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Economia brasileira cresce 1%
no 1º trimestre, diz IBGE
O Produto Interno Bruto
(PIB), a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país,
cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano, na comparação
com o trimestre anterior. O dado
foi divulgado na quarta-feira (2)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o IBGE, o PIB
totalizou R$ 2,2 trilhões, em
valores correntes, no primeiro
trimestre do ano.
Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, a economia do país cresceu 1,7%.
Os dados também mostram um
crescimento de 4,7% no acumulado de 12 meses.
O setor de serviços impul-
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Previsão do Tempo
Sexta: Céu nublado com possibilidade de garoa de
dia e à noite.
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O Ministério da Educação
(MEC) oficializou, na quintafeira (2), sua adesão ao Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências
(TIMMS, sigla em inglês), exame que será aplicado em estudantes do 4º e do 8º ano. Segundo o ministro Victor Godoy, além de possibilitar uma
visão sobre a situação da educação brasileira, o exame ajudará o país a recuperar aprendizagens perdidas durante a
pandemia.
Ao aderir ao TIMMS, o
Brasil se junta a outros 60 países que também aplicam a avaliação nas áreas de matemática e ciências. “Naquela máxima de não gerimos o que não
medimos, temos feito importantes avanços para colocar o
Brasil nas grandes avaliações
internacionais”, disse o ministro durante a cerimônia de adesão ao exame.
“Participaremos desta 8ª
edição ano que vem, para avaliar e compreender melhor a
educação do Brasil e para vermos como nos posicionamos
em relação aos demais países.
Não só avaliaremos o percurso acadêmico e profissional
dos estudantes, mas o próprio
desenvolvimento sociocognitivo”, disse.
De acordo com o ministro,
“serão resultados úteis para
governo, escolas e professores
que ajudarão na recuperação
das aprendizagens perdidas durante o processo da pandemia”.
O exame ocorrerá em ciclos
de quatro anos, o que possibilitará uma base de comparação
sobre a evolução alcançada pelos estudantes ao longo dessa
trajetória. (Agencia Brasil)
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Sérgio Sette está na Indonésia
para mais um desafio da Fórmula-E
No próximo sábado, 4 de
junho, o Campeonato Mundial de Fórmula-E atravessa o
planeta e desembarca na distante Indonésia. Na ilha de
Java, especificamente no Parque de Ancol Beach, foi especialmente montado o circuito
que receberá as atividades da
nona etapa da temporada 2022.
Pela primeira vez no país
o piloto brasileiro Sérgio
Sette Câmara, que compete
no carro #7 da equipe norteamericana Dragon Penske
Autosport, está ansioso pelas
disputas de um e-prix em um
circuito completamente
novo para todos.
“Será um desafio bem legal acelerar nesta pista de Jacarta. É um traçado que traz os
vários desafios de uma pista de
rua montado num parque muito bonito. Temos trechos de

pista com inclinação, as já tradicionais ondulações de um piso
não preparado para corridas e
uma mistura de setores de alta
velocidade com curvas muito
técnicas”, explicou o jovem de
24 anos. O traçado de Ancol Beach tem extensão total de 2.370
metros permeados por 18 curvas.
Sette e a equipe Dragon se
prepararam bastante no simulador da equipe em Silverstone,
na Inglaterra. “Trabalhamos
exaustivamente com o objetivo de conhecimento do traçado e busca das melhores referências para freadas e contorno das curvas. O software que
temos na equipe é muito evoluído e até mesmo a granulação do piso é possível notarmos enquanto estamos treinando. Num traçado que será
novo para todo mundo, cada
detalhe nesta dedicação prévia
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sionou o crescimento do primeiro trimestre deste ano, na
comparação com o quarto trimestre de 2021. O setor cresceu 1%. A indústria teve variação de 0,1%. A agropecuária
recuou 0,9% no período.
Sob a ótica da demanda, a
alta do PIB no período foi puxada pelo consumo das famílias, que subiu 0,7%. O consumo do governo variou 0,7%,
enquanto que a formação bruta de capital fixo, isto é, os investimentos, caiu 3,5%.
No setor externo, as exportações de bens e serviços cresceram 5%, enquanto as importações caíram 4,6%. (Agencia
Brasil)

poderá fazer grande diferença
nas primeiras atividades do fim
de semana de corrida”, completou Sette Câmara.
Após a sua melhor posição
de largada da temporada, quando

partiu do sétimo lugar no e-Prix
de Berlim, Sérgio prefere ser
cauteloso nas expectativas para
a etapa e procura passar tranquilidade ao falar do carro. “Estamos
evoluindo a condição de nosso

carro e temos procurado soluções inteligentes para alguns
problemas estruturais como o
alto consumo de energia. Não
adianta fazer um grande prognóstico para uma pista nova,
porém, o certo é que iremos
nos dedicar para seguirmos
para a fase de duelos da classificação. Depois, para a corrida, dependendo de nossa
posição de largada, o principal foco será o de conquistar
os primeiros pontos da temporada”, concluiu o piloto de
Belo Horizonte.
A cidade de Jacarta, capital
da Indonésia, tem um fuso horário de 10 horas à frente do
horário oficial de Brasília. Desta forma, toda a programação
do fim de semana, será executada na noite de sexta-feira e
madrugada de sábado para o
público do Brasil.

Rally Serra Azul dá sequência ao
Campeonato Brasileiro de Rally Baja
Vem aí mais um final de
semana de muita velocidade e
competição. A cidade de Pardinho, no interior de São Paulo, recebe de 3 a 5 de junho, o
8º Rally Serra Azul – válido
pelas 5ª e 6ª etapas do Campeonato Brasileiro de Rally
Baja, aberta para as categorias
motos, quadriciclos e UTV’s.
Com expectativa de reunir
um grid com mais de 80 veículos, o rali terá cerca de 300
quilômetros, divididos em
dois dias de disputas, sendo

222 quilômetros de trechos cronometrados (com 110 quilômetros por dia).
O piloto Juliano Meira se diz
preparado para o certame, principalmente, porque vem de uma
sequência de provas, nas quais
além de conquistar bons resultados, também tem aprimorado
a sua pilotagem. “Esse será o terceiro final de semana consecutivo que estou em competição,
o que me proporciona um excelente treinamento e evolução
neste esporte. Tenho desenvol-

vido bem minhas características
técnicas como piloto e me posicionado sempre entre os primeiros colocados das etapas”,
salientou Meira, que conduz um
Can-Am X3.
De acordo com o piloto, que
defende a One Rally Team, é provável que a prova tenha um terreno liso devido as chuvas dos
últimos dias, o que deixará o
Rally Serra Azul ainda mais técnico. “Acredito que vamos acelerar em um piso escorregadio,
e isso exigirá perícia na pilota-

gem, principalmente nas curvas.
É segurar firme o UTV, dosar a
aceleração e não espalhar muito
(o que leva a perda de segundos
importantes e que fazem a diferença no resultado). Serei bastante preciso, pois a competitividade é grande e meu maior objetivo é manter a liderança do Brasileiro na categoria UTV 2, e ficar entre os cinco primeiros da
classificação geral”, explica
Meira.
O Rally Serra Azul tem início nesta sexta-feira (3), com a

