov e Nick De
Vries, com oito vitórias, lideram
a estatística.
E, entre os brasileiros, ele é
sexto vencedor em Mônaco. Antes de Felipe, apenas Ayrton Senna (Fórmula 1), Bruno Senna
(GP2), Bruno Junqueira (Fórmula 3000), Jaime Melo Júnior
(Fórmula Renault Eurocup) e
Cacá Bueno (Jaguar I-Pace eTrophy) triunfaram nas ruas do
Principado.
Com mais 25 pontos soma-

dos na tabela de classificação,
Drugovich aumentou para 32 sua
vantagem para Pourchaire na liderança do campeonato.
“Foi uma corrida absurda. No
começo eu estava muito bem,
muito rápido, mas abusei um
pouco do primeiro jogo de
pneus, o que, na verdade, não chegou a causar prejuízo”, relembra
Felipe Drugovich. “Depois, no
segundo jogo, tive problemas
com os pneus dianteiros, um
pouco também porque o erro da
equipe fez com que eu desse voltas que não deveriam ter sido
dadas com eles na prova de ontem. Os pneus ‘acabaram’ nas 10
últimas voltas e tive muito trabalho para me defender dele, eu
não tinha muita coisa a fazer.
Consegui segurar a ‘barra’ e estou muito feliz por ter vencido
em Mônaco. A tomada de tempos foi essencial”, finalizou.
A 6ª etapa do Campeonato
Mundial de Fórmula 2 será realizada daqui a duas semanas, entre os dias 10 e 12 de junho, no
Azerbaijão.
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.

Rotary Kart Club tem campeonato
embolado depois de quatro etapas
O Rotary Kart Club (RKC)
realizou a quarta etapa de seu
campeonato no fim de semana
(28) com muitas disputas no
Kartódromo de Interlagos (SP/
SP), que deixaram o certame
embolado em quase todas as categorias. Os vencedores foram
Alberto Otazú (Le Mans), Leonardo Ferreira (Stock), Miguel
Sacramento (Old Stock), Luis
Gouvêa (Light) e Vinicius Gonzalez (Rokkie. Agora, os líderes do campeonato do RKC são
Alberto Otazú (Le Mans), Leonardo Ferreira (Stock), Miguel
Sacramento (Old Stock), Luis
Gouvêa (Light) e Raphael Casagrande (Rookie).
Na principal categoria Alberto Otazú voltou a dominar, mesmo carregando o lastro do sucesso, por ter vencido anteriormente. Ele largou da pole position (1min08s260) e só não
manteve a ponta quando alguns
pilotos fizeram a ‘Jocker Lap’
antes deles. Mas quando ele realizou esta volta no traçado mais
curto, voltou a aparecer na liderança da Le Mans com considerável vantagem. O segundo colocado foi Rogério Cebola, seguido de Leonardo Ferreira. A volta
mais rápida foi de Fábio Noronha. Com esta nova vitória Ota-

zú acumula 93 pontos, 14 de vantagem sobre Ferreira.
Na prova conjunta das categorias Stock e Old Stock, a pole
position (1min07s747) foi de
Leonardo Ferreira, que viria fazer também a volta mais rápida
(1min06s988). Entre os pilotos
com mais de 50 anos, o mais rápido na tomada de tempos foi
Sérgio Compain, terceiro no geral. Na corrida, a disputa foi intensa entre Leonardo, Miguel
Sacramento (Old) e Fábio Noronha. Sacramento liderou as últimas voltas, fez a volta mais rápida (1min06s999) entre os pilotos sêniores, mas bobeou na última curva e deixou a vitória para
Ferreira, apenas 0s163 à frente
de Noronha. Terminando em terceiro, Miguel manteve a invencibilidade na Old, com quatro
vitórias. Destaque para o então
líder da Stock, Rogério Cebola, que largou da 18ª e última
posição para terminar num excelente quarto posto. Com a
vitória Ferreira assumiu a liderança da Stock com 90 pontos,
superando Cebola em apenas
quatro pontos. E Sacramento
ampliou a dianteira na Old para
94 pontos, 14 de folga sobre
Jorge Filipe.
Entre os pilotos da Light

Foto/Divulgação

Os líderes do campeonato do RKC são Alberto Otazú (Le Mans), Leonardo Ferreira (Stock), Miguel Sacramento (Old Stock),
Luis Gouvêa (Light) e Raphael Casagrande (Rookie)

Miguel Sacramento lidera a Old Stock do RKC
Luiz Henrique Pereira garantiu
a pole position (1min07s827),
mas na corrida não teve vida fácil, ainda mais depois que Andrea Senigalia assumiu a liderança e o grid ficou bem compacto. Por fim, o líder Luis Antônio Gouvêa venceu novamente, mas com apenas 0s733 de
vantagem sobre Arthur Martins,
autor da volta mais rápida
(1min07s160). Em terceiro terminou Mauro Claudino. Agora
Gouveia soma88 pontos, 13 a
mais do que Martins.
A categoria dos pilotos estreantes (Rookie) viu o seu quarto

vencedor diferente. Vinicius
Gonzalez foi o mais rápido
(1min09s619) na tomada de
tempos, e venceu com 1s622 de
folga sobre Raphael Casagrande,
detentor do giro mais veloz
(1min07s646). Largando da décima posição, Duda Cebolinha
recebeu a bandeirada em terceiro. Com regularidade, Casagrande assumiu a liderança com 79
pontos, apenas um tento de vantagem sobre Cebolinha.
A quinta etapa será dia 11 de
junho, novamente no Kartódromo de Interlagos, e marcará o
11º aniversário do RKC.

Arena Cross

Ramyller Alves vence na
AX2 na primeira corrida na
equipe Husqvarna Power
Husky/Invictus Speed Crew
Husqvarna conquistou a primeira vitória na AX2 no
campeonato, com a chegada do piloto que vive nos EUA
e compete no AMA Supercross. Humberto “Machito”
Martins andou forte mas devido a uma queda, terminou
em 6º na Pro, principal categoria do Arena Cross

Foto/ Tiago Lopes

Foto/ Red Bull Content Pool

Por Tiago Mendonça
O mexicano Sergio Pérez
conquistou no domingo a vitória
no tradicional Grande Prêmio de
Mônaco da Fórmula 1. Em uma
prova tumultuada por causa da
mudança no clima, o piloto que
largou em terceiro aproveitou a
estratégia certeira da Red Bull na
troca dos pneus e foi o primeiro
a cruzar a linha de chegada no
Principado.
Foi a terceira vitória de Checo na carreira e a primeira em
2022. A corrida começou com
mais de uma hora de atraso por
causa da forte chuva que caiu
pouco antes da largada e foi encerrada pelo limite de tempo, já
que a forte batida de Mick Schumacher na 30ª volta provocou
bandeira vermelha. O espanhol
Carlos Sainz, da Ferrari, chegou
em segundo e o holandês Max
Verstappen, da Red Bull completou o pódio.
Pole position da prova, Charles Leclerc chegou em quarto e
finalmente conseguiu completar
uma corrida em casa depois dos

Piloto largou na frente e mostrou uma pilotagem segura e
perfeita até a vitória

Há menos de uma semana no Brasil, Ramyller Alves
#70 (FC 250 Rockstar) começou a temporada do Arena Cross com o pé direito.
Na primeira prova com a
equipe Husqvarna Power
Husky/Invictus Speed Crew,
o piloto que reside nos Estados Unidos, venceu de ponta a ponta, a corrida na AX2
e levou a Husqvarna Brasil
para o lugar mais alto do pódio na categoria. A 1ª etapa
da temporada aconteceu, na
noite de sábado (28), na pista montada próxima ao Paço
Municipal de Jundiaí, no interior paulista, e teve arquibancadas lotadas com aproximadamente 6 mil pessoas
que foram assistir ao show
de manobras dos pilotos brasileiros e estrangeiros.
Ramyller é nascido nos
Estados Unidos, mas tem dupla nacionalidade, é filho de
pais brasileiros e compete há
20 anos e sua experiência no
AMA Supercross americano
fez também com que se sobressaísse na bateria. Largou
na frente, chegou a abrir 14seg
de vantagem, fez a melhor volta e mostrou uma pilotagem
segura. “É bom demais vencer no Brasil novamente, minha primeira vitória foi na 85cc
em 2013. A pista estava incrível, foi uma boa disputa e me
readaptei rapidamente à
moto, pois cheguei na terçafeira no Brasil e tive pouco
tempo para treinar com a
moto, mas fisicamente estava bem preparado. Estou
muito feliz por ter conquistado essa vitória para equipe
na minha primeira prova com
a Power Husky”, comemora o piloto, que vai competir
toda a temporada do Arena
Cross na equipe devido a um
intercâmbio entre equipes
anunciada nesta semana pela
Husqvarna Brasil.
Já Humberto “Machito”
Martin #101 (FC 450 Rockstar), tricampeão LatinoAmericano e Campeão do
Supercross Argentino (SX
Champ Series), segurou bem
a 5ª posição na primeira bateria na Pro, mas fechou em
7º. Depois fechou a segunda
bateria em 6º e na somatória
das duas provas terminou a
etapa em 6º na principal categoria do Arena Cross. “Não
entrava numa pista de arena
deste o ano passado então foi
um desafio me adaptar nos
treinos. Na primeira bateria
tive um contratempo com um
piloto e perdi duas posições
na última volta. E na segun-

da, estava em um bom ritmo
e uma boa velocidade para
assumir a 3ª posição, quando o piloto da frente caiu e
não tive como desviar e cai,
então perdi muito tempo mas
terminei em 6º na geral é que
um resultado bem satisfatório”, explica Machito. “Estou
muito feliz com a equipe que
evoluiu bem de 2021 pra cá
e a minha moto estava muito
boa, o que foi um dos diferenciais desta etapa. Foi uma
felicidade enorme a vitória do
Ramyller para equipe e vamos com tudo para a próxima etapa”, completa.
Atleta de alta performance, o venezuelano naturalizado brasileiro está em sua segunda temporada como piloto oficial da Husqvarna Brasil
e tem representado muito bem
a marca nas competições internacionais. Atualmente lidera o Campeonato de Motocross na Venezuela na MX1 e
Mx2 e é vice-líder no Campeonato argentino na MX1.
Para Maurício Fernandes,
sócio-diretor da Husqvarna
Brasil, os bons resultados na
etapa de abertura do Arena
Cross sinalizam que será uma
temporada de boas disputas.
“Essa vitória do Ramyller na
AX2 é muito significativa
para a marca, liderou do início ao fim a bateria, foi abrindo vantagem a cada volta e
pilotou com precisão. Já o
Machito também estava brigando pelo pódio e manteve
um ritmo forte e sua trajetória e resultados mostram que
a competitividade vai ser alta
na Pro. Estamos no caminho
certo, evoluindo a cada prova e nossa expectativa para
essa temporada é das melhores”, finaliza Fernandes.
Campeão do Arena Cross
2021 na 50cc, além de ter
conquistado os títulos Brasileiro e Paulista de Motocross
na categoria, o paulista Heitor Matos se machucou durante os treinos da sexta-feira
e não pode disputar a 1ª etapa em Jundiaí. Mas o piloto
estará de volta na 2ª etapa e
se juntará a Machito e Ramyller na prova de Caraguatatuba (SP), em 2 de julho.
A equipe Husqvarna Power Husky/Invictus Speed
Crew tem patrocínio da Husqvarna Brasil, Goldentyre,
Circuit Equipment, Grupo
2W Motors, Mattos Racing
e apoio da Nihilo, WMR,
Namura, Ride 100%, Liquid
Moli Brasil e KTM Bikes.
Mais informações no
www.powerhusky.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)

Un ão Qu m ca Fa macêu ca Nac ona S A

Jornal O DIA SP
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

Arcos Dourados Comércio de Alimentos S.A.