abertura da secretaria de prova
no complexo do Grupo Rodoserv – na Rodovia Castelo
Branco. Às 16h, tem o shakedown para aquecer os motores
e testar as máquinas. No sábado (4), às 7h é a vez do prólogo de 3 quilômetros para definir a ordem de largada para o
rali. Enfim, às 11h, começa a
disputa pelo pódio, com a largada da primeira moto. O evento recomeça no domingo (5),
às 8h, com premiação prevista
para às 15h30.
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Preços do prato feito podem
variar até 130% na capital paulista
Mês de maio tem chuvas
23% abaixo do esperado na
capital paulista
O mês de maio teve chuvas 23,6% abaixo do esperado
na capital paulista, segundo o
Centro de Gerenciamento de
Emergências Climáticas
(CGE) da prefeitura.
O órgão acompanha o tempo na cidade desde 1995 e, de
acordo com as médias históricas, eram estimados 56 milímetros (mm) de chuva para
o mês. No entanto, foram registrados apenas 42,8 mm ao
longo de maio. O dia mais chu-

voso foi o último dia 30, com
24,6 mm.
No Sistema Cantareira,
maior conjunto de reservatórios que abastece a Grande São
Paulo, as chuvas também ficaram abaixo da média histórica.
Foram 56,2 mm em maio, enquanto a média para o mês era
de 74,8 mm. O sistema opera
atualmente com 41,7% da capacidade total, o que representa 409,8 bilhões de litros de
água. (Agência Brasil)
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CÂMARA
Vereador Isac (líder PL), herdeiro da Escola política do ex-vereador e presidente ACR (PL), segue coordenando o “G8” (grupo
dos 8) que reúne os vereadores Rinaldi, Rubinho e Eli (todos no
União), Messias e Marlon (ambos MDB), Cruz (Solidariedade) ...
(São Paulo)
... e Thammy (PL). Eles estão - de forma suprapartidária - se
articulando com o vereador-presidente Milton Leite (União), em
relação ao futuro da Casa e às eleições. Em tempo : o cristão evangélico Isac (PL) está pré-candidato pra Assembleia de São Paulo
.
PREFEITURA (São Paulo)
Guarda Civil Metropolitana tá sendo reconhecida pelas Polícias Civil e Militar como corporação que presta grande colaboração nas repressões aos traficantes e consumidores das Cracolândias que seguem sendo presos e conduzidos à prisão diariamente
.
GOVERNO (São Paulo)
Polícias Civil e Militar seguem nas ruas, prendendo traficantes e consumidores de drogas nas Cracolândias paulistanas,
seguindo a missão passada pelo governador Rodrigo (PSDB),
que afirmou que bandido que levantar arma pra Polícia vai ser
alvejado
.
CONGRESSO (Brasil)
Pergunta da hora, que tá na crista da onda das marés políticas
que tomam conta da baixada santista : qual será a votação do desembargador (ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo), o pré-candidato pra deputado federal Ivan Sartori ?
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Tem alguma ilegalidade no fato do Bolsonaro (PL) decretar
Calamidade Pública pra assim poder conceder subsídio aos preços dos combustíveis no Brasil. Assim, os caminhoneiros seguirão transportando tudo, especialmente os alimentos pro povão
.
PARTIDOS
PSC - deputado federal Gilberto Nascimento, dirigente paulista da legenda, tá garantindo que o comunicador (tv Band) Datena não vai desistir de disputar o Senado - como fez pra prefeitura
2 vezes - e pro Senado 1 vez, até porque já lidera as pesquisas
.
(Brasil)
... PL - candidato à reeleição, Bolsonaro acredita que em 9
julho 2022 a “Marcha pra Jesus” em São Paulo (maior do mundo)
vai mostrar ao Brasil que jovens cristãos entre 16 e 24 anos demonstrarão que vão votar pela reeleição do Presidente do Brasil
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Assim como é quase impossível o marketing do PT segurar
o que sai da boca do ex-presidente Lula, vai ser muito difícil
ministros - no Supremo e no TSE - ignorarem as provas - em
vídeos - do que o pré-candidato tá produzindo pra tentar cancelar Bolsonaro
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - se tornou referência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta
(Câmara - São Paulo) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia São Paulo)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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ção mais barata.
Segundo a pesquisa feita em
restaurantes, a diferença dos preços mínimo e máximo, proporcionalmente, com o valor do prato
mais caro, seria possível fazer até
duas refeições do prato mais barato e ainda sobraria uma quantia.
De acordo com a Proteste,
todos os preços foram coletados
entre os dias 1 e 7 de abril de
2022. No total, foram levantados preços de 100 estabelecimentos, entre as zonas sul, norte, oeste, leste e centro da cidade de São Paulo. Ao todo, foram
coletados 100 preços.
“Se essa diferença for multiplicada para os dias úteis do
mês (22 dias em média para o
ano de 2022), nos quais normalmente as pessoas fazem refeições fora de casa, em um mês a

diferença chega a R$ 398,20.
Nesta lógica, em um ano, a economia é de até R$ 4.380,20,
considerando 11 meses, visto
que o trabalhador tem um mês
de férias no ano”, analisou a
Proteste.
A Proteste comparou ainda
os valores dentro do mesmo estabelecimento. Em um dos locais o prato mais caro custou
R$ 23,90, enquanto que o mais
barato foi R$13,90, ao trocar a
proteína da mais cara, a carne,
para a mais barata, frango. “Isso
resulta em uma diferença de R$
10, que em um mês geraria uma
economia de R$ 220, e simulando para um ano, a diferença é de
R$ 2.420”, avaliou a entidade.
Preços médios por região
Quando avaliados os preços

médios da capital paulista, a
região com a maior média é a
sul (R$ 21,08), seguida da
leste (R$ 20,56), centro (R$
20,42), oeste (R$ 20,18) e
norte (R$ 18,80).
Dicas para economizar
Segundo a Proteste, as recomendações para economizar
na hora de fazer a refeição fora
de casa incluem se informar
sobre programas de fidelidade;
fazer um convênio entre sua
empresa e um restaurante; evitar adquirir bebidas; passear
mais pela região para conhecer
novos locais; consultar o garçom, já que muitas opções
mais baratas não estão no cardápio; levar comida de casa; e
pesquisar nos aplicativos de
entrega. (Agência Brasil)
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Pesquisa feita pela associação de consumidores Proteste
mostrou que o valor mínimo da
refeição composta por arroz, feijão, uma opção de proteína e salada, o chamado prato feito, PF
ou executivo, na capital paulista
foi de R$ 13,90, na região central, enquanto o valor máximo foi
de R$ 32,00, no bairro de Santa
Cecília. Na comparação de melhores preços, a diferença encontrada entre o mais barato e o mais
caro foi de R$ 18,10, ou seja,
130% de variação.
O objetivo do estudo foi comparar preços mínimos, máximos
e médios nas principais regiões de
São Paulo do prato, para ajudar o
consumidor a decidir qual o estabelecimento mais próximo de sua
região de trabalho, estudo ou residência para realizar uma refei-

A cidade de São Paulo conta, até o momento, com 34 dispositivos de proteção às
Obras de Arte de Engenharia
Civil (OAE) como pontes, túneis e viadutos. As peças têm
sido instaladas pela Prefeitura, por meio da Companhia
de Engenharia de Tráfego
(CET), desde setembro de
2021. A nova sinalização evita que veículos com excesso
de altura atinjam essas estruturas, comprometendo sua
integridade e causando prejuízos ao erário e à população. Durante esses sete meses não houve registro de
choque de veículos com as
OAE que já contam com a
proteção dos dispositivos.
De acordo com levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET),
esse fato não significa que os
condutores estejam respei-

tando a sinalização. Entre os
meses janeiro e abril deste
ano os agentes de campo da
CET registraram, em toda a
cidade, 167 ocorrências de
veículos com excesso de altura que ingressaram em área
restrita e com dimensões limitadas. Nos locais que contam com a nova sinalização,
no entanto, os motoristas pararam antes de atingir a estrutura das OEA, chocandose nas chapas de metal que
compõem o conjunto de dispositivos da nova sinalização.
Desta forma, o propósito de
evitar danos às OAE, reduzindo os prejuízos causados ao
erário e à segurança da população, foi alcançado.
Os túneis, pontes e viadutos da capital possuem sinalização de regulamentação (placas) e advertência aos motoristas, exibindo os limites má-

ximos de altura permitidos. As
“últimas saídas” existentes
para os veículos acima dos limites também estão ostensivamente sinalizadas. Entretanto, foi necessário que a CET
adotasse o novo modelo para
chamar ainda mais atenção
daqueles ignoraram a sinalização padrão e ingressaram em
área restrita.
Como funcionam
Alguns dispositivos integram a nova sinalização. O primeiro deles é composto por
uma série de chapas de alumínio, penduradas por meio
de colunas cônicas, instaladas
algumas dezenas de metros
antes da OAE. As chapas estão suspensas à exata altura
do viaduto e se assemelham
a um “varal”. Há também sinalização luminosa.
Caso passem caminhões

ou ônibus com excesso de
altura, o impacto das chapas
metálicas com a carroceria
do veículo chama a atenção
do motorista e dá a ele a certeza de que o seu veículo
está inadequado para o tráfego na via e que colidirá
com a estrutura adiante.
Um segundo dispositivo é
instalado junto à estrutura da
OAE. São chapas de metal
posicionadas imediatamente
antes da estrutura viária,
com a mesma altura, e que
permitem mais uma oportunidade do condutor parar o
veículo antes da colisão que
poderia comprometer a integridade de pontes, viadutos e túneis.
O dispositivo desenvolvido pela CET foi inspirado em
experiências de sucesso realizadas nos Estados Unidos
e na Inglaterra.

Secretaria Municipal de Cultura
recebe programação da MITsp Mostra Internacional de Teatro de SP
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, é uma das
apresentadoras do MITsp 8ª Mostra Internacional de
Teatro de São Paulo. Entre
os dias 2 e 12 de junho, espaços culturais da SMC recebem dez peças de teatros
da programação, incluindo
três estreias e uma atração
internacional. A programação é gratuita e ocupa os palcos da Biblioteca Mário de
Andrade, do Centro Cultural Vila Itororó e dos Teatros Alfredo Mesquita, Arthur Azevedo, Cacilda Becker, João Caetano e Paulo
Eiró.
Entre as estreias, está
“Antes do Tempo Existir”,

criação coletiva de artistas
indígenas e não indígenas.
De Andreia Duarte, Denilson
Baniwa, Kenia Dias, Lilly
Baniwa e Ricardo Alves Jr.,
a peça busca a memória longínqua dos povos originários e um diálogo entre as variadas existências no planeta. As apresentações são realizadas nos dias 10, 11 e 12
no Teatro Cacilda Becker.
O Teatro Paulo Eiró recebe a estreia “História do
olho - Um Conto de Fadas
Noir-Pornô”, de Janaina
Leite, em 10, 11 e 12 de junho. A peça é uma livre
adaptação da novela História do Olho, texto de estreia
do filósofo francês Georges
Bataille e um dos exempla-

res mais emblemáticos da
literatura erótica universal.
A peça segue a estrutura
do livro para contar, em
cenários de contos de fadas, a história de três adolescentes em suas descobertas sexuais. No intervalo, o espetáculo promove
um show e performances
pornográficas.
A estreia Um Jardim para
Educar As Bestas, de Eduardo Okamoto, Isa Kopelman,
Marcelo Onofri e Daniele
Sampaio, é apresentada na
Biblioteca Mário de Andrade,
nos dias 4 e 5 e 11 e 12. Duo
para piano e atuação, o espetáculo reescreve, de modo alegórico, A Lenda do Oleiro Saburo e da Senhora Fuyu, uma

das histórias do livro Homens
Imprudentemente Poéticos, de
Valter Hugo Mãe, mas transpondo a narrativa do Japão
para o sertão nordestino.
Outro destaque é a peça
francesa O Martelo e a Foice, de Julien Gosselin. Adaptação do conto homônimo do
americano Don DeLillo, o espetáculo, cujo nome faz alusão ao símbolo do marxismo,
tem o intuito de criticar os
excessos do capitalismo de
maneira alegórica.
Já o Centro Cultural Vila
Itororó recebe o Laboratório
de Pedagogia da Performance, com performances e pocket shows.
Confira a programação
completa no site mitsp.org

Virada Sustentável celebra Dia do
Meio Ambiente em São Paulo
Segue até esta sexta-feira,
(3), na zona sul da capital paulista, a Virada Sustentável. O
evento é promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente, lembrado no
próximo domingo (5). As ações
ocorrem de forma simultânea
nos centros educacionais unificados (Ceus) dos bairros Vila do
Sol, Guarapiranga, Capão Re-

dondo, Chácara Santa Maria e
Jardim Eledy.
As atividades envolvem palestras, exposições, oficinas e
rodas de conversa. Serão abordados temas que fazem parte do
Programa Ambientes Verdes e
Saudáveis (Pavs), entre eles: biodiversidade e arborização;
água, ar e solo; gerenciamento
de resíduos sólidos; agenda ambiental na administração públi-

ca; horta e alimentação saudável e revitalização de espaços
públicos.
Além das atividades relacionadas à educação ambiental,
também serão realizadas práticas integrativas e complementares em saúde, como dança circular, zumba, coral, automassagem e apresentações musicais.
Durante o mês de junho, a
secretaria de Saúde vai desenvol-

ver outras atividades nas demais
regiões da capital, com o envolvimento de cerca de 330 equipamentos de saúde. Entre os temas atividades a serem realizadas, estão conversas sobre hábitos alimentares e consumo de
plantas alimentícias não convencionais (Pancs), feiras de sustentabilidade e palestras sobre o
descarte correto de resíduos
sólidos. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Preços da indústria sobem
1,94% em abril, segundo IBGE
Os preços no setor industrial em abril deste ano subiram
1,94% na comparação com o
mês anterior. O percentual representa recuo frente à passagem
de fevereiro para março, quando houve alta de 3,12%. No acumulado dos últimos 12 meses,
a taxa ficou em 18%. No acumulado do ano, o indicador atingiu 6,94%. Os dados estão incluídos no Índice de Preços ao
Produtor (IPP), divulgado na
quarta-feira (2) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Conforme o indicador, as
quatro maiores variações foram
observadas nas indústrias extrativa (-11,54%); refino de petróleo e biocombustíveis (6,57%);
farmacêutica (6,51%); e metalurgia (6%). As maiores influências foram no refino de petróleo e biocombustíveis (0,80
ponto percentual); indústrias
extrativas (-0,70 ponto percen-