CNPJ nº 42.591.651/0001-43 - NIRE 35.300.559.754
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/04/2022
1. Data Horário e Local: Aos 29/04/2022, às 9h, na sede social da Arcos Dourados Comércio de
Alimentos S.A., localizada na Cidade de Barueri/SP, na Alameda Amazonas, 253, Alphaville Industrial,
CEP 06454-070 (“a Companhia”). 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social
da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas.
3. Convocação e Publicações: Dispensadas todas as formalidades de convocação, conforme dispõe
o §4º, Artigo 124, da Lei Federal 6.404/1976, tal como sucessivamente alterada (a “Lei das S.A.”),
tendo vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Todos os presentes tomaram ciência
de que (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos
do exercício findo em 31/12/2021 (o “Relatório da Administração”); (ii) as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social iniciado em 01/01/2021 e encerrado em 31/12/2021, acompanhadas das
respectivas notas explicativas (as “Demonstrações Financeiras”); e (iii) o parecer dos auditores
independentes da Companhia (o “Parecer dos Auditores Independentes”), foram todos publicados de
acordo com o disposto no Artigo 133, da Lei das S.A., na edição do dia 20/04/2022 do Jornal O Dia
SP, fls. 9 a 11. 4. Composição da Mesa, Lavratura Sumária e Instalação: Por unanimidade entre os
presentes, foi escolhido para presidir esta Assembleia Geral o Sr. Paulo Sergio de Camargo, o qual
por sua vez convidou a Dra. Erika Kishita Fukuda para secretariar os trabalhos. Os presentes foram
devidamente informados acerca da intenção de lavratura da ata desta Assembleia Geral na forma de
sumário dos fatos ocorridos, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das S.A. e do Artigo 9, §7º do
Estatuto Social da Companhia. Constituída a mesa e verificados todos os requisitos legais de instalação,
o Sr. Presidente declarou validamente instalada a Assembleia Geral e formalmente deu por abertos
os trabalhos. 5. Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar acerca das seguintes matérias: (i) Tomar as
contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia
relativas ao exercício social findo em 31/12/2021; (ii) Deliberar sobre o exercício da faculdade prevista
no §4º do Art. 133 da Lei das S.A.; e (iii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
findo, se apurado. 6. Deliberacões tomadas por unanimidade: Após terem sido apresentados o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, bem como após a apresentação do
Parecer dos Auditores Independentes, foram examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem
do Dia, com a leitura de todos os documentos correlatos e, então, submetidas à votação. Prestados
todos os esclarecimentos aos presentes e inexistindo dúvidas ou restrições quanto à convocação e à
instalação desta Assembleia Geral, foram aprovadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou
restrições de qualquer natureza: (i) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações
Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2021, publicadas na edição do
dia 20/04/2022 do Jomal O Dia SP, fls. 9 a 11; (ii) Considerar sanada a falta de publicação dos anúncios
e a inobservância dos prazos referidos no Art. 133 da Lei das S.A., conforme facultado pelo §4º do
mesmo dispositivo; (iii) Verificada a existência de lucro líquido no valor de R$ 184.673.000,00 do
exercício findo em 31/12/2021, foi aprovada (iii.1) a destinação do montante de R$ 143.892.085,50
para a conta de lucros acumulados; (iii.2) a destinação do montante de R$ 8.801.552,77 para a reserva
legal nos termos do Artigo 193 da Lei das S.A.; e (iii.3) a distribuição de dividendos no valor de R$
31.979.361,75, a serem pagos aos acionistas da Companhia dentro do presente exercício; (iv) Aprovar
a destinação do montante de R$ 88.184.915,00, oriundos de exercícios anteriores, para a conta de
lucros acumulados da Companhia. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário à lavratura desta ata,
a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Acionistas
presentes: (i) Arcos Dorados Development B.V. (p.p. Paulo Sergio de Camargo); e (ii) Latam, LLC
(p.p. Dorival Pereira de Oliveira Junior). Barueri/SP, 29/04/2022. Mesa: Paulo Sergio de Camargo Presidente; Erika Kishita Fukuda - Secretária. Acionistas: Arcos Dorados Development B.V. - P.p.
Paulo Sergio de Camargo; Latam, LLC - P.p. Dorival Pereira de Oliveira Junior. JUCESP - 256.039/22-7
em 20/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Pinhalense S/A Máquinas Agrícolas
CNPJ 54.224.423/0001-14 - NIRE 3530006926-9
Extrato da Ata das AGO/AGE Realizadas no dia 30 de abril de 2022
Data, Hora e Local: Assembleias realizadas em 30/04/2022, às 8:00 horas, na sede social à Rua Honório Soares, nº 80 em Espírito Santo
do Pinhal, neste Estado. Presença: Com o comparecimento de acionistas representando o quórum legal, de no mínimo 2/3, conforme se
verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas, em cumprimento aos editais de convocação
publicados. Composição da Mesa: Presidente Adolfo Cipoli, Secretária: Daniele Agostini Ribeiro. Declarando iniciado os trabalhos o Sr.
Presidente solicitou-me fazer a leitura do Edital de Convocação, Relatório e Propostas da Diretoria. O Senhor Presidente comunicou aos
presentes que estava de posse e que havia sido encaminhado aos Senhores Acionistas que solicitaram, do Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, relativos a prestação de contas do exercício findo em 31.12.2021, publicados no “Jornal O Dia SP” edição
impressa de 27.03.2022, página 8, e no Jornal “O DIA SP”, edição digital/certificada ICP/BRASIL, no dia 23 de março de 2022, página 8
– Código de Verificação D907-1993-A94B-BC61, respectivamente, com arquivamento na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São
Paulo, sob nº 183.042/11-0 em 08 de abril de 2022. Deliberações: Colocado em discussão os itens (i) e (ii), da ordem do dia da
Assembleia Ordinária acima citada. Após discussão e votação, foi aprovado por unanimidade o item (i) Prestação de Contas dos
Administradores, Demonstrações Financeiras e ratificados todos os demais atos praticados, relativamente ao exercício findo em
31.12.2021; O item (ii) distribuição no decorrer do ano de 2022, Dividendos Obrigatórios e Juros sobre o Capital Próprio imputados como
Dividendos, calculados na forma da lei, o Sr. Presidente solicita manifestação da Diretoria, fazendo uso da palavra o Diretor Financeiro João
Paulo Cipoli Viegas, em seguida coloca em discussão, fazendo uso da palavra os Acionistas Pedro Henrique Del Guerra Françoso, José
Ronaldo de Carvalho Mendes Filho, Maria Rita Jorge Martini Del Guerra. Em votação foi aprovado por maioria de votos, na forma do Artigo
25º do Estatuto Social, adequado as normas legais vigentes, o valor total líquido de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais),
a serem distribuídos aos acionistas da seguinte forma: 13 (treze) parcelas mensais no valor de R$ 246.153,85 (duzentos e quarenta e seis
mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Integrando estes valores os dividendos distribuídos pela companhia para
todos os efeitos legais. Comunicando ainda, que foi transferido da conta de “Resultado do Exercício”, a importância de R$ 395.335,61
(trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), para formação da “Reserva Legal”, em
cumprimento à legislação e estatuto social vigente. Transferir para a conta de “Reserva de Retenções de Lucros”, o saldo líquido da conta
de “Lucros do Exercício”. Colocando em discussão os itens (i), (ii), (iii) e (iv), da Ordem do dia da Assembleia Extraordinária acima
citada, com o comparecimento de acionistas representando o quórum legal, de no mínimo 2/3, conforme se verifica pelas assinaturas
constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. O Sr. Presidente coloca em discussão o item (i) exame e deliberação sobre a
proposta da Diretoria para aumento do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros, fazendo uso da palavra os Acionistas
Mauro Del Guerra Filho, José Ronaldo de Carvalho Mendes Filho, Paulo Renato Pedroso. O Sr. Presidente solicita informações do Diretor
Financeiro João Paulo Cipoli Viegas, após explanações, o Sr. Presidente coloca em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos,
elevar o capital social da companhia de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), para R$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e
quinhentos mil reais), cujo aumento de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), que será integralizado mediante utilização
de parte do saldo da conta de “Reserva de Lucros – Reserva de Subvenção de Investimentos LC160/17”. Item (ii) a) Aprovado por
unanimidade de votos, alterar o Art. 5º. do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. - O Capital Social é de
R$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais), dividido em 27.500.000 (vinte e sete milhões e quinhentas mil) ações
ordinárias e nominativas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, podendo ser emitidos títulos múltiplos ou cautelas que as representem,
nos termos deste Estatuto Social. As novas ações decorrentes do aumento que ora propomos, serão divididas entre os acionistas como
bonificação, na proporção das ações de que são os mesmos possuidores”. O Sr. Presidente coloca em discussão o item (ii) b) conforme
descrito e melhor detalhado na Proposta da Diretoria, alteração parcial do estatuto no tocante ao Capítulo III A

Opalus A001.21 Participações S.A.

Opalus A002.21 Participações S.A.

Opalus A003.21 Participações S.A.

(Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 06 de Dezembro de 2021
Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10:00 horas, na Rua Pais Leme, nº 215, Sala 1410,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da
Opalus A0001.21 Participações S.A., conforme se constatou pelas assinaturas na Lista de Presença e no
Boletim de Subscrição. Mesa e Convocação: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade R.G.
nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410, Pinheiros, CEP
05425-011 que convidou a mim, Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 58.694.039-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala
1410, Pinheiros, CEP 05425-011 , para Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto
no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Pauta: (i) Aprovar a constituição da Opalus A001.21 Participações
S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social Inicial; (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca da remuneração dos Diretores da
Companhia. Deliberações: Após exame e discussão, foi deliberada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições (i) a constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente constituída a Companhia a
partir deste momento; (ii) o Capital Social Inicial da Companhia no montante de R$500,00 (quinhentos
reais) em moeda corrente do país, dividido em 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas
e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 (cinquenta reais) neste ato, em moeda corrente
nacional, sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados pela Stigma Holdings Participações Ltda.,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.152.346/0001-90, registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o Nire nº 35235664773, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 B, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques
Conde, acima qualificada, e R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados por Kappa Holdings Participações
Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.144.957/0001-96, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o Nire nº 35235663955, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 A,
Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, já qualificada, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o Anexo II da ata
a que se refere a presente Assembleia de Constituição, de forma que os R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar
desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto
Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo I da ata a que se refere a presente Assembleia
de Constituição; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária, passando a Companhia a ter os seguintes Diretores, sem designação
específica: (a) Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade R.G. nº 58.694.039-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410, Pinheiros,
CEP 05425-011; e (b) Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório
profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410,
Pinheiros, CEP 05425-011. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo
147 da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei,
que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de dezembro de 2021. Graziela Marques Conde - Presidente. Antonia Ivanete Paula Gurgel - Secretária. Visto da Advogada: Rachel de
Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 363.776. JUCESP/NIRE nº 3530058258-6 em 14/12/21. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Anexo I - Estatuto Social: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto
e Duração: Artigo Primeiro: Opalus A001.21 Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por
este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, 215, Sala 1410,
Caixa Postal CP/EP A001.21N, Pinheiros, CEP 05424-150, podendo abrir filiais, agências ou escritórios
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social a participação em outras
sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto: A Companhia terá
prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital social é de R$500,00
(quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no
prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social,
para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da
Assembleia Geral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros
meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que
convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei
e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando o voto em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia
será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de
diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral,
permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
dos novos diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus
honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos
far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor,
suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos
necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante
qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes
normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar
cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir,
vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem
a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos
instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”,
as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de
acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras garantias em
favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios
da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal:
Artigo Décimo Segundo: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que,
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos
e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo
VI - Disposições Gerais: Artigo Décimo Terceiro: O exercício social da Companhia coincide com o ano civil,
encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social,
a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei.
Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes
der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento,
e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas
representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer
momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto:
A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2%
(dois por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela
distribuição de um percentual maior. Artigo Décimo Sétimo: A Companhia entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a
maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua
remuneração. Artigo Décimo Oitavo: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Visto da
Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 336.776.

(Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 06 de Dezembro de 2021
Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10:00 horas, na Rua Pais Leme, nº 215, Sala 1410,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da
Opalus A0002.21 Participações S.A., conforme se constatou pelas assinaturas na Lista de Presença e no
Boletim de Subscrição. Mesa e Convocação: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade R.G.
nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410, Pinheiros, CEP
05425-011 que convidou a mim, Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 58.694.039-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala
1410, Pinheiros, CEP 05425-011 , para Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto
no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Pauta: (i) Aprovar a constituição da Opalus A002.21 Participações
S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social Inicial; (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca da remuneração dos Diretores da
Companhia. Deliberações: Após exame e discussão, foi deliberada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições (i) a constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente constituída a Companhia a
partir deste momento; (ii) o Capital Social Inicial da Companhia no montante de R$500,00 (quinhentos
reais) em moeda corrente do país, dividido em 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas
e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 (cinquenta reais) neste ato, em moeda corrente
nacional, sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados pela Stigma Holdings Participações Ltda.,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.152.346/0001-90, registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o Nire nº 35235664773, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 B, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques
Conde, acima qualificada, e R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados por Kappa Holdings Participações
Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.144.957/0001-96, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o Nire nº 35235663955, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 A,
Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, já qualificada, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o Anexo II da ata
a que se refere a presente Assembleia de Constituição, de forma que os R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar
desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto
Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo I da ata a que se refere a presente Assembleia
de Constituição; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária, passando a Companhia a ter os seguintes Diretores, sem designação
específica: (a) Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade R.G. nº 58.694.039-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410, Pinheiros,
CEP 05425-011; e (b) Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório
profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410,
Pinheiros, CEP 05425-011. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo
147 da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei,
que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de dezembro de 2021. Graziela Marques Conde - Presidente. Antonia Ivanete Paula Gurgel - Secretária. Visto da Advogada: Rachel de
Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 363.776. JUCESP/NIRE nº 3530058257-8 em 14/12/21. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Anexo I - Estatuto Social: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto
e Duração: Artigo Primeiro: Opalus A002.21 Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por
este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, 215, Sala 1410,
Caixa Postal CP/EP A002.21N, Pinheiros, CEP 05424-150, podendo abrir filiais, agências ou escritórios
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social a participação em outras
sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto: A Companhia terá
prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital social é de R$500,00
(quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no
prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social,
para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da
Assembleia Geral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros
meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que
convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei
e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando o voto em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia
será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de
diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral,
permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
dos novos diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus
honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos
far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor,
suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos
necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante
qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes
normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar
cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir,
vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem
a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos
instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”,
as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de
acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras garantias em
favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios
da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal:
Artigo Décimo Segundo: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que,
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos
e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo
VI - Disposições Gerais: Artigo Décimo Terceiro: O exercício social da Companhia coincide com o ano civil,
encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social,
a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei.
Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes
der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento,
e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas
representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer
momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto:
A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2%
(dois por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela
distribuição de um percentual maior. Artigo Décimo Sétimo: A Companhia entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a
maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua
remuneração. Artigo Décimo Oitavo: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Visto da
Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 336.776.

(Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 06 de Dezembro de 2021
Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10:00 horas, na Rua Pais Leme, nº 215, Sala 1410,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da
Opalus A0002.21 Participações S.A., conforme se constatou pelas assinaturas na Lista de Presença e no
Boletim de Subscrição. Mesa e Convocação: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade R.G.
nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410, Pinheiros, CEP
05425-011 que convidou a mim, Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 58.694.039-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala
1410, Pinheiros, CEP 05425-011 , para Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto
no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Pauta: (i) Aprovar a constituição da Opalus A003.21 Participações
S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social Inicial; (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca da remuneração dos Diretores da
Companhia. Deliberações: Após exame e discussão, foi deliberada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições (i) a constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente constituída a Companhia a
partir deste momento; (ii) o Capital Social Inicial da Companhia no montante de R$500,00 (quinhentos
reais) em moeda corrente do país, dividido em 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas
e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 (cinquenta reais) neste ato, em moeda corrente
nacional, sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados pela Stigma Holdings Participações Ltda.,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.152.346/0001-90, registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o Nire nº 35235664773, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 B, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques
Conde, acima qualificada, e R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados por Kappa Holdings Participações
Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.144.957/0001-96, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o Nire nº 35235663955, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 A,
Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, já qualificada, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o Anexo II da ata
a que se refere a presente Assembleia de Constituição, de forma que os R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar
desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto
Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo I da ata a que se refere a presente Assembleia
de Constituição; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária, passando a Companhia a ter os seguintes Diretores, sem designação
específica: (a) Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade R.G. nº 58.694.039-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410, Pinheiros,
CEP 05425-011; e (b) Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório
profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410,
Pinheiros, CEP 05425-011. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo
147 da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei,
que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de dezembro de 2021. Graziela Marques Conde - Presidente. Antonia Ivanete Paula Gurgel - Secretária. Visto da Advogada: Rachel de
Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 363.776. JUCESP/NIRE nº 3530058227-6 em 10/12/21. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Anexo I - Estatuto Social: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto
e Duração: Artigo Primeiro: Opalus A003.21 Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por
este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, 215, Sala 1410,
Caixa Postal CP/EP A003.21N, Pinheiros, CEP 05424-150, podendo abrir filiais, agências ou escritórios
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social a participação em outras
sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto: A Companhia terá
prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital social é de R$500,00
(quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no
prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social,
para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da
Assembleia Geral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros
meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que
convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei
e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando o voto em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia
será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de
diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral,
permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
dos novos diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus
honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos
far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor,
suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos
necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante
qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes
normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar
cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir,
vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem
a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos
instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”,
as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de
acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras garantias em
favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios
da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal:
Artigo Décimo Segundo: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que,
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos
e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo
VI - Disposições Gerais: Artigo Décimo Terceiro: O exercício social da Companhia coincide com o ano civil,
encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social,
a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei.
Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes
der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento,
e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas
representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer
momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto:
A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2%
(dois por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela
distribuição de um percentual maior. Artigo Décimo Sétimo: A Companhia entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a
maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua
remuneração. Artigo Décimo Oitavo: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Visto da
Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 336.776.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014639-84.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a SOLIMAN TRADING COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (CNPJ/MF sob o nº
27.036.691/0001-30) que CRAFT MULTIMODAL LTDA lhe ajuizou uma Ação de Procedimento comum, para receber
a quantia de R$ 50.691,69, referente ao não pagamento das faturas nºs 20/01094 e 20/01306. Estando a ré em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a
fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2022.
31/05 e 01/06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1027638-16.2021.8.26.0564O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, Dr. Carlo Mazza Britto Melfi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos espólios de MARIA
MORATTI MASINI e s/m TRENTO MANOELAMÉRICO MASINI, represent ados pelo seu inventariante
ROBER TO MASINI; espólios de ANTONIA MORATTI ZANATA e s/m LUIZ DOMENICO ZANATTA,
representados pelo seu inventariante BERNARDO ANTONIO ZANATA, espólios deANAMORATTIMORASSI
e GIOVANNI MORASSI, representados pelo seu inventariante DR. GERALDOMORASSI, espólios de LUIZ
MORATTI e s/m ANA MARCHIONI MORATTI, represent ados por sua inventariante MARLENE MORATTI,
espólios de FRANCISCOMORATTI e s/m IRACEMAALVES MORATTI, representados pelo seu inventariante
BERNARDETE MORATTI FAZAN, espólios de JOSE MORATTI e s/m HERMINIAMORATTI, representados
por sua inventariante MARIAIZABELMORATTI, e espólios de LUCIA MORATTI CERCHIARI e s/m JACINTO
CERCHIARI, representados por sua inventariante NAIRCERCHIARI SPESSOTTO, bem como os terceiros
interessados MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; FAZENDAPÚBLICA DO ESTADO DESÃO
PAULO, e UNIÃO FEDERAL – PRU, bem como ainda aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, e seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que ANTONIO PAULO JUSTI
E OUTROS, a juiz(ou)(aram) uma AÇÃO DEUSUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel:
situado na Rua das Araribas nº 10, Jd. Ipê, São Bernardo do Campo/SP, com a área total de 274,567m². Objeto
da Matrícula nº 15.826 do 2º CRI de SBC/SP, cadastrado na Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo/SP, sob o contribuinte nº 031.104.026.000. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte)
dias supra, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os mesmos serão considerados revéis, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
MARCELO GONÇALVES DO ROSARIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR,
NASCIDO EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (11/05/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GERALDO GONÇALVES DO ROSARIO E DE MARIA ROSA DE ALMEIDA
ROSARIO. CECILIAAPARECIDADO ROSARIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(30/11/1970), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE MARIA DO ROSARIO.
SAMUEL ROBERTO DE SOUZANASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SAMUEL JOSÉ NASCIMENTO E DE LUCIANA DE SOUZA NASCIMENTO. JENIFER DA
SILVA AZEVEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(07/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
BENEDITO PEDRO DE AZEVEDO E DE ROSANA MARGARIDA DASILVAAZEVEDO.
JOÃO VITOR DA SILVA SAMPAIO,ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(11/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE AGUINALDO NOLASCO SAMPAIO E DE ELIZETE MEIRA DA SILVA. MICHELE AMORIM
DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTAGIÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA(06/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM ITAPECERICADA SERRA, SP, FILHA DE MIGUEL
INACIO DA SILVA E DE EDLEUZA AMORIM DE OLIVEIRA SILVA.
JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA CORDEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM FEIRA DE SANTANA, BANO DIA (21/08/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EDVALDO CORDEIRO E DE ANADE OLIVEIRA CORDEIRO. ELISÂNGELA DO
ROSÁRIO SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO TECNICA DE ENFERMAGEM,
NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA(18/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ MANOEL DOS SANTOS E DE MARIA ALICE DO ROSÁRIO SANTOS.
ERINALDO FELIPE LOURENÇO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, NASCIDO EM ANGATUBA, SP NO DIA (11/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ERINALDO LOURENÇO DA SILVA E DE RITA DE JESUS FRANCISCO.
SABRINA PEREIRA DASILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (02/05/2002), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSE AUREO GOMES DASILVA E DE MARIAALICE PEREIRA RIBEIRO GOMES.
NICOLAS PIZZINI WEITKIEWIC, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE OPERAÇÕES,
NASCIDO EM PORTO ALEGRE, RS NO DIA (20/01/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE WALTER JOSÉ WEITKIEWIC ILLAE DE MADELEINE PIZZINI. MARIANA THOMAZ
DE AQUINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE MARKETING, NASCIDA EM
CURITIBA, PR NO DIA (02/05/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM CURITIBA, PR, FILHA DE
PAULO THOMAZ DE AQUINO E DE ANA MARIA DA SILVA DE AQUINO.
JACKSON DOS SANTOS FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BARBEIRO,
NASCIDO EM CANSANÇÃO, BANO DIA (08/02/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ELIAS DE JESUS FERNANDES E DE LUCINETE DOS SANTOS. GLEYCE KELLY DA
SILVAPEREIRA,ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOATENDENTE DETELEMARKETING, NASCIDA
EM DIADEMA, SP NO DIA (11/09/2002), RESIDENTE E DOMICILIADAEM TABOÃO DA SERRA, SP,
FILHA DE ADÃO PEREIRA E DE ILDENAD ARANHASILVA.
VANDERLEY GOMES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE COZINHA,
NASCIDO EM RIO FORMOSO, PE NO DIA (23/09/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ GOMES DASILVAE DE LINDETE MARIA DASILVA. CLAUDIA SILVADOS SANTOS,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SUB GERENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(27/02/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE JOÃO DOS SANTOS E DE
MARIA ANTONIA DASILVA SANTOS.
FILIPE GOMES DE OLIVEIRA MAIA,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTADE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/06/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA E DE JOSEFA GOMES DA SILVA. ERIKA TIEMI HIRATA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOANALISTAADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA(16/01/1987), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDUARDO HIRATA
E DE ELIANA YAEKO MATUSITAHIRATA.
MARCOS JOSÉ DE SALES JUNIOR, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDO
EM RECIFE, PE NO DIA (13/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MARCOS JOSÉ DE SALES E DE WILMAN LUCIA CAVALCANTI DE SALES. HILDALINA MARIA
MEDEIROS VILELA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CIRURGIÃ DENTISTA, NASCIDA EM
RECIFE, PE NO DIA(18/11/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
FERNANDO GONÇALVES VILELA E DE IDALINA MARIA MEDEIROS VILELA.
MARIO RODRIGO JORGE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO CARLOS, SP NO DIA(27/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MARIO JOSÉ JORGE E DE NEUSAAPARECIDA DE LIMA JORGE. TATIANE CARVALHO LOIOLA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OFICIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA(16/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE JOAQUIM
BATISTALOIOLA E DE IZILDA CARDOSO CARVALHO LOIOLA.
EDUARDO BAPTISTA SAMPAIO TAVARES, ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SALVADOR, BANO DIA(26/07/1955), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ARMANDO SAMPAIO TAVARES FILHO E DE LÚCIA MARIABAPTISTA SAMPAIO TAVARES.
ADRIANA ALICIAACEVEDO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CONSULTORA DE IMAGEM,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA(07/07/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JORGE ACEVEDO RIBEIRO E DE VICTORINA THEREZA DE ACEVEDO.
HERIBALDO PAULO DE JESUS SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VIDRACEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/05/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO CARLOS DASILVAE DE SHIRLEY PAULO DE JESUS SILVA. KÁTIACRISTIANE
DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM ITAJUBÁ, MG NO
DIA (13/08/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE BENEDIT O JAIR DE
MELO E DE MARIA TERESINHA DE MELO.
RAFAEL ISSAO MATSUMURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(03/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JULIO MASSARU MATSUMURA E DE NAIR FUMIE SHIOTA MATSUMURA. MÔNICA MIDORI
MURAZAWA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MICROEMPRESARIA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (18/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE CLAUDIO
HIDEO MURAZAWA E DE AKEMI KOBAYASHI MURAZAWA.
IGOR ANDRADE ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/03/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SILAS ALVES E DE SIMARA ANDRADE DA SILVA ALVES. YNGRITE DEMÉTRIO DE
OLIVEIRA SILVA,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃOAUXILIAR DE COZINHA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (01/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE MARCOS
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA E DE GISLENE DEMETRIO DA SILVA.
VALDEMIR GALEGO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM
JAPURÁ, PR NO DIA (28/11/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ
GALEGO E DE MARIA APARECIDA PINTOR GALEGO. VANUSA SIMOES DE ANDRADE, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/07/1982),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOAO SIMOES DEANDRADE FILHO E
DE ANA XAVIER DE ANDRADE.
DIOGO FERNANDES DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (02/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE DINIZARTH OLIVEIRA DIAS E DE HELOISA FERNANDES DIAS. MARCELA MARTINS FERREIRA
FONSECA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO,
RJ NO DIA (05/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE AUGUSTO
ELIAS RODRIGUES DA FONSECA E DE ADRIANA MARTINS FERREIRA FONSECA.
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Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1099415-32.2020.8.26.0100. A Dra. Tâmara Hochgreb Matos, Juíza de Direito da
24ª Vara Cível Foro Central Cível. Faz Saber a Josimar Veras da Silva, CPF 601.265.543-66, que Marina de Ulhoa
Flosi Mendes, ajuizou uma Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança, objetivando rescindir o Contrato
DEª ,OCAÎÍOª lRMADOª ENTREª ASª PARTES ª COMª Aª CONSEQUENTEª DECRETAÎÍOª DEª DESPEJOª DOª APARTAMENTOª Nª  ª SITUADOª
na Alameda Glete, nº 464, Campos Elíseos, São Paulo/SP; condenandose o réu ao pagamento de R$ 3.796,88
(set/2020), corrigidos monetariamente e acrescido de juros, bem como dos aluguéis vencidos e vincendos, encargos
em aberto até a data da efetiva desocupação do imóvel, com todos os acréscimos legais e contratuais devidos, custas,
HONORÈRIOSªEªDEMAISªCOMINAÎÜESª%STANDOªOªRÏUªEMªLUGARªIGNORADO ªEXPEDIU SEªOªPRESENTE ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRª
após os 20 dias supra, purgue a mora ou conteste, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia
ARTªªeª ª)6 ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEª0UBLICADOª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ª
aos 27 de abril de 2022.
B 31/05 e 01/06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1058815-35.2021.8.26.0002. AMMª. Juíza de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dra. Cláudia Carneiro
Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Patrícia Bartels, RG 20.605.578, CPF 186.942.388-70,
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 24.387,68 (março/2021), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2017. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5%
do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2022.
31.05 e 01.06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1006175-20.2020.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina
Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a REGINA CÉLIAFÉLIX OLIVEIRA , CPF 071.075.358-62,
que lhe foi proposta uma Ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda,
objetivando a cobrança de R$ 2.863,83 (outubro/2019), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2016. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5%
do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2022.
31.05 e 01.06

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1004620-65.2020.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV – Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Alexandre Laet Tashiro, RG 20.242.6865, CPF 128.186.208-80, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação
e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 27.935,95 (outubro/2019), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2022.
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1005971-94.2019.8.26.0191. O Dr. Rogério Márcio Teixeira, Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP, na forma da lei, etc... Faz a THIAGO DOS SANTOS SILVA (RG
nº. 450998034 e do CPF nº. 370.277.748-28) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma
ação de Busca e Apreensão relativo ao TIPO DE BEM: “marca: GM - CHEVROLET – modelo: CELTA LIFE 1.0 MPFI
8V FLEXPOWER 5P – Ano: 2011/2012 – Cor: CINZA – Placa: EWP4194 - chassi: 9BGRG08F0CG290129”. Apreendido
o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias
supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no
patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15
dias, após os 20 dias supra, contestarem o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da
lei. Ferraz de Vasconcelos, 24/05/2022.
31/05 e 01/06
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.

SERGIO LUIZ CARNEIRO,ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE OPERAÇÕES,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (12/08/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE PEDRO ANTONIO CARNEIRO FILHO E DE MARIA APARECIDA DE CASTILHO
CARNEIRO. MIRIAM FERREIRA DASILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/12/1982), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE IZAURA FERREIRA DASILVA.

KAIQUE SANTANA BRAGAPEREIRA,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM TABOÃO DA SERRA, SPNO DIA (24/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE EDVALDO BRAGA PEREIRA E DE LUCIENE SANTANA BRAGA PEREIRA. GABRIELA
SARINHO DIAS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ESTAGIÁRIA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP
NO DIA (20/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE HERNANDO
FERREIRA DIAS E DE MARIA SARINHO DASILVA.

ALAN ROBSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS,ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTOQUISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (01/12/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE WALDEMIR EUZEBIO DOS SANTOS E DE SIMONE DA CONCEIÇÃO FERREIRA.
CAROLINE DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDAEM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA(02/03/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE FLAVIO JOSÉ DE SOUSA E DE FRANCISCA DE SOUSA.

RICARDO SILVA ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA FINANCEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ GOMES DE ALMEIDA E DE ADELINA PIO DA SILVA ALMEIDA. CAROLINE
FERREIRA MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(29/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ANTONIO BEZERRA MARQUES E DE ANTONIA FERREIRA MARQUES.

VALMIRO VIEIRA DASILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ZELADOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (14/06/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ
VIEIRA DASILVA E DE ELZA DASILVA NUNES. CECÍLIA SUELLEN DOS SANTOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM GUARULHOS, SP NO DIA (04/07/1989), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDEMAR INÁCIO DOS SANTOS E DE CIEDELINA
MARIA DE JESUS SANTOS.

FÁBIO RICARDO NUNES , ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO EM MANUTENÇÃO,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA(03/03/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ AROALDO ESTEVAM NUNES E DE DOLAZIR PERCILIANO DE OLIVEIRA. SELMA
APARECIDA CORRÊA DE AZEVEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(04/11/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE RAIMUNDO CORRÊA DE AZEVEDO E DE MARIA DINA DE AZEVEDO.

LEVI VINICIUS FAGUNDES NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(12/03/2001), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CAIO ROBERTO DO NASCIMENTO E DE MARCIAREGINA FAGUNDES
FERRAZ NASCIMENTO. BRENDA GABRIELY DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/05/2000),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOHN CHARLES DA SILVAE DE EDNA
VIRGINIA DE MOURA SILVA.

VALDIR PEREIRA DE ARAUJO, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM
RECIFE, SP NO DIA (26/09/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
HORACIO PEREIRA DE ARAUJO E DE SEVERINA MARIA DE ARAUJO. ZULEIDE ALVES, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM RECIFE, PE NO DIA (03/05/1970),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA JOSÉ ALVES.

MARCUS VINICIUS LEMOS DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(11/10/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCIVON BARRETO DOS SANTOS E DE ANALICIA LEMOS BARBARA.
LETICIA BEATRIZ XAVIER PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/04/1999), RESIDENTE E DOMICILIADAEM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCIO LEANDRO PEREIRA E DE CLAUDINEAXAVIER DOS SANTOS.
WERBESON OLIVEIRAFERREIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO
EM JOÃO LISBOA, MANO DIA(06/07/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ANTONIO DOS SANTOS ARAÚJO FERREIRA E DE LUZINETE LIMAOLIVEIRA. BIANCADA SILVA
DIAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(29/
08/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOAQUIM DE OLIVEIRA DIAS
E DE CRISTINA DA SILVA STURM.
LEONARDO MATTOS CAVALHEIRO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (05/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARCOANTÔNIO DA SILVAE DE LUCIA ERLAINE MATOS CAVALHEIRO SILVA. INGRID
NAIARADA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM COLÍDER,
MT NO DIA (14/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE VALDIR ANTONIO
DA SILVA E DE MARLENE ELENO DA SILVA.
JONATHANS FONSECAVALENTA,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (27/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE CLAUDEMIRO VALENTA E DE IVANI FONSECA VALENTA. VITÓRIA DAS VIRGENS ROCHA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRACIVIL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(28/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDILSON MANOELROCHA
DA SILVA E DE VANÉCIAADRIANA DAS VIRGENS ROCHA DA SILVA.
VITORALENCAR RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CORRETOR DE IMÓVEIS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (24/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE VALFREDO RODRIGUES E DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RODRIGUES.
FRANCISCA MARIA MESQUITA DUTRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECRETÁRIA,
NASCIDA EM ITAPAJÉ, CE NO DIA (16/10/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ TARCÍSIO FERREIRA DUTRA E DE MARGARIDA FERREIRA MESQUITA.
IGOR CARDOSO LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROMOTOR DE VENDAS,
NASCIDO EM BARRAS, PI NO DIA (17/07/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE VALDEMAR LOPES DA SILVA NETO E DE FLORINDA MARIA CARDOSO SOUSA. ELANE
DA SILVABARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE DENTISTA, NASCIDAEM
BARRAS, PI NO DIA(01/12/2003), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELOY
PEREIRA BARBOSA E DE ANTONIA FELIX DA SILVA NETA.
BRUNO RIBEIRO ROSSI,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO DE SUPORTE I, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA(08/11/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SANDRO ROSSI E DE ILVIA RIBEIRO DOS SANTOS. DANIELLY STEFANE SILVA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM TIMBAUBA, PE NO DIA (21/08/1995), RESIDENTE
E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CLAUDIO DA SILVA E DE ELINALDA MARIADA
CONCEIÇÃO.
TAFFARELBOTELHO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM VAZANTE, MG NO DIA (29/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
CARLOS ROBERTO DA SILVA E DE IRANI LAGO BOTELHO DA SILVA. ANA PAULA FIGUEIREDO,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO VETERINÁRIA, NASCIDA EM FORTALEZA, CE NO DIA(25/
06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE JOÃO MANOEL FIGUEIREDO
E DE MARIA THEREZA FIGUEIREDO.
PATRICK OLIVEIRA VEIGA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTOBOY, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SPNO DIA (01/06/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDVALDO
MORAES DA VEIGAE DE SONIAMARIA DE OLIVEIRAVEIGA. SUELEN COIMBRA DA SILVA,ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/08/1987),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MOACIR FRANCISCO DA SILVA E DE
LIDIA COIMBRA PEDROSO.
JOÃO PASSOS REBOUÇAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (23/05/1956), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ALEXANDRE FRANCISCO REBOUÇAS E DE JOANAPASSOS REBOUÇAS. SUZETE DO CARMO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FOTÓGRAFA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA (13/11/
1967), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ONEZIO DO CARMO E DE MARIA
MARGARIDA DO CARMO.
LUCAS BITTAR, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ARQUITETO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SPNO DIA (05/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE WILIAM JOÃO
BITTAR E DE MARINA LIA TOSCANO BITTAR. CAROLINA LEONELLI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/12/1980), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE NEWTON LEONELLI JUNIOR E DE VERA MARIA
LOPES DE ALMEIDA LEONELLI.
REZAFOROUTAN MANESH, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
IRÃ NO DIA (10/05/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM LOCAL IGNORADO, FILHO DE ALIAKBAR
FOROUTAN MANESH E DE ASHRAF KARAMALI ATTAR. RAQUEL TEREZA FERRAZZO, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/05/1982),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE NICOLA FERRAZZO E DE ALCINDA
NERY FERRAZZO.
SAMUELCALDEIRA DE FARIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM GOVERNADOR VALADARES, MG NO DIA (15/12/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SONIA MARIA DE FARIAS. DEBORA DO NASCIMENT O TERRA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM DUQUE DE CAXIAS, RJ NO DIA (15/11/
1988), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ ESMERALDO DE OLIVEIRA
TERRA E DE VANIA CLAUDIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO.
ALEXANDRE MARTINI COSTA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (22/12/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ARTUR COSTANETO E DE MARIMAR PEREZ MAR TINI COSTA. RAFAELLA COSTA DASILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMISSÁRIADE VÔO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(22/05/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANA EUGÊNIA COSTA DA
SILVA.

DAVID EMANUEL SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EDUCADOR FISICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(20/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE RITA DE CASSIA SANTOS. BRUNA DA SILVAMARINHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AGENTE DE SAÚDE, NASCIDA EM CORURIPE, AL NO DIA (29/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JUSCÉLIO TENÓRIO MARINHO E DE EDILENE DASILVA MARINHO.

RICARDO FERREIRADE SOUSA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO MOTOCICLISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (30/04/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ADÃO FLORENCIO DE SOUSA E DE MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA. ROSILENE
FERREIRA DIONISIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDAEM
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, RN NO DIA(30/11/1974), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOÃO SEVERINO E DE MARGARIDA DIAS FERREIRA.

THALES ALÉO COSTA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃOANALISTADE SISTEMAS, NASCIDO
EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (21/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ CARLOS COSTA E DE SANDRA REGINAALÉO COSTA. LAÍS ZOCCOLA GOMES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE COMERCIO EXTERIOR, NASCIDA EM SÃO
CAETANO DO SUL, SP NO DIA(21/07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE NILTON SANTOS GOMES E DE MARISA ZOCCOLA.

GABRIEL NUNES MACARIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMPRADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SPNO DIA (01/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JUAREZ MACARIO FERREIRA E DE KATIA MARILIA NUNES GONÇALVES. KAREN CEZAR OVALLE,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(26/09/
1988), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE OSWALDO OVALLE JUNIOR E DE
MARCIA CEZAR OVALLE.

SERGIO EVANDRO FONTOURA FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE
SISTEMAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (17/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SERGIO EVANDRO FONTOURAE DE CLEMENTINAALVES FONTOURA.
JOSILENE DA SILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DESIGNER DE CÍLIOS, NASCIDA EM
ARARUNA, PB NO DIA (03/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSIMAR DA SILVA E DE MARIA HELENA DASILVA.

DANNY TAMIO SAWADA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPRESENTANTE COMERCIAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (12/11/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MIGUEL SEIJI SAWADA E DE MARIA SUENE DE SOUZASA WADA. ALINE REGINA
SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(06/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE
BENTO JOSÉ EPIFANIO SANTANA E DE ROSANGELA MARIA PEREIRA SANTANA.

JAILTON FRANCISCO MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO POLICIAL MILITAR,
NASCIDO EM BARREIROS, PE NO DIA(27/09/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE GONÇALO FRANCISCO MARQUES E DE MARLUCE MARIADA SILVA. EMMANUELLY
CAROLINY ARAUJO GARCIADE ABREU, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FISIOTERAPEUTA,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA(16/07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE EMANUEL GARCIA DE ABREU E DE RENILDA DE ARAUJO GARCIA.
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JEFFERSON DIMOVEL BARBOSADA SILVA,ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (04/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE GILSON BARBOSA DA SILVA E DE SONIA REGINA DIMOVEL BARBOSA DA SILVA.
CAROLINA TOLEDO CARMONA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOANALISTA DE CREDITOS,
NASCIDAEM GUARULHOS, SP NO DIA(10/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE GERSON TADEU CARMONA E DE CLEUSA TOLEDO CARMONA.

GUILHERME DA SILVAMORAIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE PESAGEM,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ISMAEL RIBEIRO DE MORAIS E DE ELENICE MARIA DA SILVA MORAIS. LETÍCIA
LUIZA FARIA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOADVOGADA, NASCIDAEM SÃO
PAULO, SP NO DIA(12/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE PAULO
CESAR DE OLIVEIRA E DE ROSANGELA VANESSA DE FARIA DE OLIVEIRA.
LUIZ FILIPE SALES SOARES DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ENGENHEIRO CIVIL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (18/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE OSMAR OLIVEIRADO NASCIMENTO E DE CHARLENE SALES SOARES
DO NASCIMENTO. BEATRIZ ROSA SOUZA OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA (30/05/1998), RESIDENTE E DOMICILIADAEM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE SORMAN LIMA OLIVEIRAE DE EDNA ROSA SOUZA OLIVEIRA.
IVANILDO BATISTA DE SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM DISTRITO DE AFOGADOS, RECIFE, PE NO DIA (18/12/1958), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ BATISTA DE SOUZA E DE AMAURYALVES RIBEIRO. MARILÊNE
MARRTIS DO CARMO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM BARRA
DO MENDES, BA NO DIA (26/08/1953), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LEONIRA MARTINS DO CARMO.
LUCAS ROSOLEN NOGUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(04/07/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE FERNANDO DA SILVA NOGUEIRA E DE MIRIAM DALILA ROSOLEN NOGUEIRA. FRANCIELLY
LIMA SILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM TERESINHA, PI
NO DIA (22/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WELISSON LIMA
SILVA E DE FRANCISLENE DA CRUZ LIMA.
ALEX PACHECO DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
TORREMOLINOS, PROVÍNCIA DE MÁLAGA- ESPANHA NO DIA (20/08/1997), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE GONZALO PACHECO POZO E DE MARIA NEUZA DE
JESUS. FERNANDA GABRIELLA MIRANDA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA EM OSASCO, SP NO DIA (29/10/1992), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DEANTONIO MARCOS LOPES ALVES E DE CELITA SILVA
DE MIRANDA ALVES.
DOUGLAS RICARDO FERREIRADA SILVA,ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/10/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE AMARO FERREIRA DA SILVA NETO E DE FABIULA FERREIRA DA SILVA. MAIRA
FERNANDA FRACCAROLLI, ESTADO CIVILDIVORCIADA, PROFISSÃO FISIOTERAPEUTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(30/05/1981), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LUIZ CARLOS FRACCAROLLI E DE VERA REGINA BONADIE FRACCAROLLI.
REGINALDO SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO
EM MAIRI, BA NO DIA (07/04/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
FERNANDO BORGES DA SILVA E DE JOSELINA SOUZASILVA. JANDIRA FRANCISCA DA SILVA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM PIRITIBA, BANO DIA (01/06/1971),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ERMINA FRANCISCA DASILVA.
ALESIO JOÃO DE CAROLI, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (21/07/1936), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
AUGUSTO DE CAROLI E DE ADELIA MARIACELEGHIN DE CAROLI. ISALINAFRANCISCA DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM MERCÊS, MG NO DIA(28/07/
1946), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE VITORINO PEDRO DA SILVA E DE
MARIA FRANCISCA DE JESUS.
MARCELO BISPO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(15/01/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSE DE OLIVEIRA E DE IRACEMA BISPO DOS SANTOS. ALESSANDRA DA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENCARREGADA DE LIMPEZA, NASCIDAEM BELO HORIZONTE, MG
NO DIA (15/10/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CELSO DA
SILVA E DE GERALDA DINIZ DA SILVA.
DANILTON SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE PINTOR,
NASCIDO EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (04/12/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ JOÃO SILVA SANTOS E DEANTONIA DE SOUZA SANTOS. CIDIANE DA
SILVA DA CONCEIÇÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM FORTUNATO,
LAGO DA PEDRA, MANO DIA(18/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ANTONIO BERNARDINO DA CONCEIÇÃO E DE LUISA DASILVA DA CONCEIÇÃO.
PEDRO LUIS RAPELLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GESTOR DE TI, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SPNO DIA (06/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ
ALBERTO RAPELLO E DE MARISTELLA SARMENTO RAPELLO. MARCELA KROTH, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO GERENTE DE RH, NASCIDA EM BLUMENAU, SC NO DIA (05/07/1988),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROGERIO KROTH E DE ROSEMEIRE
APARECIDA CAPUTO.
PEDRO PAULO DE LIMA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOÃO PAULO DOS SANTOS E DE SUELYCORREIADE LIMA. LUARAPIRES DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BACHAREL DE DIREITO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO
DIA (20/02/1989), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE NILDO LEITE DASILVA
E DE GERALDA APARECIDA PIRES DA SILVA.
FERNANDO BARBOZA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/02/1973), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALVINO FERNANDES DE OLIVEIRA E DE ELIZETE
BARBOZA DE OLIVEIRA.ADRIANA CARLASILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃOTÉCNICO
DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(04/09/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO SILVAE DE MARIA JOSÉ SILVA.
LUCAS MARTINS ALVES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LAURO ALVES DOS SANTOS E DE MARIA DO ROSÁRIO XAVIER MAR TINS. MARIA
FRANCISCA FERREIRA DE LIMA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃOASSISTENTE COMERCIAL,
NASCIDA EM SANTO INÁCIO DO PIAUÍ, PI NO DIA (11/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ALMIR DE LIMA E DE MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA LIMA.
ALEXANDRE SANTOS DOS REIS,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DEAÇOUGUE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE EDMILSON JOSÉ DOS REIS E DE ZILEIDE FERREIRA DOS SANTOS. MAYARA CARINA
CAETANO PEREIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (08/12/2003), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE EDUALDO CARLOS
PEREIRA BARROS E DE ANDRESSA FABIANA CAETANO.
GUILHERME PATROCINIO RAMOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO
AOS 13/11/1991, EM SÃO PAULO-SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, FILHO DE
LUIZ CARLOS RAMOS E RITA DE CASSIA PATROCINIO RAMOS. ISABELA MEDEIROS DE SOUZA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA,ANALISTADE RH, NASCIDAAOS 03/03/1997, EM SÃO PAULO-SP, RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, FILHA DE LILIAN MEDEIROS DE SOUZA.
FLÁVIO SANTOS BILAC,BRASILEIRO, SOLTEIRO, GESSEIRO, NASCIDO EM PIRIPA-BAAOS 05/10/
1992, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, FILHO DE OLAVO BILAC PEREIRA E
ALDEIR SANTOS PEREIRA. TAIMARA COSTA DONATO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ENFERMEIRA,
NASCIDA EM CODEUBA-BA AOS 14/10/1996, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
FILHA DE JOÃO RODRIGUES DONATO E MAURÍCIA JARDIM COSTA.
JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM IBIAJARA, RIO DO PIRESBA AOS 25/11/1958, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, FILHO DE JOAQUIM
OLIVEIRA E ANGELICA SANTOS DE OLIVEIRA. ANGELA BARRETO DE SOUZA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, COMERCIANTE, NASCIDAEM SENHOR DO BONFIM-BA AOS 10/06/1993, RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, FILHADE ADEMILSON ALVES DE SOUZA E MARIAAMORIM
BARRETO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA,31 DE MAIO DE 2022

Página 7

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Novo modelo da CNH começará a
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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro Oficial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel.
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e
dos respectivos patronos.
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Edital de 1ª e 2ª Praça DOS DIREITO aquisitivos do bem imóvel abaixo descrito, e para intimação do executado MARCELO BENEDITO NUNES (CPF nº 263.900.968-01), bem como para a intimação do credor alienante fiduciário BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ n° 00.000.000/0001-91) e demais
interessados, expedido nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 1022279-80.2019.8.26.0071, ajuizada pelo exequente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE BOGOTÁ (CNPJ nº 21.527.664/0001-83).A Dra. Ana Carolina Achoa Aguiar Siqueira de Oliveira,
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2022 às 14:00h, e com término no dia
10/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem
mais der, não sendo aceito lance inferior a 85% (oitenta e cinco por cento, conf. decisão de fls. 391/392 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 118.188 DO 2° CRI DE BAURU/
SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 119.795,85 (cento e dezenove mil e setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (abril/ 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados AUTO POSTO CERQUILHO LTDA (CNPJ/MF n° 52.229.523/0001-08), CARLOS ALBERTO DENARDI (CPF nº 34.958.328-58), e s/mulher DANIELA CRISTIANE FERRARI DENARDI (CPF nº 251.290.898-47); PEDRO
DENARDI JUNIOR, (CPF nº 164.343.008-40), e s/mulher CRISTIANE CALEGARE DENARDI, (CPF nº 163.187.128-52), expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 3000291-72.2013.8.26.0137, ajuizado por RAIZEN COMBUSTIVEIS S/A. (CNPJ nº
33.453.598/0001-23). O Dr. CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN, Juiz de Direito da 14ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de
Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão
com início no dia 08/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2022 às 14:00h, caso não haja
licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 11.621 do CRI
da Comarca de Tietê/SP: AVALIAÇÃO DO IMOVEL: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), conforme auto de reavaliação de fls. 257, e que será atualizada até a data do efetivo leilão eletrônico.
EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU RICARDO BELCHIOR, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Fiança movida por SILVIO JOSÉ DOS REIS em face de RICARDO BELCHIOR, PROCESSO Nº 1001839-92.2018.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Vaz Pacheco de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo
Prov. CSM1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões online, levará a
público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2022 às 14:01h, e com término no dia
30/06/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº
21.353 do 1° CRI de Mogi das Cruzes – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 425.562,94 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (abril de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado METAHLLE FERRAMENTAS LTDA EPP (CNPJ nº 74.418.674/0001-47) expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1011382-95.2016.8.26.0071, ajuizado pelo PFERD RUGGEBERG DO BRASIL
LTDA (CNPJ nº 03.428.954/0001-98). O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º
Leilão com início no dia 08/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2022 às 14:00h, caso não haja
licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 55.009 do 2° CRI de
Bauru – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.727.087,00 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil e oitenta e sete reais), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (abril de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para intimação da executada ESPÓLIO DE MARIA LUIZA PRADO ALVES DA COSTA, na pessoa de sua herdeira e inventariante MARIA LUIZA ALVES DA COSTA NETA (159.368.028-76), bem como para a intimação do terceiro interessado JOSÉ
FELLIPE BENTO BERNI (CPF nº 367.964.238-52), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 1035621-81.2013.8.26.0100, ajuizada pelos exequentes WALDO BARRETO JÚNIOR (CPF nº 281.494.408-87); MARCOS BARRETO (CPF
nº 034.694.048-60), e CINTIA BARRETO BUONO ADAMO (CPF nº 064.407.518-08). O Dr. Márcio Teixeira Laranjo, Juiz de Direito da 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão
de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2022 às
14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 7.153 DO
CRI DE MIRASSOL/SP: AVALIAÇÃO: R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) atualizado até (novembro/2017), conf. avaliação de fls. 264/265, e decisão de fls. 490 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado E.J.C. (CPF nº 246.149.388-09), expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – EXPROPRIAÇÃO DE BENS – Processo nº 0039702-61.2011.8.26.0100, ajuizado pelos
exequentes A. L. J. C., e J. L. J. C., menores, ambos representados por sua genitora M. F. L. (CPF n° 247.606.105-55). A Dra. Eliane da Camara Leite Ferreira, Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos
879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.
com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia
10/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem
indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por
preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula
nº 43.581 do 2° CRI da Capital/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.863.062,50 (um milhão, oitocentos e sessenta e três mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (abril de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel abaixo descrito, e para intimação do executado VITOR DEL REY NETO (CPF nº 358.475.218-39), bem como para a intimação da credora hipotecária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ n° 00.360.305/0001-04) e demais interessados,
expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 1011461-69.2019.8.26.0071, ajuizada pela exequente MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP (CREDISERV-BAURU)
- (CNPJ nº 02.191.265/0001-40). O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional
de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com
início no dia 08/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na
1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. decisão de fls. 391/392 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA
Nº 113.857 DO 2° CRI DE BAURU/SP: AVALIAÇÃO: R$ 2.207,13 (dois mil e duzentos e sete reais e treze centavos), atualizado até (março/2020) conf. fls. 365/386, e homologado nas fls. 391/392 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos devidamente quitados, conf. fls. 149/151 dos autos sobre o imóvel e para intimação do executado OELCIO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR (CPF n° 107.246.048-39) bem como s/mulher na qualidade de coproprietário (a) GLEICE OLIVEIRA BESSA DOS SANTOS (CPF n°
104.224.248-89), bem como dos terceiros interessados CIPASA - CURB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ n° 67.139.436/0001-37) e ADRIANA ZORIO MARGUTI (CPF n° 247.867.928-02) expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL em fase de CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA, Processo nº. 0010236-06.2017.8.26.0005, ajuizado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUÃ (CNPJ n° 63.029.099/0001-98). A Dra. Lucilia Alcione Prata, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional do Foro de São Miguel Paulista/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que,
com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES
(www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com
início no dia 10/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov.
CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 90.807 do 2° CRI de Mogi das Cruzes – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 752.998,30 (setecentos e cinquenta e dois mil e novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (abril de 2022).
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Opalus A004.21 Participações S.A.