tual), outros produtos químicos
(0,45 ponto percentual) e alimentos (0,44 ponto percentual).
O gerente de Análise e Metodologia do IBGE, Alexandre
Brandão, informou que o resultado de março havia sido alto, quando ficou em 3,12%, o maior desde o mesmo período de 2021.
Naquela época, foi registrado
4,63%. O índice de abril é mais
baixo, apesar de ser o segundo
maior do ano e, desconsiderando
o resultado do mês anterior, só é
menor que o de outubro de 2021,
que registrou 2,26%.
“A queda dos preços das indústrias extrativas foi fundamental para a desaceleração ocorrida em abril em comparação a
março. Tanto o óleo bruto de
petróleo, quanto o minério de
ferro, os dois produtos de maior peso no setor, tiveram variação negativa, atribuída às oscilações dos preços internacionais e à apreciação do real. A in-

dústria de transformação, por
sua vez, teve aumento de preços:
em março - havia sido 2,66% e
em abril, 2,81%”, completou.
O IPP mede a variação dos
preços de produtos na chamada
porta da fábrica, o que significa
que não inclui impostos e nem frete. Ao todo são pesquisadas 24
atividades das indústrias extrativas
e de transformação. Entre elas, 18
apresentaram alta em abril.
O gerente destacou que se
observada a variação dos preços
pela perspectiva das grandes categorias econômicas, os valores
de bens intermediários, que representam a maior parte da indústria brasileira, cresceram
menos em abril (1,81%) do que
em março (3,70%). “Nesse
caso, também influenciado pela
queda dos preços do óleo bruto
de petróleo e do minério de ferro, além do resíduo de extração
de soja, o único produto destacado em alimentos com varia-

ção negativa, devido ao final da
safra e à apreciação do câmbio”.
No entanto, houve aceleração na variação dos preços de
bens de consumo, que passou de
2,88% em março para 3,37% em
abril. De acordo com Brandão,
os bens de consumo duráveis
foram influenciados pela variação positiva dos automóveis, que
têm peso grande no segmento.
No caso dos bens de consumo
não duráveis, a influência foi a
variação dos preços da gasolina
e dos alimentos, especialmente
leite e derivados, por causa do
aumento de custos e problemas
na captação nas bacias leiteiras,
além do açúcar e da carne.
“No caso desses últimos produtos, apesar da apreciação do
câmbio estar pressionando os
preços das commodities para
baixo, os valores internacionais
subiram. Ainda na área de bens
de consumo não duráveis, os
produtos farmacêuticos, que

Economia segue em recuperação com
crescimento robusto, diz secretaria
A economia brasileira segue em processo de recuperação, após retomada em 2021,
mesmo com os impactos do
conflito do Leste Europeu e os
efeitos remanescentes da pandemia de covid-19. A avaliação é da Secretaria de Política
Econômica (SPE) do Ministério da Economia, que avaliou
os resultados do Produto Interno Bruto (PIB), divulgados
na quarta-feira pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O PIB, a soma de todos os
bens e serviços produzidos no

país, cresceu 1% no primeiro
trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior.
Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, a economia do país cresceu 1,7%.
“Após a vigorosa retomada
da atividade em 2021, quando
a economia brasileira registrou
alta de 4,6% no PIB e confirmou a recuperação econômica
em “V”, o início de 2022 manteve o robusto crescimento da
atividade apesar do ambiente de
incerteza gerado pelos reflexos
da guerra entre Rússia e Ucrânia”, diz a secretaria, na Nota

Informativa - Consolidação da
retomada econômica, divulgada
na quarta-feira (2).
A SPE destaca ainda que a
atividade econômica brasileira
“mostrou-se positiva no primeiro trimestre de 2022 em vários
ramos, em especial na indústria e nos serviços, confirmando o reaquecimento da atividade e de melhora no ambiente
de negócios”. “Esse movimento trouxe reflexos positivos na expectativa de empresários e consumidores para os trimestres seguintes”, acrescentou.
A secretaria diz ainda que

o crescimento de longo prazo
da economia brasileira depende “fundamentalmente da consolidação fiscal” (redução da
relação entre dívida e PIB) e
de “importante agenda de reformas pró-mercado: abertura econômica, privatizações e
concessões, melhora dos marcos legais e aumento da segurança jurídica, melhor ambiente de negócios e redução da
burocracia, correção da má
alocação de recursos e facilitação da realocação de capital
e trabalho na economia”.
(Agencia Brasil)

Serviços presenciais puxam
crescimento da economia no 1º trimestre
O crescimento de 1% no
setor de serviços foi o principal responsável pelo avanço da
economia do país, na passagem do último trimestre de
2021 para o primeiro deste
ano. O Produto Interno Bruto
(PIB), a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, teve crescimento de 1%
no período.
De acordo com dados divulgados na quarta-feira (2)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), um dos destaques
foi o segmento de outros
serviços, que inclui trabalhos presenciais prestados
às famílias, como alojamento e alimentação, e que cresceu 2,2%.
Outro destaque entre os
serviços foi o grupo transporte, armazenagem e correio,

que cresceu 2,1%. Já o comércio avançou 1,6%.
Segundo o IBGE, o crescimento tem relação com a flexibilização das medidas de
isolamento adotadas devido à pandemia de covid19. “O avanço se deu basicamente pelo aumento da
demanda por serviços,
principalmente os presenciais
voltados para as famílias”, disse a pesquisadora do IBGE
Rebeca Palis.
Ela destaca que serviços relacionados a viagens também
cresceram. “O transporte aéreo de passageiros cresceu bastante. Nos serviços também
têm alojamento e alimentação.
Além da flexibilização, cresceu
a própria demanda da população. Diminuiu o receio do consumo desses serviços”.
O PIB brasileiro está 1,6%

acima do quarto trimestre de
2019, ou seja, último trimestre antes da pandemia. Apesar
disso, ainda se encontra 1,7%
abaixo do patamar recorde da
economia brasileira no primeiro trimestre de 2014.
“A gente mais do que superou a retração que houve
com a pandemia, mas ainda
não recuperou o patamar précrise de 2015/2016”, afirmou
Rebeca.
A indústria, por sua vez,
manteve certa estabilidade, ao
variar apenas 0,1%. Alguns
segmentos apresentaram alta,
como eletricidade e gás,
água, esgoto e gestão de resíduos (6,6%) e indústria da
transformação (1,4%). A indústria da transformação, no
entanto, freou o desempenho
do setor industrial, com queda de 3,4%.