Opalus A005.21 Participações S.A.

Opalus A006.21 Participações S.A.

(Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 06 de Dezembro de 2021
Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10:00 horas, na Rua Pais Leme, nº 215, Sala 1410,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da
Opalus A0002.21 Participações S.A., conforme se constatou pelas assinaturas na Lista de Presença e no
Boletim de Subscrição. Mesa e Convocação: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade R.G.
nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410, Pinheiros, CEP
05425-011 que convidou a mim, Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 58.694.039-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala
1410, Pinheiros, CEP 05425-011 , para Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto
no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Pauta: (i) Aprovar a constituição da Opalus A004.21 Participações
S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social Inicial; (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca da remuneração dos Diretores da
Companhia. Deliberações: Após exame e discussão, foi deliberada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições (i) a constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente constituída a Companhia a
partir deste momento; (ii) o Capital Social Inicial da Companhia no montante de R$500,00 (quinhentos
reais) em moeda corrente do país, dividido em 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas
e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 (cinquenta reais) neste ato, em moeda corrente
nacional, sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados pela Stigma Holdings Participações Ltda.,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.152.346/0001-90, registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o Nire nº 35235664773, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 B, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques
Conde, acima qualificada, e R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados por Kappa Holdings Participações
Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.144.957/0001-96, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o Nire nº 35235663955, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 A,
Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, já qualificada, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o Anexo II da ata
a que se refere a presente Assembleia de Constituição, de forma que os R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar
desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto
Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo I da ata a que se refere a presente Assembleia
de Constituição; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária, passando a Companhia a ter os seguintes Diretores, sem designação
específica: (a) Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade R.G. nº 58.694.039-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410, Pinheiros,
CEP 05425-011; e (b) Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório
profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410,
Pinheiros, CEP 05425-011. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo
147 da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei,
que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de dezembro de 2021. Graziela Marques Conde - Presidente. Antonia Ivanete Paula Gurgel - Secretária. Visto da Advogada: Rachel de
Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 363.776. JUCESP/NIRE nº 3530058238-1 em 13/12/21. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Anexo I - Estatuto Social: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto
e Duração: Artigo Primeiro: Opalus A004.21 Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por
este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, 215, Sala 1410,
Caixa Postal CP/EP A004.21N, Pinheiros, CEP 05424-150, podendo abrir filiais, agências ou escritórios
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social a participação em outras
sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto: A Companhia terá
prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital social é de R$500,00
(quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no
prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social,
para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da
Assembleia Geral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros
meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que
convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei
e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando o voto em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia
será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de
diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral,
permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
dos novos diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus
honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos
far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor,
suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos
necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante
qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes
normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar
cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir,
vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem
a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos
instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”,
as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de
acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras garantias em
favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios
da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal:
Artigo Décimo Segundo: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que,
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos
e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo
VI - Disposições Gerais: Artigo Décimo Terceiro: O exercício social da Companhia coincide com o ano civil,
encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social,
a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei.
Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes
der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento,
e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas
representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer
momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto:
A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2%
(dois por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela
distribuição de um percentual maior. Artigo Décimo Sétimo: A Companhia entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a
maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua
remuneração. Artigo Décimo Oitavo: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Visto da
Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 336.776.

(Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 06 de Dezembro de 2021
Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10:00 horas, na Rua Pais Leme, nº 215, Sala 1410,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da
Opalus A0002.21 Participações S.A., conforme se constatou pelas assinaturas na Lista de Presença e no
Boletim de Subscrição. Mesa e Convocação: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade R.G.
nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410, Pinheiros, CEP
05425-011 que convidou a mim, Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 58.694.039-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala
1410, Pinheiros, CEP 05425-011 , para Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto
no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Pauta: (i) Aprovar a constituição da Opalus A005.21 Participações
S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social Inicial; (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca da remuneração dos Diretores da
Companhia. Deliberações: Após exame e discussão, foi deliberada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições (i) a constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente constituída a Companhia a
partir deste momento; (ii) o Capital Social Inicial da Companhia no montante de R$500,00 (quinhentos
reais) em moeda corrente do país, dividido em 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas
e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 (cinquenta reais) neste ato, em moeda corrente
nacional, sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados pela Stigma Holdings Participações Ltda.,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.152.346/0001-90, registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o Nire nº 35235664773, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 B, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques
Conde, acima qualificada, e R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados por Kappa Holdings Participações
Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.144.957/0001-96, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o Nire nº 35235663955, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 A,
Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, já qualificada, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o Anexo II da ata
a que se refere a presente Assembleia de Constituição, de forma que os R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar
desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto
Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo I da ata a que se refere a presente Assembleia
de Constituição; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária, passando a Companhia a ter os seguintes Diretores, sem designação
específica: (a) Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade R.G. nº 58.694.039-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410, Pinheiros,
CEP 05425-011; e (b) Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório
profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410,
Pinheiros, CEP 05425-011. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo
147 da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei,
que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de dezembro de 2021. Graziela Marques Conde - Presidente. Antonia Ivanete Paula Gurgel - Secretária. Visto da Advogada: Rachel de
Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 363.776. JUCESP/NIRE nº 3530058260-8 em 14/12/21. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Anexo I - Estatuto Social: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto
e Duração: Artigo Primeiro: Opalus A005.21 Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por
este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, 215, Sala 1410,
Caixa Postal CP/EP A005.21N, Pinheiros, CEP 05424-150, podendo abrir filiais, agências ou escritórios
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social a participação em outras
sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto: A Companhia terá
prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital social é de R$500,00
(quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no
prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social,
para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da
Assembleia Geral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros
meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que
convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei
e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando o voto em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia
será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de
diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral,
permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
dos novos diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus
honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos
far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor,
suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos
necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante
qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes
normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar
cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir,
vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem
a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos
instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”,
as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de
acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras garantias em
favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios
da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal:
Artigo Décimo Segundo: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que,
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos
e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo
VI - Disposições Gerais: Artigo Décimo Terceiro: O exercício social da Companhia coincide com o ano civil,
encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social,
a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei.
Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes
der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento,
e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas
representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer
momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto:
A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2%
(dois por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela
distribuição de um percentual maior. Artigo Décimo Sétimo: A Companhia entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a
maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua
remuneração. Artigo Décimo Oitavo: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Visto da
Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 336.776.

(Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 06 de Dezembro de 2021
Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10:00 horas, na Rua Pais Leme, nº 215, Sala 1410,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da
Opalus A0002.21 Participações S.A., conforme se constatou pelas assinaturas na Lista de Presença e no
Boletim de Subscrição. Mesa e Convocação: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade R.G.
nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410, Pinheiros, CEP
05425-011 que convidou a mim, Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 58.694.039-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala
1410, Pinheiros, CEP 05425-011 , para Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto
no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Pauta: (i) Aprovar a constituição da Opalus A006.21 Participações
S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social Inicial; (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca da remuneração dos Diretores da
Companhia. Deliberações: Após exame e discussão, foi deliberada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições (i) a constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente constituída a Companhia a
partir deste momento; (ii) o Capital Social Inicial da Companhia no montante de R$500,00 (quinhentos
reais) em moeda corrente do país, dividido em 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas
e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 (cinquenta reais) neste ato, em moeda corrente
nacional, sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados pela Stigma Holdings Participações Ltda.,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.152.346/0001-90, registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o Nire nº 35235664773, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 B, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques
Conde, acima qualificada, e R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados por Kappa Holdings Participações
Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.144.957/0001-96, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o Nire nº 35235663955, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 A,
Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, já qualificada, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o Anexo II da ata
a que se refere a presente Assembleia de Constituição, de forma que os R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar
desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto
Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo I da ata a que se refere a presente Assembleia
de Constituição; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária, passando a Companhia a ter os seguintes Diretores, sem designação
específica: (a) Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade R.G. nº 58.694.039-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410, Pinheiros,
CEP 05425-011; e (b) Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório
profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410,
Pinheiros, CEP 05425-011. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo
147 da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei,
que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de dezembro de 2021. Graziela Marques Conde - Presidente. Antonia Ivanete Paula Gurgel - Secretária. Visto da Advogada: Rachel de
Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 363.776. JUCESP/NIRE nº 3530058223-3 em 10/12/21. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Anexo I - Estatuto Social: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto
e Duração: Artigo Primeiro: Opalus A006.21 Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por
este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, 215, Sala 1410,
Caixa Postal CP/EP A006.21N, Pinheiros, CEP 05424-150, podendo abrir filiais, agências ou escritórios
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social a participação em outras
sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto: A Companhia terá
prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital social é de R$500,00
(quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no
prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social,
para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da
Assembleia Geral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros
meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que
convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei
e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando o voto em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia
será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de
diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral,
permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
dos novos diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus
honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos
far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor,
suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado
deverá permanecer no cargo at
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BRDE intensifica ações sustentáveis para
se tornar o primeiro banco verde do País
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) intensificou neste ano as

medidas sustentáveis para se
tornar o primeiro banco verde
do Brasil. A instituição adota

ações que reduzem a emissão de
gases do efeito estufa, com base
no Inventário de Emissão de
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GEE realizado na agência
paranaense em 2022 e divulgado neste mês de maio. Entre elas,
está a utilização de veículo elétrico e a instalação de um sistema de geração de energia
fotovoltaica na agência do
Paraná, prevista para funcionar
ainda neste ano.
“É um novo alinhamento que
trazemos para o BRDE e que
chamamos de comportamento
verde. Desde 2019, nossa equipe trilha pelo planejamento estratégico, para que possamos
nos tornar o primeiro banco verde do Brasil”, explica o presidente do banco, Wilson Bley Lipski.
A instituição propõe a transformação por meio de uma nova
mentalidade. Uma das ações
operacionais que refletem essa
mudança foi a destinação, em
2021, de R$ 2,4 bilhões em financiamentos destinados a projetos, nos três estados do Sul, alinhados a pelo menos um dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas
(ONU). Os projetos representaram um investimento de R$ 762
milhões.
Esses recursos estão acessíveis nos macroprogramas
Mais
Sustentabilidade
Ambiental e Mais Energia Sustentável, que a partir de agora
exibirão um selo ODS para identificar em qual Objetivo estão
enquadrados. Só no Paraná, no
ano passado, foram mais de R$
138 milhões em créditos foram
liberados por estes dois programas.

Além do apoio a projetos
sustentáveis, Bley destaca que
as ações devem começar dentro da própria instituição. “O
banco tem uma postura contemporânea de transformação e está
fazendo mudanças que acompanham os novos tempos”, afirma. “Pensando na nossa responsabilidade social, estamos
construindo um diálogo com a
sociedade começando por atitudes próprias para inspirar pessoas nesse momento de transformação. A sustentabilidade e
o pensamento verde passam a
ser comportamentos do BRDE”.
O carro elétrico, que já está
em circulação, é resultado do
programa VEM PR, uma parceria estabelecida entre o Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral de Inovação, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI) e a Fundação Parque
Tecnológico de Itaipu (FPTI) no
desenvolvimento de soluções
tecnológicas em mobilidade. O
veículo foi entregue dia 23 de
maio, no Espaço Cultural BRDE
– Palacete dos Leões.
Ainda na linha da mobilidade, há um projeto de um
bicicletário moderno, que estimule novos meios de locomoção mais sustentáveis entre os
colaboradores.
A fim de diminuir os impactos ambientais e seguir com o
propósito de se tornar um banco verde, está prevista a instalação de um sistema de energia
fotovoltaica para 2022, que contribuirá para a economia de ener-

gia elétrica consumida na agência paranaense. Também estão
sendo instaladas lâmpadas externas com sensores fotovoltaicos.
As ações de mitigação contemplam, também, mudanças simples no cotidiano da empresa que
trazem benefícios importantes e
imediatos. Já houve, em anos anteriores, a substituição das lâmpadas da agência por LED e a atualização da frota própria com veículos novos e menos poluentes.
Outras medidas foram a instalação de cisterna e reservatórios
elevados
para
reaproveitamento de água de
chuva, a eliminação de uso de
copos plásticos, a instalação de
película termoisolante em vidros
da recepção para redução do consumo de energia e a adoção do
descarte seletivo de resíduos com
lixeiras específicas por tipo de
lixo.
Além disso, o BRDE criou, em
Curitiba, a horta comunitária dos
funcionários terceirizados, e tanto a agência quanto a Chácara da
Associação têm bosques com
diferentes espécies de árvores, o
que também ajuda a neutralizar as
emissões.
O Inventário de Emissão de
GEE de 2022 foi pautado nas
emissões do período 2017 a 2021,
abrangendo a agência do Paraná,
o bosque e o Espaço Cultural
BRDE, no bairro Alto da Glória,
em Curitiba; o Barracão do BRDE
no bairro Pinheirinho, também na
Capital, e a Chácara da Associação de Funcionários, em
Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. (AENPR)
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Opalus A007.21 Participações S.A.

Opalus A008.21 Participações S.A.

Opalus A009.21 Participações S.A.

(Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 06 de Dezembro de 2021
Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10:00 horas, na Rua Pais Leme, nº 215, Sala 1410,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da
Opalus A0002.21 Participações S.A., conforme se constatou pelas assinaturas na Lista de Presença e no
Boletim de Subscrição. Mesa e Convocação: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade R.G.
nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410, Pinheiros, CEP
05425-011 que convidou a mim, Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 58.694.039-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala
1410, Pinheiros, CEP 05425-011 , para Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto
no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Pauta: (i) Aprovar a constituição da Opalus A007.21 Participações
S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social Inicial; (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca da remuneração dos Diretores da
Companhia. Deliberações: Após exame e discussão, foi deliberada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições (i) a constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente constituída a Companhia a
partir deste momento; (ii) o Capital Social Inicial da Companhia no montante de R$500,00 (quinhentos
reais) em moeda corrente do país, dividido em 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas
e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 (cinquenta reais) neste ato, em moeda corrente
nacional, sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados pela Stigma Holdings Participações Ltda.,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.152.346/0001-90, registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o Nire nº 35235664773, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 B, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques
Conde, acima qualificada, e R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados por Kappa Holdings Participações
Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.144.957/0001-96, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o Nire nº 35235663955, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 A,
Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, já qualificada, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o Anexo II da ata
a que se refere a presente Assembleia de Constituição, de forma que os R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar
desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto
Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo I da ata a que se refere a presente Assembleia
de Constituição; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária, passando a Companhia a ter os seguintes Diretores, sem designação
específica: (a) Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade R.G. nº 58.694.039-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410, Pinheiros,
CEP 05425-011; e (b) Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório
profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410,
Pinheiros, CEP 05425-011. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo
147 da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei,
que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de dezembro de 2021. Graziela Marques Conde - Presidente. Antonia Ivanete Paula Gurgel - Secretária. Visto da Advogada: Rachel de
Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 363.776. JUCESP/NIRE nº 3530058229-2 em 10/12/21. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Anexo I - Estatuto Social: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto
e Duração: Artigo Primeiro: Opalus A007.21 Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por
este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, 215, Sala 1410,
Caixa Postal CP/EP A007.21N, Pinheiros, CEP 05424-150, podendo abrir filiais, agências ou escritórios
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social a participação em outras
sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto: A Companhia terá
prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital social é de R$500,00
(quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no
prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social,
para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da
Assembleia Geral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros
meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que
convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei
e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando o voto em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia
será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de
diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral,
permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
dos novos diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus
honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos
far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor,
suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos
necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante
qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes
normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar
cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir,
vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem
a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos
instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”,
as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de
acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras garantias em
favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios
da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal:
Artigo Décimo Segundo: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que,
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos
e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo
VI - Disposições Gerais: Artigo Décimo Terceiro: O exercício social da Companhia coincide com o ano civil,
encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social,
a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei.
Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes
der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento,
e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas
representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer
momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto:
A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2%
(dois por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela
distribuição de um percentual maior. Artigo Décimo Sétimo: A Companhia entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a
maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua
remuneração. Artigo Décimo Oitavo: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Visto da
Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 336.776.

(Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 06 de Dezembro de 2021
Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10:00 horas, na Rua Pais Leme, nº 215, Sala 1410,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da
Opalus A0002.21 Participações S.A., conforme se constatou pelas assinaturas na Lista de Presença e no
Boletim de Subscrição. Mesa e Convocação: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade R.G.
nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410, Pinheiros, CEP
05425-011 que convidou a mim, Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 58.694.039-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala
1410, Pinheiros, CEP 05425-011 , para Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto
no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Pauta: (i) Aprovar a constituição da Opalus A008.21 Participações
S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social Inicial; (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca da remuneração dos Diretores da
Companhia. Deliberações: Após exame e discussão, foi deliberada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições (i) a constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente constituída a Companhia a
partir deste momento; (ii) o Capital Social Inicial da Companhia no montante de R$500,00 (quinhentos
reais) em moeda corrente do país, dividido em 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas
e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 (cinquenta reais) neste ato, em moeda corrente
nacional, sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados pela Stigma Holdings Participações Ltda.,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.152.346/0001-90, registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o Nire nº 35235664773, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 B, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques
Conde, acima qualificada, e R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados por Kappa Holdings Participações
Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.144.957/0001-96, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o Nire nº 35235663955, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 A,
Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, já qualificada, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o Anexo II da ata
a que se refere a presente Assembleia de Constituição, de forma que os R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar
desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto
Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo I da ata a que se refere a presente Assembleia
de Constituição; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária, passando a Companhia a ter os seguintes Diretores, sem designação
específica: (a) Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade R.G. nº 58.694.039-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410, Pinheiros,
CEP 05425-011; e (b) Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório
profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410,
Pinheiros, CEP 05425-011. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo
147 da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei,
que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de dezembro de 2021. Graziela Marques Conde - Presidente. Antonia Ivanete Paula Gurgel - Secretária. Visto da Advogada: Rachel de
Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 363.776. JUCESP/NIRE nº 3530058240-3 em 13/12/21. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Anexo I - Estatuto Social: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto
e Duração: Artigo Primeiro: Opalus A008.21 Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por
este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, 215, Sala 1410,
Caixa Postal CP/EP A008.21N, Pinheiros, CEP 05424-150, podendo abrir filiais, agências ou escritórios
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social a participação em outras
sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto: A Companhia terá
prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital social é de R$500,00
(quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no
prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social,
para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da
Assembleia Geral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros
meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que
convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei
e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando o voto em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia
será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de
diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral,
permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
dos novos diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus
honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos
far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor,
suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos
necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante
qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes
normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar
cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir,
vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem
a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos
instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”,
as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de
acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras garantias em
favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios
da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal:
Artigo Décimo Segundo: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que,
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos
e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo
VI - Disposições Gerais: Artigo Décimo Terceiro: O exercício social da Companhia coincide com o ano civil,
encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social,
a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei.
Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes
der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento,
e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas
representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer
momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto:
A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2%
(dois por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela
distribuição de um percentual maior. Artigo Décimo Sétimo: A Companhia entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a
maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua
remuneração. Artigo Décimo Oitavo: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Visto da
Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 336.776.

(Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 06 de Dezembro de 2021
Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10:00 horas, na Rua Pais Leme, nº 215, Sala 1410,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da
Opalus A0002.21 Participações S.A., conforme se constatou pelas assinaturas na Lista de Presença e no
Boletim de Subscrição. Mesa e Convocação: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade R.G.
nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410, Pinheiros, CEP
05425-011 que convidou a mim, Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 58.694.039-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala
1410, Pinheiros, CEP 05425-011 , para Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto
no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Pauta: (i) Aprovar a constituição da Opalus A009.21 Participações
S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social Inicial; (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca da remuneração dos Diretores da
Companhia. Deliberações: Após exame e discussão, foi deliberada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições (i) a constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente constituída a Companhia a
partir deste momento; (ii) o Capital Social Inicial da Companhia no montante de R$500,00 (quinhentos
reais) em moeda corrente do país, dividido em 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas
e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 (cinquenta reais) neste ato, em moeda corrente
nacional, sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados pela Stigma Holdings Participações Ltda.,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.152.346/0001-90, registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o Nire nº 35235664773, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 B, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques
Conde, acima qualificada, e R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados por Kappa Holdings Participações
Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.144.957/0001-96, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o Nire nº 35235663955, com sede a Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410 A,
Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-011, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, já qualificada, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o Anexo II da ata
a que se refere a presente Assembleia de Constituição, de forma que os R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar
desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto
Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo I da ata a que se refere a presente Assembleia
de Constituição; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária, passando a Companhia a ter os seguintes Diretores, sem designação
específica: (a) Antonia Ivanete Paula Gurgel, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade R.G. nº 58.694.039-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 044.614.194-10, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, 347, sala 1410, Pinheiros,
CEP 05425-011; e (b) Graziela Marques Conde, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 44.422.927-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 231.345.468-17, com escritório
profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, sala 1410,
Pinheiros, CEP 05425-011. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo
147 da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei,
que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de dezembro de 2021. Graziela Marques Conde - Presidente. Antonia Ivanete Paula Gurgel - Secretária. Visto da Advogada: Rachel de
Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 363.776. JUCESP/NIRE nº 3530058230-6 em 10/12/21. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Anexo I - Estatuto Social: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto
e Duração: Artigo Primeiro: Opalus A009.21 Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por
este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, 215, Sala 1410,
Caixa Postal CP/EP A009.21N, Pinheiros, CEP 05424-150, podendo abrir filiais, agências ou escritórios
por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social a participação em outras
sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto: A Companhia terá
prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital social é de R$500,00
(quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no
prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social,
para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da
Assembleia Geral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros
meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que
convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei
e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando o voto em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia
será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de
diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral,
permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
dos novos diretores eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus
honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos
far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor,
suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos
necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante
qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes
normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar
cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir,
vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem
a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos
instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”,
as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único - Dependerão de aprovação de
acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras garantias em
favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios
da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal:
Artigo Décimo Segundo: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que,
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos
e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo
VI - Disposições Gerais: Artigo Décimo Terceiro: O exercício social da Companhia coincide com o ano civil,
encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social,
a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei.
Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes
der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento,
e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas
representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer
momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto:
A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2%
(dois por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela
distribuição de um percentual maior. Artigo Décimo Sétimo: A Companhia entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a
maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua
remuneração. Artigo Décimo Oitavo: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Visto da
Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição - OAB/SP 336.776.

TERÇ A-FEIRA,31 DE MAIO DE 2022
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73 )
JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na rua Vitorino Carmilo,
576, térreo, no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000, foi prenotado sob
o nº 481.593, em 26 de fevereiro de 2021, e autuado o Requerimento feito
pela empresa AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com sede na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco nº 80, andar 16
ao 20, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.448.150/0001-11,objetivando
a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL de duas ÁREAS (ou nesgas)
designadas: ÁREA 1, com 18,09m2. (Remanescente da Transcrição
nº 11.766, desta Serventia, encravada entre o imóvel da Alameda
Barão de Piracicaba nºs 610/610A e nos fundos dos imóveis nºs
278/280, 284, 290 e 296/300 da Alameda Nothmann); e ÁREA 2, com
74,56m2. (Área a ser destacado do imóvel da Alameda Dino Bueno,
nº 457, objeto da Transcrição nº 58.253, dest a Serventia, que se
sobrepõe ou está sobreposta ao imóvel da Alameda Barão de
Piracicaba nºs 610/610A, objeto da matrícula 112.443, com área
retificada de 376,32m2 – excluída a sobreposição), neste Serviço
Registral. Em observância à previsão legal contida no $ 4º do artigo 216-A,
da Lei Federal nº 6.015/73, alterada pela Lei Federal 13.465, de 11/07/
2017, e nos itens 416 a 425 do Capítulo XX das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e, ainda, nos termos do
Provimento nº 65 do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”, que diz:- “a advertência
de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento
extrajudicial da usucapião”; e, § 2º, do mesmo artigo 16, que diz:- “os
terceiros eventualmente interessados poderão manifestar-se
no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do edital publicado”,
ficam eles por este Edital INTIMADOS da existência do referido processo,
franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral
, de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de
obter mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação vigente, acima
mencionada, os quais poderão se manifestar em 15 ( quinze ) dias
contados da data da publicação deste Edital. E para que chegue ao
conhecimento de terceiros eventualmente interessados e não venha de
futuro alegar ignorância, expede-se o presente edital que será publicado
em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São Paulo. São
Paulo, 31 de maio de 2022. O Oficial (Jersé Rodrigues da Silva ).
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Consumo de bens
industriais cresceu
1,1% em março,
diz Ipea
O Indicador de Consumo Aparente de Bens Industriais, medido
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), cresceu 1,1% em
março deste ano, na comparação com
fevereiro. O dado foi divulgado na
segunda-feira (30).
De acordo com o indicador do
Ipea, a produção brasileira destinada
ao consumo nacional cresceu 0,8%
em março. Já as importações de bens
industriais avançaram 2,7% no mesmo período, após uma sequência de
quatro quedas consecutivas.
No acumulado primeiro trimestre deste ano, o indicador recuou
0,6% na margem, com alta de 0,1%
na produção de bens nacionais e redução de 5,4% nas importações de
bens industriais.
Na análise das grandes categorias econômicas, o Ipea aponta crescimento generalizado em março, com
destaque para os segmentos de bens
de capital (bens que servem para produção de outros) e de bens intermediários (produtos para fabricação de
máquinas ou equipamentos), que
avançaram 3,8% e 1,6%, respectivamente, sobre fevereiro.
Na comparação com março de
2021, todos os segmentos apresentaram queda. “O fraco desempenho
observado em janeiro explica o resultado adverso no primeiro trimestre deste ano”, aponta o instituto.
(Agencia Brasil)