A agropecuária, por outro
lado, teve resultado negativo,
ao cair 0,9%. Segundo o
IBGE, a queda foi influenciada principalmente pela estiagem no Sul do país, que provocou perdas na estimativa de
produção da soja, maior lavoura brasileira.
Despesas
Quanto às despesas, o
crescimento foi puxado por
dois componentes: o consumo
das famílias, que avançou
0,7%, e as exportações, que
subiram 5% no primeiro trimestre.
A formação bruta de capital fixo, que mede os investimentos, teve queda de 3,5%
no período, relacionada à diminuição na produção e importação de bens de capital.
(Agencia Brasil)

BB torna-se primeiro banco a oferecer
crédito pessoal pelo whatsApp
Desde a quinta-feira (2), os
clientes do Banco do Brasil já
podem contratar operações de
crédito pessoal pelo whatsapp.
O banco tornou-se o primeiro
do país a usar o aplicativo de
mensagens para a contratação
de empréstimos.
Todo o processo é feito
por meio do whatsapp. Basta o cliente iniciar uma conversa com o número (61)
4004-0001 para contratar a
operação. O assistente de inteligência artificial permite a
simulação das condições,
como data de vencimento,
juros e valor das parcelas,

antes da contratação.
Clientes que já têm empréstimos pessoais com o banco
também poderão usar o
whatsapp para acompanhar
o extrato das operações.
Até o fim do ano, o BB
pretende ampliar a oferta
de crédito pelo aplicativo,
incluindo crédito consignado, antecipação da restituição do Imposto de Renda,
antecipação do décimo terceiro e crédito para veículos.
Nos últimos 90 dias, o BB
fez mais de 23 milhões de
atendimentos em assistentes
virtuais. Segundo o banco,

grande parte desse total estava relacionada a dúvidas sobre operações de crédito. A
solução tecnológica, informou
a instituição financeira, foi desenvolvida com base nos relatos dos clientes.
Pioneirismo
O BB foi o primeiro banco
no país a oferecer serviços por
meio do whatsapp, inicialmente com consultas de saldo. Posteriormente, a ferramenta passou a fornecer extratos e faturas do cartão de crédito. As
operações por meio do aplicativo foram ampliadas para

transferências, pagamentos,
Pix e renegociação de dívidas,
entre outras.
O banco foi pioneiro em diversas soluções sem interação
humana, como o envio do informe de rendimentos. Entre
outras inovações, estão o entendimento de mensagens de
voz pelo assistente de inteligência artificial e o oferecimento de assistente virtual
especializado em pessoas jurídicas, além de serviços relativos ao INSS sem interação humana e cobranças bancárias pelo WhatsApp. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

têm preços controlados, tiveram
reajuste de preços em abril”,
acrescentou.
O indicador mostrou ainda
que a elevação dos preços tem
acompanhado o mercado internacional. O percentual de 6,57%
representa a quarta variação positiva consecutiva no setor. O
acumulado no ano alcançou
22,8% e o acumulado em 12
meses, 52,14%. O setor foi o
que apresentou a segunda maior
variação no indicador mensal, a
primeira no acumulado no ano e
no acumulado em 12 meses, por
ser a maior influência nos três
indicadores.
Os outros produtos químicos
tiveram impacto pela oscilação
internacional nos preços do adubo, produto de maior influência
no setor. “Os outros dois produtos também são utilizados na
agricultura e, devido à turbulência internacional, os produtores
têm antecipado as compras para

formar estoques e se precaver
de problema maior para a próxima safra”, disse Brandão.
Pesquisa
Segundo o IBGE, o IPP
acompanha a mudança média dos
preços de venda recebidos pelos
produtores domésticos de bens
e serviços, e sua evolução ao longo do tempo, sinalizando as tendências inflacionárias de curto
prazo no país. “Trata-se de indicador essencial para o acompanhamento macroeconômico e
valioso instrumento analítico
para tomadores de decisão, públicos ou privados”, informou.
A pesquisa é realizada em
pouco mais de 2,1 mil empresas para apurar os preços recebidos pelo produtor, isentos de
impostos, tarifas e fretes e definidos segundo as práticas comerciais mais usuais. No total,
coleta mensalmente cerca de 6
mil preços. (Agencia Brasil)

Emplacamento de
veículos sobe
25,09% em maio,
diz Fenabrave
O emplacamento de carros no país teve alta de
25,09% em maio, na comparação com abril, aponta
levantamento da Federação
Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave). Também houve alta
de 6,03% em relação a maio
de 2021.
Com o resultado, a retração acumulada de janeiro a
maio cai para 4,16%, comparando os primeiros cinco
meses de 2022 com o ano
passado. De janeiro a abril,
tinha sido registrada queda
de 7,18%.
Entre os motivos que explicam o maior volume de
unidades licenciadas, a Fenabrave aponta o fato de que
maio teve três úteis a mais
que o mês anterior e a melhora da entrega de veículos
pelos fabricantes, tendo em
vista a falta de algumas peças.
O destaque do mês foi o
volume de emplacamentos
de automóveis e comerciais

leves, com alta de 27,15%.
Em relação a abril, houve
queda de 2,22% e, no acumulado anual, de 18,07%.
“Não há um movimento
forte de retomada, nem de
oferta, nem de demanda, mas
acredito que estamos chegando a certa estabilidade, o que
já é desejável, considerando
um ano bastante incerto como
o que estamos vivendo”, analisou, em nota, o presidente
da Fenabrave, Andreta Jr.
Sobre o emplacamento de
veículos híbridos e elétricos,
o levantamento mostra a
consolidação de uma curva
evolutiva nos últimos meses.
Foram comercializados, de
janeiro a maio, 16.393 automóveis e comerciais leves
eletrificados. No mesmo período do ano passado, foram
10.393 unidades, com aumento de 57,7% no volume.
Em termos de participação
no mercado, no entanto, o
segmento representa 2,4%
do total comercializado.
(Agencia Brasil)

Promulgada lei que
fixa o valor do salário
mínimo em R$ 1.212
Foi publicada no Diário Oficial da União da quinta-feira (2)
a lei que fixa o salário mínimo
de R$ 1.212, neste ano. A norma, assinada pelo presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco, fixa
o valor do piso nacional, que foi
anunciado pelo presidente Jair
Bolsonaro, em 31 de dezembro
ano passado por meio de medida provisória (MP).
À época, a MP nº 1.091 elevou
o mínimo em 10,18% em relação
aos R$ 1.100 pagos em 2021, com

reposição da inflação do período.
Para as remunerações vinculadas ao salário mínimo, os valores de referência diário e por
hora serão de R$ 40,40 e R$
5,51, respectivamente. Segundo
o Ministério da Economia, cada
real a mais representa uma despesa de quase R$ 365 milhões
aos cofres públicos.
O plenário do Senado aprovou a MP, na semana passada, e
o texto seguiu para promulgação
de Pacheco. (Agencia Brasil)

IPC-S recua em maio
em cinco capitais
pesquisadas
O Índice de Preços ao
Consumidor Semanal (IPC-S)
recuou em cinco das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Va rg a s
(FGV), de abril para maio
deste ano. A queda mais intensa foi observada em Brasília, que passou de uma inflação de 1,69% em abril para
uma deflação (queda de preços) de 0,14% em maio.
Em Belo Horizonte, a infla-