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
WILLIAN PEREIRA SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/11/1980, OPERADOR DE
GUINDASTE, NATURAL DE ITAPETINGA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MILTON SANTOS E DE NEUSA PEREIRA; E SINEIDE SOARES DE LIMA, BRASILEIRA,
DIVORCIADO, NASCIDA AOS 01/04/1982,ATENDENTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE TEMISTOCLES DE JESUS LIMA E DE MARLENE
SOARES DE LIMA.
BRUNO OLIVEIRA ANDRADE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 06/12/1993, AGENTE DE
HIGIENIZAÇÃO, NATURAL DE VITÓRIADA CONQUISTA- BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSUÉALVESANDRADE E DE ELENA DE OLIVEIRA ANDRADE; E MIREILLE
BARBOSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 26/05/1992, FAXINEIRA, NATURAL DE JOÃO
MONLEVADE - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE MANOEL MESSIAS
BARBOSA E DE SÔNIA ROMOALDO BARBOSA.
ANDERSON BARBOZA DE LUNA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 17/10/1982, PINTOR
DE CONSTRUÇÃO, NATURAL DE TABOÃO DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ORISMAR BARBOZA DE LUNAE DE LUZIA VALERIANO DE SOUZA; EMIRYAN
PRADO BORGES, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 07/03/1976, DO LAR, NATURAL DE
PEDROAFONSO - TO, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHADE DEROCI SARAIVA
BORGES E DE CIRLENE PRADO BORGES.
ISRAEL SANTANA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/04/1995,AUXILIAR DE
LIMPEZA, NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE RAIMUNDO DOS SANTOS E DE ELIENE SANTANADOS SANTOS; E LUANA THAUANE DA SILVA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 08/02/1998, BANCÁRIA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ SEVERINO DA SILVA E DE
ANTONIAAUCIRENE DA SILVA.
CICERO GUILHERME DA SILVA,BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 08/09/1975, VIGILANTE,
NATURAL DE CANAPI - AL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSE
GUILHERME DA SILVA E DE MARIA AVELINA DE ARAUJO; E MARIA DA PAZ PORTELA VERAS,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 15/04/1979, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE
GRANJA - CE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE MANOEL FERREIRA
VERAS E DE MARIA PORTELA VERAS.
SILVANO DASILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/10/1983, JARDINEIRO, NATURAL DE
MATA GRANDE - AL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE SEVERINO
ROSALVO DA SILVAE DE LEONILDA MARIACLEMENTINO; E EDILMABASÍLIO DA SILVA,BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/07/1989, DIARISTA, NATURAL DE CANAPI - AL, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHADE MIGUEL BASÍLIO DASILVA E DE JOSEFA MARIA DE
JESUS.
MAX MULLER SANTOS DA SILVA,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 20/09/1994, AJUDANTE
GERAL, NATURAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE NIVALDO MARCOLINO DA SILVA E DE ALICE VIEIRA SANTOS DA SILVA; E
LUCIANA DA ROCHA BENIGNO,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 31/08/1982, DE SERVIÇOS
DOMÉSTICOS, NATURAL DE BARRA DO CHOÇA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO
- SP, FILHA DE VITOR JOSÉ BENIGNO E DE JESUINA DIAS DA ROCHA.
MÁRCIO MOREIRA DOS SANT OS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/08/1983,
COZINHEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ANDRELINO MOREIRA DOS SANTOS E DE ZULEIDE JANUÁRIO DE LUNA SANTOS; E
WELLINGTON SOUZA FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/10/1988,
PROFESSOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ ADAUTO FERREIRA E DE MARLENE DE SOUZA FERREIRA.
LUCIANO ROBERTO DASILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 10/08/1977, CONTROLADOR
DE ACESSO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ADAIR JESUS PEREIRADA SILVA E DE NEUZADA CRUZ COSTAE SILVA; E LUCIARA DE
JESUS SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 28/03/1991,ASSISTENTEADMINISTRATIVO,
NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHADE JUVENAL
RIBEIRO DE SOUZA E DE MARIA DE JESUS SOUZA.
ANILTON DOURADO DO NASCIMENTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/12/1959,
MOT ORISTA, NATURAL DE CANARANA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO E DE ANAIDE DOURADO DO NASCIMENTO; E MARIA
HELIETE NASCIMENTO DE SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 18/03/1962, DE
SER VIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE IRAQUARA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE OTAVIO PEREIRA DE SOUZA E DE EURICA ROSA DE SOUZA.
ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS COELHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/02/
1991, AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO, NATURAL DE SANTO ANDRÉ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MARIADE LURDES DOS SANTOS COELHO; E ANA TALITA DOGNANI
AZEVEDO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 05/08/1984, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NATURAL DE AVARÉ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ARNALDO
ALFREDO DE AZEVEDO FILHO E DE ANTONIA MARIA DOGNANI.
PAULO VINICIUS SANTOS LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 02/11/1995,
ADMINISTRADOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO SP, FILHO DE EDENILTON CARNEIRO LIMA E DE LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS; E ALICE
APARECIDA DE ALMEIDA RIBEIRO,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 27/11/1984, ANALISTA
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE CUIABÁ - MT, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE OLICIO AMANCIO RIBEIRO E DE MARIA JOSÉ APARECIDA DOS SANT OS.
GUSTAVO JESUS SANTANA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/11/1999, BARMAN, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE SILVANOANDRADE
DE SANTANA E DE VANUSA MARIA DE JESUS; E MICHELLE ENGRACIO GAMA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 25/07/1998, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NATURALDE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSE DURVAL GAMA E DE MARILENE
ENGRACIO DO NASCIMENTO.
EDINALDO GUILHERME DA SILVA,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 03/09/1977, MESTRE
DE OBRAS, NATURAL DE SOLÂNEA - PB, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE JOSÉ VENERAS DASILVA E DE MARIAGUILHERME DE MIRANDA; E NOEMI RUTE XAVIER DOS
SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 17/01/1980, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHADE JOAQUIM
PEREIRA DOS SANTOS E DE FLORITA XAVIER DA SILVA.
GUILHERME SOTERO FILATRO,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 11/02/1992, ANALISTA DE
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE NICOLAFILATRO E DE MARCIASOTERO FILATRO; E CÁSSIAAPARECIDA
DE CARVALHO SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 06/08/1991,ANALISTA DE QUALIDADE,
NATURAL DE VIÇOSA - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE OTACÍLIO
BARBOSA DA SILVAE DE MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO SILVA.
THIAGO DE JESUS JERONIMO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/07/1993, LIDER DE
EQUIPE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE GETULIO JOSÉ JERONIMO E DE MARIANETADE JESUS; EALLANA GUIMARÃES RODRIGUES,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 05/07/2002, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE HELYSVAN RODRIGUES DA SILVA E DE
ROSANA AMARANTE GUIMARÃES.
BRUNO GUILHERME GONÇALVES RIBEIRO,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 09/10/1997,
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA, NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE CRISTIANE GONÇALVES RIBEIRO SILVA; E LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 31/08/1996, CONTROLADORA DE ACESSO, NATURAL DE
PEDRAS DE FOGO - PB, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHADE JOSÉ CECÍLIO
DE OLIVEIRA E DE JOSEFA MARINHO DOS SANTOS.

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.)

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
WANDERSON PIRES MANOEL E CATHARINADASILVA.ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
CABELEREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA16/10/1975, FILHO DEANEZIO
MANOEL E DE TEREZINHA PIRES MANOEL. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE
LIMPEZA, SOLTEIRA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/03/1964, FILHADE DOMINGOS BISPO
DASILVAE DE NATALINAALMEIDA DASILVA.
DOUGLAS BARROS CARNEIRO E NATALIABIRIBILLI FERNANDES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA,AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA08/04/1991, FILHO DE
ANTONIO CARLOS CARNEIRO E DE GIVANILDABARROS CARNEIRO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE FATURAMENTO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA12/
05/1993, FILHA DE ISMAEL BIRIBILLI FERNANDES FILHO E DE JANDIRA MARIA FERNANDA.
WALTER PAIVA SOUZA E IRENE NASCIMENTO PAIVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
GESTOR DE LOJAS, SOLTEIRO, NASCIDO EM CODÓ, MA, NO DIA15/08/1962, FILHO DE CLOVIS
SILVA SOUZA E DE ALICE DE JESUS PAIVA SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
CONFEITEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM CODÓ, MA, NO DIA 03/05/1972, FILHADE ANTONIO
FERREIRAPAIVA E DE FRANCISCADASILVANASCIMENTO PAIVA. (TRATA-SE DACONVERSÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO)

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ/ME nº 22.610.500/0001-88
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 174ª, 175ª, 176ª, 177ª,
178ª E 179ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Vórtx” ou “Agente Fiduciária”), na qualidade de prestadora de serviços de Agente Fiduciário, nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 174ª, 175ª, 176ª, 177ª, 178ª e 179ª Séries
da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Forte Securitizadora S.A., (“Termo de Securitização”,
“Emissão” e “CRI”, respectivamente), a pedido dos Titulares dos CRI que representam mais de 10% (dez por cento)
dos CRI CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI”), a ser
realizada, em 1ª convocação, em 20 de junho de 2022, às 15h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela Vórtx, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de
maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link a ser encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto à distância previamente à realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a seguinte Ordem do Dia:
(i) Ratiﬁcação ou não da exigência da Recompra Compulsória, realizada no dia 08 de fevereiro de 2022, devido ao fato
da Cedente ter incorrido na Hipótese de Recompra Total dos Créditos Imobiliários prevista na Cláusula 7.3(b) do Contrato de Cessão em razão do descumprimento pela Cedente das obrigações previstas nas Cláusulas 6.3.7 e 6.6.5 do
Contrato de Cessão; (ii) Aprovação ou não de proposta de suspensão consensual pelo prazo de 30 (trinta) dias, da Ação
de Execução de Título Extrajudicial ajuizado pela Securitizadora em face da Cedente e dos Fiadores, que tramita perante a Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital de São Paulo/SP sob o nº 1010745-47.2022.8.26.0100, para
ﬁns de celebração de acordo junto ao Cedente; (iii) Em caso de não aprovação do item (ii), aprovação ou não para o
prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado pela Securitizadora em face da Cedente e dos Fiadores, que tramita perante a Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital de São Paulo/SP sob o nº 101074547.2022.8.26.0100; (iv) Substituição ou não do assessor legal que atualmente representa a Securitizadora na Ação de
Execução de Título Extrajudicial, ajuizado pela Securitizadora em face da Cedente e dos Fiadores, que tramita perante
a Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital de São Paulo/SP sob o nº 1010745-47.2022.8.26.0100 (“Ação de
Execução”), e em eventual Arbitragem a ser instaurada, dentre as propostas que forem apresentadas na AGT pelos Titulares de CRIs presentes; (v) Aprovação ou não do provisionamento, na Conta Centralizadora, no valor correspondente a R$200.000,00 (duzentos mil reais) para ﬁns de pagamento de custos que seriam incorridos com Ação de Execução e atos correlatos; (vi) Aprovação ou não da Assunção da Gestão da Carteira pela Servicer Contratada, nos termos
da Cláusula 4.2. do Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Carteira de Créditos; (vii) Aprovação ou não
da responsabilização da Securitizadora pelas despesas até o momento incorridas com a propositura da ação de execução sem prévia autorização dos Titulares dos CRIs; e (viii) Autorização para que o Agente Fiduciário e a Securitizadora
pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários para a
efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a
ser obtidos pela Vórtx serão oportunamente disponibilizados no site do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br) para
que esse disponibilize aos demais titulares de CRI, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Documentos de Representação: A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para
aqueles Titulares de CRI que enviarem para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico assembleias@vortx.com.br,
com cópia para agenteﬁduciario@vortx.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da
AGTCRI, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia digitalizada de
documento de identidade válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou
contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários que
comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto do representante
legal; c) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social
do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que
comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral de Titulares de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRI indicados nos itens (i) a (iii) acima venha
a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração
com poderes especíﬁcos para sua representação na AGTCRI. Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRI se dará por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via plataforma eletrônica, os Titulares de CRI interessados devem entrar
em contato com o Agente Fiduciário, no e-mail agenteﬁduciario@vortx.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação necessários (especiﬁcando o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma eletrônica), em
formato PDF; e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua identiﬁcação durante o uso da plataforma. O
acesso via plataforma eletrônica estará restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos
(“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da
realização da Assembleia, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia
os Titulares de CRI que o ﬁzerem até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Os convites individuais para
admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um convite individual por Titular de CRI). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores (nos termos da Lei das Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não receba o
convite individual para participação na Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação ao
horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com o Agente Fiduciário pelo e-mail assembleias@vortx.
com.br, com cópia para agenteﬁduciario@vortx.com.br ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular de CRI seja liberado mediante o envio de novo convite individual. A Vórtx recomenda
que os Titulares de CRI acessem a plataforma eletrônica com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) minutos do início
da Assembleia a ﬁm de evitar eventuais problemas operacionais e que os Titulares de CRI Credenciados se familiarizem previamente com a plataforma eletrônica para evitar problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Vórtx não se responsabiliza por problemas de conexão que os Titulares de CRI Credenciados venham a enfrentar e outras
situações que não estejam sob o controle da Vórtx (e.g., instabilidade na conexão do Titular de CRI com a internet ou
incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o equipamento do Titular de CRI). Voto à Distância: Os Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto à distância ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48
(quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. O Agente Fiduciário disponibilizará modelo de documento
a ser adotado para o envio da instrução de voto à distância em sua página na rede mundial de computadores (www.
vortx.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Os termos ora utilizados
em letras maiúsculas e aqui não deﬁnidos terão os signiﬁcados a eles atribuídos no Termo de Securitização
São Paulo, 31 de maio de 2022. VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
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ROBERTO SILVA DOS SANTOS E FERNANDA FONSECA COSTA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COZINHEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA19/01/1984, FILHO DE
VALDO EVANGELISTA DOS SANTOS E DE MARIASILVA DOS SATOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA,TECNICADE ENFERMAGEM, SOLTEIRA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/05/
1985, FILHA DE IRISMAR FRANCISCO COSTA E DE MARTHA IGNACIA DA FONSECACOSTA.

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA

ANTONIO VALTEMIR FARIAS EVANGELISTA E KARINAELIAS DE SOUZA RODRIGUES. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, VENDEDOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM IPUEIRAS, CE, NO DIA07/
09/1982, FILHO DE ANT ONIO EVANGELISTA DA CRUZ E DE MARIA FARIAS DA CRUZ. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, VENDEDORA, DIVORCIADA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP, NO DIA
24/07/1995, FILHA DE JOÃO PIRES DE SOUZA FILHO E DE MARCILENE ELIAS ANICETO.

PEDRO PULHESE VARGENS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ENGENHEIRO, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (11/06/1996),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCELO GUIMARÃES
VARGENS E DE GLAUCIA SANDOVAL PULHESE VARGENS. MARIANA PAES
CAPUTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM RIO
DE JANEIRO, RJ NO DIA (09/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JEFFERSON LUIZ CAPUTO E DE MONICA PAES CAPUTO.

MARCIO DE JESUS SILVA E VIVIANE DIAS DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA25/09/1978, FILHO DE JELSON
SANTANASILVAE DE MARIADE LOURDES DE JESUS SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
TEC. EM ENFERMAGEM, SOLTEIRA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP, NO DIA12/11/1982, FILHA DE
GIDALTO SOARES DOS SANTOS E DE MARIAALICE GUILGER DIAS DOS SANTOS.

OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

FILIPE NOGUEIRA DELARCINA BRANCO DE FARO, ESTADO CIVIL SOL TEIRO,
PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/03/1992),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDUARDO HENRIQUE
RAMOS BRANCO DE FARO E DE ANA MARIA NOGUEIRA DELARCINA BRANCO
DE FARO. BÁRBARA APARECIDA ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/07/1984), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALCINA FERREIRA ROCHA.

DIOGO SANTOS MARTINS DE OLEGARIO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 26/04/1991,
ATENDENTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE VIOMARIO MARTINS DE OLEGARIO E DE MARIA CICERA DOS SANTOS; E ADRIANA
EVANGELISTADOS ANJOS, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDAAOS 10/10/1983, OPERADORA
DE CAIXA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA
DE ANTONIO BENTO DOS ANJOS E DE MAURA BARBOSA EVANGELISTA.

SAMUEL VITOR DA SILVA E CRISTIANE INGRID DA CONCEIÇÃO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTOBOY, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA21/11/1996, FILHO DE
JOSE LINDOMAR DASILVA E DE SANDRAREGINA DASILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADORADE LOJA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA26/05/1996, FILHA DE
ROSANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO.

DIEGO DA SILVA MENDES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 02/03/1987, ANALISTA DE
SISTEMA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE FRANCISCO MOREIRA MENDES E DE JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA; E IZABEL ANTUNES
LEITÃO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 19/06/1989, PROFESSORA, NATURALDE MULUNGU
DO MORRO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - ], FILHA DE ANITA ANTUNES
LEITÃO.

KEVIN PEREIRASANTOS E JULIANE PEREIRA DASILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MECÂNICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/01/2001, FILHO DE GIRLENO
ARAUJO SANTOS E DE JOANICE PEREIRA SANTOS DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PEDAGOGA, SOLTEIRA, NASCIDA EM VALENÇA DO PIAUÍ, PI, NO DIA10/06/2000,
FILHA DE JOÃO DACRUZ SILVA E DE MARIADO CARMO PEREIRA DA SILVA.

JOSÉ CARLOS DEODATO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/03/1966, AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ DEODATO E DE GUIOMAR VILLAS BOAS DEODATO; E ROGERIO GONÇALVES
PRADO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDAAOS 22/12/1967, CABELEIREIRO, NATURALDE SANTOS
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHADE LIDIO MOITA PRADO E DE AUGUSTA
GONÇALVES CARDOSO.

MICHAEL SOARES SANTOS E LAUANE SANTOS DE JESUS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AJUDANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA27/07/1999, FILHO DE JOSE OSORIO
DOS SANTOS E DE JUCELIA SANTOS SOARES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA15/04/2003, FILHADE THIAGO DE JESUS SANTOS
E DE JUCILENE FIRMINO DOS SANTOS.

CLEBER ROCHA FERRARA, ESTADO CIVIL SOL TEIRO, PROFISSÃO ANALISTA
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/06/1986), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MILTON FERRARA E DE MARIA
DE LOURDES ROCHA FERRARA. TAÍSA COELHO DE MACEDO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO EXECUTIVA DE CONTAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (22/08/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MANOEL COELHO DE MACEDO E DE MARIA NEUZA COELHO DE MACEDO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

BRUNO CANTELLI CAROSSI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO , NASCIDO
EM CAMPINAS, SP NO DIA (20/06/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ORESTES CAROSSI FILHO E DE ROSANA CANTELLI.
NATHALIE AMORIM MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA,
NASCIDA EM FORTALEZA, CE NO DIA (13/08/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO MARTINS FILHO E DE SUZANA CELIA
AMORIM DE SOUZA.
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Defesa Civil confirma 91 mortes por
causa das chuvas em Pernambuco
PLANO SAFRA 2022/23
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, destacou que o Governo Federal trabalha para apresentar um Plano Safra 2022/23 robusto, com recursos para apoiar
a produção agropecuária do país a partir do segundo semestre
deste ano. “Esse Plano Safra 2022/23 não é só nosso, mas mundial, por isso precisamos de um plano mais robusto para o Brasil
poder exercer suas funções mais fortemente ainda.
EUROPA
As ações do Brasil para aumentar a produtividade no campo
aliada à preservação dos seus recursos naturais e de sua biodiversidade estão sendo apresentadas nesta semana a representantes do governo, do setor privado, de instituições acadêmicas e
da sociedade civil da Europa. A série de diálogos foi denominada
AgriTalks.
DEBATE
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
promoveu, um debate sobre o tema “Preços de alimentos, desafios do futuro”, em que foram abordados pontos como o cenário
de inflação e a oferta global de alimentos. O encontro, moderado pelo coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato
Conchon.
CATARINA
A Erva-Mate do Planalto Norte Catarinense ganhou o reconhecimento de Indicação Geográfica (IG) de Denominação de
Origem. Este é o primeiro registro na espécie Denominação de
Origem para o produto erva-mate. O reconhecimento foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI).
O outro registro para esse produto é na modalidade Indicação de
Procedência, destinado à Erva-Mate de São Matheus, no Paraná,
em 2017.
ESTADOS UNIDOS
O secretário do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA),
Tom Vilsack, anunciou mais apoio, recursos e novas regras que fortalecerão a cadeia de suprimentos de alimentos americana, promoverão mercados agrícolas justos e competitivos, impedirão o abuso
de agricultores por processadores de aves e tornar os preços mais
justos para os agricultores e consumidores americanos. Essas ações
se baseiam no esforço histórico de todo o governo do presidente
Biden para promover a concorrência na economia americana.
CARAVANA
A Caravana Embrapa FertBrasil chega ao estado de São Paulo. Entre os dias 31 de maio e 02 de junho, as cidades de Bebedouro, Marília e Itapetininga vão receber pesquisadores e especialistas da Embrapa. Liderada pela Embrapa Pecuária Sudeste
no estado, o objetivo da Caravana é levar a técnicos e produtores
rurais tecnologias e conhecimento para aumentar a eficiência
do uso de fertilizantes e insumos no campo, ressaltar a importância de se fazer o manejo sustentável dos solos, água e plantas
e melhorar a produtividade da agropecuária.
PADEIROS
A Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), a
Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria
(ABIP) e a US Wheat Associates, organização de desenvolvimento do mercado de exportação de trigo norte americana, lançaram no Brasil o curso gratuito de Certificação Virtual de Padaria Profissional, destinado ao público interessado em panificação.
ALFACE/CEPEA
No início de maio, a oferta de alface foi equilibrada, devido
ao clima seco, às perdas em algumas praças (virose) e ao ritmo
de plantio controlado. Com a disponibilidade reduzida, os preços se mantiveram em patamares mais elevados. Contudo, a queda das temperaturas ao longo do mês reduziu significativamente
a procura pela folhosa, mas o recuo nas cotações foi amenizado
pela oferta restrita.
CITRUS/CEPEA
A estimativa da safra de laranja 2022/23 do cinturão citrícola
(estado de São Paulo e Triângulo Mineiro), divulgada nesta manhã
pelo Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura) indica que a
colheita deve totalizar 316,95 milhões de caixas de 40,8 kg, aumento de 20,5% em comparação com a temporada anterior.
POSSE
O secretário Francisco Matturro assinou o livro de termo de
compromisso dos Secretários de Estado na Secretaria de Agricultura. A cerimônia de posse aconteceu no Salão Nobre da SAA,
onde o secretário de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, empossou Matturro na presença de servidores da Pasta. “Cheguei na Secretaria como secretário executivo junto com o secretário Itamar Borges, em junho de 2021. Tenho enorme honra
e responsabilidade em sucedê-lo”, declarou o secretário. (Com
informações de assessorias)
EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 64 anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior;
na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor agropecuário,
e agora tem esta coluna semanal de noticias da agropecuária em
geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br. Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

A Defesa Civil de Pernambuco informou que 91 pessoas
tiveram morte confirmada em
decorrência das enchentes e
deslizamentos que assolam o
estado. Há ainda 26 desaparecidos, desde o dia 25, data em que
as chuvas começaram a ficar
mais intensas. As informações
atualizadas têm por base dados
do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) do estado.
Forças de segurança, Defesa Civil, Exército e órgãos municipais estão atuando em sete
pontos de deslizamentos da região metropolitana do Recife:
Zumbi do Pacheco e Curado IV
(Jaboatão dos Guararapes); Areeiro (Camaragibe); Monte Ver-

de/Ibura, Barro e Guabiraba (Recife) e Paratibe (Paulista).
A operação conta com a participação de 198 bombeiros de
Pernambuco; 11 da Paraíba; sete
de Minas Gerais e oito do Rio
Grande do Norte. Auxiliam também nos trabalhos 60 militares
do Exército; 22 da Marinha; oito
policiais militares; 100 guardas
municipais; quatro policiais civis e 25 funcionários da empresa de limpeza urbana.
“Estamos trabalhando com
força total, mobilizando os recursos disponíveis, buscando
profissionais de vários estados do
Brasil com especialidade em resgate em áreas de deslizamentos,
além de suporte às áreas atingidas por terra, água e ar”, infor-

mou, em nota, o secretário de
Defesa Social, Humberto Freire.
O número de desabrigados
está em cerca de 5 mil, segundo
balanço divulgado pela Central
de Operações da Coordenadoria
de Defesa Civil de Pernambuco
(Codecipe).
De acordo com a Agência
Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as chuvas devem continuar até sexta-feira (3) na região metropolitana do Recife e
na Zona da Mata, mas em menor
volume e com intensidade moderada.
Diante da situação, a Defesa
Civil estadual reforça o “alerta
sobre o alto risco de deslizamentos, uma vez que o solo já
está bastante encharcado”.

“Os maiores acumulados nas
últimas 24 horas foram registrados nos municípios de Olinda
(60 mm), Paulista (57 mm), Itapissuma (53 mm) e Recife (52
mm). A situação dos rios, porém, permanece estável. O nível
de acúmulo nos pontos monitorados, sobre os quais foram emitidos avisos de alerta ou inundação já desceram ou estabilizaram, não havendo mais necessidade de aviso hidrológico”, informa a Defesa Civil.
O Departamento de Estradas
de Rodagem (DER) informou que
alguns trechos registraram alagamentos ou deslizamento de barreiras, o que provocou interdições
parciais em rodovias ou tráfego em
meia pista. (Agencia Brasil)

Presidente sobrevoa áreas atingidas
por chuva no Grande Recife
O presidente da República,
Jair Bolsonaro, sobrevoou na
manhã da segunda-feira (30) áreas afetadas pelas fortes chuvas
na região metropolitana de Recife. Após o sobrevoo, Bolsonaro manifestou pesar pelas vítimas e disse que o governo tem
prestado auxílio à população
desde a última sexta-feira, quando o volume de água que atingiu
a região foi mais intenso.
Bolsonaro saiu em sobrevoo
pouco depois das 8h30 e passou
por cidades do Grande Recife,
afetadas pelas chuvas, em um trajeto que durou cerca de 30 minutos. Depois, o presidente voltou para a Base Aérea onde concedeu entrevista coletiva.
“Fizemos um sobrevoo em
parte da área atingida, não conseguimos avançar, tentei pousar,
mas a recomendação dos pilotos era que, tendo em vista a consistência do solo, poderíamos
ter um incidente. Então, resolvemos não pousar”, disse.
A atualização mais recente da
Defesa Civil Nacional elevou
para 79 o número de óbitos em
Pernambuco, em decorrência
das chuvas intensas que assolam
o estado. Até o momento, 14
municípios encontram-se em
situação de emergência, em
meio a 63 municípios que estão
sob monitoramento. Há, ainda,
3.957 desabrigados em pontos
de apoio localizados próximos
às regiões afetadas.
“Todos estamos, obviamente, tristes, manifestamos nosso
voto de pesar aos familiares.
Nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios
materiais, também atender a população”, disse Bolsonaro. “Tivemos problemas semelhantes
em Petrópolis, no sul da Bahia,
mais ao norte de Minas Gerais,

estive ano passado no Acre também. Infelizmente essas catástrofes acontecem”, afirmou durante coletiva de imprensa para
apresentar as respostas do governo.
O presidente estava acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Regional, Daniel
Ferreira, do Turismo, Carlos
Brito, da Saúde, Marcelo Queiroga, da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, da Cidadania, Ronaldo Bento, além do
presidente da Caixa Econômica
Federal, Pedro Guimarães e outras autoridades, que prestaram
conta das ações para amparar a
população.
O ministro Daniel Ferreira
foi o primeiro a falar e lembrou
que ainda estão previstas mais
chuvas para a região e, por isso,
é preciso que as pessoas prestem atenção nas orientações das
autoridades.
“A primeira coisa é que ainda tem previsão de chuvas para
os próximos dias. Então, as medidas de autoproteção têm que
ser mantidas. As pessoas têm que
receber e respeitar os alertas da
Defesa Civil, tanto municipal,
quanto estadual”, orientou.
Crédito especial
Ferreira informou que sairá
uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com o reconhecimento de decretos de
emergência já expedidos pelos
municípios. A medida vai facilitar a liberação de recursos do
governo federal.
“Hoje serão publicados em
edição extra Diário Oficial da
União o reconhecimento federal de todos os decretos publicados e inseridos no sistema”,
disse.
Segundo Ferreira, duas me-

didas provisórias, publicadas no
início do período de chuvas,
abriram crédito especial de cerca de R$ 1 bilhão para atender
os municípios de todo o país
atingidos por esse tipo de catástrofe.
Parte dos recursos será usada para prestar atendimento humanitário para a população afetada com a doação de cestas básicas, kits de higiene, colchões
para os desabrigados. Os recursos também serão aplicados no
restabelecimento de serviços
essenciais, como energia elétrica, abastecimento de água, limpeza urbana, entre outros.
“Em um momento posterior,
a gente parte para a reconstrução de infraestrutura pública
destruída e também nas casas
que foram parcial ou totalmente destruídas pelo desastre”, disse o ministro.
Adiantamento do BPC
O ministro da Cidadania,
Ronaldo Bento, disse que a pasta está oferecendo alojamentos
provisórios para as famílias atingidas. Bento também afirmou que
o governo oferecerá a antecipação
do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além do adiantamento de um pagamento do benefício,
em forma de empréstimo, sem juros. Esse adiantamento poderá
ser devolvido em 36 vezes.
“Vamos colocar à disposição dos beneficiários do BPC
para que façam a antecipação,
bem como peguem mais uma
parcela do benefício”, destacou o ministro.
Pagamento do FGTS
O governo também vai liberar o pagamento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). O pagamento, de acor-

do com o presidente da Caixa
Econômica, Pedro Guimarães,
ocorrerá logo após a confirmação do estado de emergência por
parte do Ministério do Desenvolvimento Regional.
“Hoje a Caixa está atuando
em 107 municípios em todo o
país, ou seja, todos os municípios que já tenham comunicação
do estado e do MDR faremos
imediatamente liberação do
FGTS em até cinco dias”, disse
Guimarães que informou ainda
que o banco vai adiar por três
meses o recebimento de parcelas de empréstimos de pessoas
físicas, micro e pequenas empresas.
Visita
Bolsonaro citou a ausência
do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, na coletiva de imprensa. No domingo
(29), o governador disse, ao
fazer um balanço do temporal, que não recebeu nenhum
aviso oficial sobre a visita do
presidente ao Estado. Ao responder uma pergunta, Bolsonaro disse que faltou ao governador “iniciativa”.
“Em todos os momentos em
que os governadores ou prefeitos nos procuraram nós atendemos. Acho que faltou iniciativa
da parte dele também”, afirmou.
“Se o governador estava fazendo alguma coisa, não sei. Talvez,
achava melhor não estar aqui. No
momento de crise, você vai
atrás para ajudar, não fica esperando ser chamado dentro de
casa. Caso o governador estivesse presente, poderia, com muito mais propriedade, expor a situação”, disse o presidente,
acrescentando que falará com
Câmara se receber ligação.
(Agencia Brasil)

Em quatro meses, entrada de estrangeiros
é 60% maior que em todo 2021
A entrada de estrangeiros
com visto de turista no Brasil de
janeiro a abril deste ano foi de
962 mil pessoas, número 60%
maior do que as 596,7 mil entradas registradas em todo o ano
de 2021.
A informação é do Sistema
de Tráfego Internacional (STI),
da Polícia Federal, e foi divulgada na segunda-feira (30) pela
Agência Brasileira de Promoção
Internacional do Turismo (Em-

bratur).
A diferença chega a 685% na
comparação dos primeiros quatro meses deste ano com o mesmo período de 2021, quando
122,6 mil estrangeiros entraram
no país, em meio a restrições ao
turismo ainda em vigor no Brasil e no mundo devido à pandemia da covid-19.
Os dados corroboram outros
divulgados pela Embratur neste
mês, que demonstram uma reto-

mada acelerada do setor turístico brasileiro. A Malha Aérea Internacional, por exemplo, registrou 2.983 voos em abril, alta de
191,21% em comparação com
o mesmo mês de 2021.
O acréscimo maior são dos
trechos envolvendo a Europa.
Em abril deste ano foram 921
voos, ante 219 em abril do ano
passado. O número de assentos,
nesse caso, saltou de 71.704
para 280.410.

Apesar do reaquecimento, a
malha aérea brasileira ainda opera com cerca de 51% de sua capacidade habitual registrada antes da pandemia, em 2019.
Estudo produzido pela consultoria britânica Global Data e
divulgado na semana passada
pela Embratur indica que as viagens internacionais no Brasil e
na América Latina devem voltar
aos níveis pré-pandemia até
2024. (Agencia Brasil)

Bolsonaro lamenta morte de
Genivaldo e diz que haverá justiça
O presidente Jair Bolsonaro lamentou, na segunda-feira
(30), a morte de Genivaldo de
Jesus Santos, ocorrida na BR101, no município de Umbaúba (SE), na última quarta-feira, após abordagem de policiais rodoviários federais. Segundo o presidente, a justiça
será feita “sem exageros”. “Lamentamos o ocorrido e vamos
com serenidade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos, de fato, justiça”, disse
Bolsonaro.
O presidente e os ministros
do Desenvolvimento Regional,
Saúde, Justiça e Segurança Pú-

blica, Cidadania e Turismo participaram de uma coletiva de
imprensa na segunda-feira
(30), após sobrevoo das áreas
mais atingidas pelas chuvas no
Recife.
O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson
Torres, afirmou que foram instaurados processo administrativo no âmbito da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um inquérito na Polícia Federal (PF)
e que a apuração do caso será
“a mais breve possível”. “O que
tinha que ser feito pelo Estado
já foi feito e agora é aguardar a
finalização”, disse o ministro.
No sábado, o Conselho Fe-

deral e a Seccional de Sergipe
da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) divulgaram nota
em que manifestam indignação
pelo assassinato “praticado
com fortes indícios de tortura”. Segundo a nota, a OAB atuará diretamente no caso para
cobrar providências como a
prisão cautelar dos envolvidos.
“A OAB Nacional e a OAB
Sergipe requerem a adoção
de medidas preventivas imediatas pela PRF, para evitar
que situação semelhante volte a acontecer, e para garantir a prestação de assistência
à família da vítima. As instituições lamentam o triste

episódio, que não pode ser
considerado isolado, pois o
assassinato sistemático de pessoas negras é uma triste realidade de nosso país, que carece
de ações específicas para ser
superado”, finaliza nota.
Também no sábado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
publicou um vídeo nas redes
sociais no qual afirma que não
compactua com a abordagem
feita pelos agentes envolvidos
na morte de Genivaldo de Jesus Santos, ocorrida na BR101, em Sergipe, na última
quarta-feira (25) no município
de Umbaúba, localizado no sul
do estado. (Agencia Brasil)