ção recuou de 1,05% para 0,12%
no período. Também apresentaram queda na taxa as cidades
de Rio de Janeiro (de 1,07% para
0,51%), de São Paulo (de 1,04%
para 0,54%) e Porto Alegre (de
0,95% para 0,34%).
Por outro lado, duas capitais tiveram alta na taxa na
passagem de abril para maio:
Salvador (de 0,82% para
1,15%) e Recife (de 1,22%
para 1,28%). (Agencia Brasil)
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BSB Energética S.A.
CNPJ/ME nº 03.820.456/0001-96 - NIRE 353.0033461-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25/03/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25/03/2022, às 12h, excepcionalmente de forma remota, nos
termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10/06/2020. 2. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 3. Mesa: José Guilherme Antloga do Nascimento - Presidente; e Maíra Lacôrte de Freitas Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a nova composição da Diretoria da Companhia, que terá
mandato unificado de 2 anos, tendo em vista as alterações realizadas no Estatuto Social da Companhia,
aprovadas na AGE de 25/03/2022, às 11h30. 5. Deliberações: Os conselheiros presentes aprovaram por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 4.1. A nova composição da Diretoria da
Companhia, que terá mandato unificado de 2 anos, a contar da presente data, conforme segue: (i) Reeleger
o Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento para o cargo de Diretor sem Designação Específica; (ii) Eleger
o Sr. Walter Nunes Seijo Neto para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (iii) Reeleger o Sr.
Marlon Resende Júnior para o cargo de Diretor Presidente. 4.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar
todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações
acima. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a
presente ata foi assinada por todos os presentes. Mesa: José Guilherme Antloga do Nascimento Presidente; e Maíra Lacôrte de Freitas - Secretária. Conselheiros presentes: José Guilherme Antloga do
Nascimento, Antônio dos Santos Pinheiro Filho, Jorge Antônio Carvalho Lima e Patrícia Pereira Kleiber. São
Paulo, 25/03/2022. JUCESP nº 203.565/22-8 em 26/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BSB Energética S/A
CNPJ/ME nº 03.820.456/0001-96 - NIRE nº 353.0033461-2
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 25/03/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25/03/2022, às 11h, excepcionalmente de forma remota, nos termos
da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10/06/2020. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação,
nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estarem presentes os
acionistas representando a totalidade do capital social votante da BSB Energética S.A. (“Companhia”).
3. Demais Publicações Legais: O relatório da administração, as demonstrações financeiras, bem como o
parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, foram publicados
em 24.03.2022, no DOESP, à folha 23 e no Jornal “O Dia”, à folha 5, sendo dispensadas pela totalidade dos
acionistas presentes as demais formalidades relativas à observância dos prazos previstos no artigo 133 da Lei
das Sociedades por Ações. 4. Mesa: José Guilherme Antloga do Nascimento - Presidente; Maíra Lacôrte de
Freitas - Secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: em AGO, (i) tomar as contas dos administradores e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (ii) a destinação do
resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021; e (iii) a fixação da remuneração global dos
administradores para o exercício de 2022; e, em AGE: (iv) a reapresentação das Demonstrações Financeiras
da Companhia, relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020. 6. Deliberações: Os
acionistas presentes, por unanimidade dos votos dos acionistas votantes, deliberaram o que segue: Em AGO:
6.1. Aprovar o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras, bem como o parecer dos auditores
independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2021. 6.2. Aprovar a destinação do lucro líquido
apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31.12.2021, no montante de R$ 41.132.721,97,
nos seguintes termos: (i) R$ 10.283.180,49 os quais já foram pagos, como dividendos mínimos obrigatórios
aos acionistas; e (ii) o saldo, no montante de R$ 30.849.541,48, dos quais R$ 7.294.749,55 já distribuídos e
R$ 23.554.791,93 destinado ao pagamento de dividendos adicionais aos acionistas. 6.3. Aprovar a
Remuneração Global Anual Bruta da Diretoria para o exercício social de 2022, no valor de R$ 50.700,00. Em
AGE: 6.4. Aprovar a reapresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas aos exercícios
sociais findos em 31/12/2019 e 31/12/2020, após realização da auditoria das Demonstrações Financeiras pela
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., no âmbito do processo de pedido de registro de companhia
aberta - categoria B - perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 7. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e
achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, Eletroriver S.A., por seus Diretores Walter Nunes
Seijo Neto e Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, e Companhia Energética de Brasília - CEB, por seu
procurador, Sr. Thiago Palaro di Pietro, pelo Presidente da Mesa, Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento,
e pela secretária, Sra. Maíra Lacôrte de Freitas. São Paulo, 25/03/2022. Ata arquivada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o nº 232.315/22-0 em 10/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BSB Energética S.A.
CNPJ/ME nº 03.820.456/0001-96 - NIRE: 35.3.00334612
Ata da Assembleia de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures
da BSB Energética S.A. Realizada em 24/03/2022
1. Data, Hora e Local: Aos 24/03/2022, às 14h, de forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 121,
§ único, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e do artigo 3º, § 2º, da CVM nº 625, de
14/05/2020 (“Instrução CVM 625”). A Assembleia foi realizada de forma eletrônica, com a dispensa de
videoconferência em razão da presença dos debenturistas representando a totalidade das Debêntures
(conforme abaixo definido) em circulação, com os votos proferidos via e-mail, que foram arquivados na sede
da BSB Energética S.A. (“Emissora”), localizada em SP/SP, na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 9º andar (parte),
Itaim, CEP: 04.536-000. 2. Convocação: Dispensada a convocação por edital, tendo em vista que se verificou
a presença dos titulares, representando 100% das debêntures em circulação. 3. Presença: Presentes (i) os
representantes do titular de 100% das Debêntures em circulação (“Debenturista”), conforme se verificou das
assinaturas da lista de presença do debenturista anexa à presente ata; (ii) o representante da Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de agente fiduciário;
e (iii) os representantes da Emissora. 4. Mesa: Presidida por Michele Ruiz e secretariada pela Sra. Nathália
Guedes Esteves. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a autorização para a Emissora alterar a redação de seu
objeto social para: “A Companhia tem por objeto, direta ou indiretamente, a geração de energia elétrica, sua
comercialização e distribuição, incluindo toda e qualquer atividade relacionada ao desenvolvimento,
planejamento, implantação, operação, manutenção e administração de centrais hidrelétricas, bem como a
participação e investimentos em outras sociedades com atividades semelhantes ao objeto social da
Companhia, como sócia ou acionista.”, incluindo, para todos os fins de direito, a renúncia, pelo Debenturista,
de forma excepcional, irretratável e irrevogável, ao exercício do direito de declarar antecipadamente vencidas
as Debêntures (“Waiver Para Alteração do Objeto Social”); (ii) a autorização para a Emissora ampliar, em até
90 dias adicionais, o prazo para obtenção do registro de companhia aberta, categoria “B”, nos termos da alínea
II do artigo 2º da Instrução nº 480 da CVM, de 7/12/2009, conforme alterada e atualmente em vigor (“Registro
em Categoria B”), incluindo, para todos os fins de direito, a renúncia, pelo Debenturista, de forma excepcional,
irretratável e irrevogável, ao exercício do direito de declarar antecipadamente vencidas as Debêntures (“Waiver
Para Obtenção do Registro em Categoria B”, e quando em conjunto com o Waiver para Para Alteração do
Objeto Social, os “Waivers”); (iii) caso aprovadas as deliberações acima, autorizar a Emissora e o Agente
Fiduciário a celebrarem o 3º aditamento à Escritura de Emissão, com vistas a refletir o novo objeto social da
Emissora e o novo prazo para o Registro em Categoria B (“Aditamento”), incluindo a consolidação da Escritura
de Emissão; e (iv) autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a implementar as deliberações
a serem aprovadas nesta Assembleia Geral de Debenturistas. 6. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura da
presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e a sua publicação com omissão das
assinaturas do Debenturista, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações,
respectivamente. 7. Deliberações: A totalidade dos Debenturistas, representando 100% das Debêntures em
circulação, sem abstenção ou manifestação de voto em sentido contrário, aprovaram sem quaisquer ressalvas:
(i) manifestar e ratificar, para todos os devidos fins, seu consentimento a respeito dos Waivers, por meio da
alteração do objeto social da Emissora e da ampliação do prazo para Registro em Categoria B em 90 dias, bem
como autorizar a celebração do Aditamento, incluindo a consolidação da Escritura de Emissão; e (ii) autorizar
o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, implementar as deliberações acima aprovadas nesta
Assembleia Geral de Debenturistas, podendo, inclusive, assinar todos os documentos e instrumentos
necessários e realizar os demais atos necessários para tanto, caso aplicável. A Emissora informa que a
presente Assembleia atendeu a todos os requisitos e orientações de procedimentos para sua realização,
conforme determina a Lei das Sociedades por Ações e a Instrução CVM 625. 8. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi
assinada pelos presentes. São Paulo, 24/03/2022. 9. Assinaturas: Mesa: Michele Ruiz - Presidente; Nathália
Guedes Esteves - Secretária; Presentes: BSB Energética S.A. (Emissora), por seus diretores José Guilherme
Antloga do Nascimento e Walter Nunes Seijo Neto; Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (Agente Fiduciário), por sua procuradora Nathália Guedes Esteves; e Debenturista. JUCESP
nº 205.549/22-6 em 25/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jornal O DIA SP
BSB Energética S.A.
CNPJ/ME nº 03.820.456/0001-96 - NIRE nº 353.0033461-2
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25/03/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25/03/2022, às 11h30, excepcionalmente de forma remota, nos
termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10/06/2020. 2. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estarem
presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante da BSB Energética S.A.
(“Companhia”). 3. Mesa: José Guilherme Antloga do Nascimento - Presidente, Maíra Lacôrte de Freitas Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a lavratura e publicação desta ata na forma de sumário, nos
termos do artigo 130, § 1º da Lei de S.A.; (ii) a abertura de capital da Companhia e a submissão do pedido
de registro de companhia aberta, na categoria “B”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos
termos da Instrução CVM nº 480, de 7/12/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”); (iii) a reforma
integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a, dentre outros, adequá-lo às exigências
legais e regulamentares de companhia aberta; e (iv) a autorização aos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria da Companhia para tomarem todas as providências e praticarem todos os atos
necessários para a implementação das deliberações acima. 5. Deliberações: Os acionistas presentes, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar a lavratura da ata
desta AGE na forma de sumário. 5.2. Aprovar a abertura de capital da Companhia e a consequente
submissão de pedido de registro de companhia aberta, na categoria “B”, perante a CVM, nos termos da
Instrução CVM 480. 5.3. Aprovar a reforma integral e a consolidação do Estatuto Social da Companhia de
modo a conformá-lo às exigências legais opostas às companhias abertas. O Estatuto Social, conforme
aprovado nesta AGE, ficará arquivado na sede da Companhia. 5.4. Autorizar os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria da Companhia a tomarem todas as providências e praticarem todos os atos
necessários implementação das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
foram os trabalhos suspensos para lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi
assinada pelos acionistas presentes, Eletroriver S.A., por seus diretores Walter Nunes Seijo Neto e Antônio
Walter dos Santos Pinheiro Filho, e Companhia Energética de Brasília - CEB, por seu procurador, Sr. Thiago
Palaro di Pietro, pelo Presidente da Mesa, Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, e pela secretária, Sra.
Maíra Lacôrte de Freitas. São Paulo, 25/03/2022. JUCESP nº 203.566/22-1 em 26/04/2022. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

SEXTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2022
Federação das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo – FECRESP
Assembleia Geral Extraordinária – Edital de Convocação
O Presidente da Federação das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo – FECRESP, inscrita no CNPJ/ME sob nº
18.281.875/0001-74, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as cooperativas associadas, para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na Rua XV de Novembro nº 200, 16º andar, conj. 16-B, Centro,
São Paulo/SP, no dia 13 de junho de 2022, obedecendo os seguintes os horários e “quorum” para sua instalação, sempre no
mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1) Em primeira convocação: às 08h00, com a presença de 2/3
(dois terços) das associadas; 2) Em segunda convocação: às 09h00, com a presença de metade mais um das associadas;
3) Em terceira e última convocação, às 10h00, com a presença de no mínimo 03 (três) associadas, para deliberar sobre os
seguintes assuntos: Ordem do Dia: 1) Reforma ampla do Estatuto Social; 2) Prestação de Contas dos exercícios de 2017
a 2021; 3) Rerratificação da gestão e atos de gestão da Diretoria e Conselho Fiscal; 4) Aprovação de novas Cooperativas
Singulares que manifestem interesse em se associar; 5) Eleição e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal para mandato
previsto no Estatuto Social; 6) Assuntos de interesse geral. São Paulo, 03 de junho de 2022. Daniel Franco do Amaral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria do Sindicato Rural de São Paulo, nos termos do Artigo 69, Parágrafo
Primeiro, do Estatuto Social, convoca seus associados quites e em pleno gozo de
seus direitos estatutários, para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 21
de junho de 2022 (3ª feira), ás 15:30 horas em 1ª (primeira) convocação com a
presença da maioria dos associados em condições de voto e, ás 16:00 horas em 2ª
(segunda) e última Convocação com os associados presentes, nas dependências do
Sindicato Rural de São Paulo, sito a Rua Aroaba, 118 – Vila Leopoldina – São Paulo –
SP, a fim de discutir e votar a seguinte; ORDEM DO DIA: A – Leitura, discussão e
aprovação da Ata da Assembléia anterior. B – Leitura, discussão e aprovação do
Relatório da Diretoria e Balanço do exercício de 2021, com o respectivo Parecer do
Conselho Fiscal. São Paulo, 02 de junho de 2022.
Yuichi Ide - Presidente

Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda

BSB Energética S/A
CNPJ/ME nº 03.820.456/0001-96 - NIRE nº 353.0033461-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21/03/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 21/03/2022, às 15h, excepcionalmente de forma remota, nos termos
da Instrução Normativa do DREI nº 79, de 14/04/2020 e 81 de 10/06/2020. 2. Convocação e Presença: Os
membros do Conselho de Administração foram convocados, nos termos do Estatuto Social da BSB Energética
S.A. (“Companhia”), estando presentes os conselheiros José Guilherme Antloga do Nascimento, Antônio
Walter dos Santos Pinheiro Filho, Jorge Antônio Carvalho Lima e Patrícia Pereira Kleiber. Presentes ainda os
diretores da Companhia Walter Nunes Seijo Neto e Marlon Resende Junior e os Srs. Paulo Silveira e Daniel
Primo da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. 3. Mesa: José Guilherme Antloga do Nascimento Presidente; Luciana de Castro Mares Torres - Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a reapresentação
das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2019 e
31.12.2020; (ii) a aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do relatório dos
auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2021 (“DFs”); (iii) a proposta de
destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31.12.2021 (“Proposta de Destinação”); (iv) a
convocação da AGOE. 5. Deliberações: Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar a reapresentação das Demonstrações
Financeiras da Companhia, relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020, após
realização da auditoria das Demonstrações Financeiras pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. no
âmbito do processo de registro como companhia aberta - categoria B - na CVM, bem como sua remessa para
deliberação em sede de Assembleia Geral. 5.2. Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras, bem como o Relatório dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda., relativos ao exercício social findo em 31.12.2021, bem como sua remessa para deliberação em sede de
Assembleia Geral e publicação nos termos do artigo 133, §3º da Lei 6.404/1976. 5.3. Aprovar a proposta de
destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31.12.2021, no
montante de R$ 41.132.721,97, submetendo-a à apreciação da Assembleia Geral, nos seguintes termos: Em
R$ 1,00: 1 - Lucro Líquido do Exercício de 2021 - 41.132.721,97; 2 - Reserva Legal - –; 3 - Base de Cálculo
dos Dividendos A Pagar (1-2) - 41.132.721,97; 4 - Dividendos Mínimos Obrigatórios (25% De 3) - Pagos
- 10.283.180,49; 4.1 - Acionista Eletroriver (91%) - 9.357.694,25; 4.2 - Acionista CEB (9%) - 925.486,24; 5 Dividendos Adicionais Propostos (3-4) - 30.849.541,48; 6 - Dividendos Adicionais Propostos - Pagos 7.294.749,55; 6.1 - Acionista Eletroriver (91%) - 6.638.222,09; 6.2 - Acionista CEB (9%) - 656.527,46; 7 DividendosAdicionaisPropostos-23.554.791,93;7.1-AcionistaEletroriver(91%)-21.434.860,66;7.2-Acionista
CEB (9%) - 2.119.931,27. 5.4. Aprovar a Proposta de Distribuição de Dividendos Adicionais Propostos, no valor
de R$ 23.554.791,93 , recomendando, ainda, o encaminhamento da matéria para a AGO. 5.5. Encaminhar à
Assembleia Geral a proposta de Remuneração Global Bruta dos Administradores fixando-a em até
R$ 50.700,00 para o exercício de 2022. 5.6. Autorizar o Presidente do Conselho de Administração a
oportunamente convocar a AGOE. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos
suspensos para a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
Conselheiros presentes, Srs. José Guilherme Antloga do Nascimento, Antônio Walter dos Santos Pinheiro
Filho, Jorge Antônio Carvalho Lima e Patrícia Pereira Kleiber, pelo Presidente da Mesa, Sr. José Guilherme
Antloga do Nascimento, e pela secretária da reunião, Sra. Luciana de Castro Mares Torres e pelos Srs. Walter
Nunes Seijo Neto, e Marlon Resende Junior, diretores da Companhia. São Paulo, 21/03/2022. JUCESP
nº 233.111/22-0 em 10/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BONFIGLIOLI REDUTORES DO
BRASIL IND E COM LTDA
Ativo
Circulante
Não Circulante
Permanente
Total do Ativo

CNPJ: 72.989.908/0001-80
Balanço Patrimonial - Dezembro de 2021
Reais (R$) Passivo
158.497.284,22 Circulante
29.437.485,78 Não Circulante
7.310.108,52 Patrimônio Líquido
195.244.878,52 Total do Passivo

Reais (R$)
127.763.228,97
489.293,21
66.992.356,34
195.244.878,52

Demonstração do Resultado do Exercício - Dezembro de 2021
Reais (R$)
Receita Operacional Líquida
307.301.740,82
( - ) Custo do produtos vendidos e dos serviços prestados
(266.042.329,59)
41.259.411,23
Lucro bruto
( - ) Despesas operacionais
(19.210.459,46)
Resultados não operacionais
(491.159,75)
21.557.792,02
Resultado do exercicio antes dos impostos e contribuições
Imposto de renda e CSLL corrente
(728.147,80)
20.829.644,22
Lucro Líquido do Exercício
Fábio Salviato - Diretor Executivo - CPF: 116.173.178-45
Leila S Rego Beneduzzi - Contador - CRC 1SP216620/O-6

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1017598-49.2020.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de
França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gianluca Valim - CPF 475.798.418-94 que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda – CNPJ 475.798.418-94,
objetivando a cobrança de R$ 26.448,15 (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 Paul

CNPJ nº 43.823.079/0001-63 - NIRE 35.201.228.377
Requerimento de Atualização da Matrícula de Armazém Geral
A sociedade empresária Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda, localizada no endereço
Rua Geraldo Flausino Gomes, 78 - 12 e 13º andares, São Paulo/SP, representada por seus Administradores
Senhores Armindo Luis Lopes Marques, RNE nº F421327P e CPF/MF nº 111.346.681-20 e Adriano Tadeu
Macedo, RG nº 20.364.709-SSP/SP e CPF/MF nº 117.875.158-93, vem pela presente requer a atualização
da matrícula de armazém geral para sua filial inscrita sob NIRE 3590602499-3, CNPJ 43.823.079/0024-50, IE
241.135.551.112 para fins de atualização do endereço que passa a ter um módulo adicional, Módulo H. Desta
feita o endereço passa a ser Avenida Ribeirão dos Cristais, 800 Galpão 10, Módulos “D” e “H”, Cond. Distribution Park Cajamar, Cidade de Cajamar, Estado de São Paulo. Vista, tudo de acordo com Decreto Federal 1.102
de 21.11.1903 e Instruções Normativas em vigor. São Paulo, 26/04/2022. Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda. Armindo Luis Lopes Marques - Administrador; Adriano Tadeu Macedo - Administrador.
JUCESP nº 242.284/22-0 em 13/05/2022. Memorial Descritivo: Artigo 1º, itens 1º a 4º do Decreto nº
1.102/1903. Qualificação: Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda., localizada na Avenida
Ribeirão dos Cristais, 800 - Galpão 10, Módulos “D” e “H”, Cajamar/SP. Capital Social: 1.156.103 quotas de
capital, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota, no valor total de R$ 1.156.103,00. Capacidade: A área útil
de armazenagem do galpão é de 5.736,00 m2 e 57.360m3. Comodidade: A unidade armazenadora apresenta
condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato.
A edificação destinada ao galpão atende plenamente às necessidades de armazenagem em todos os processos (carga/descarga e recepção), com acessos devidamente dimensionados e áreas específicas para manobra
dos veículos. De modo geral, todos os compartimentos apresentam boas condições de atendimento ao trabalho e higiene. Segurança: Está de acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade
e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados
pelo profissional no laudo técnico. Também estão instaladas e em perfeito funcionamento as Instalações de
Combate a Incêndios, que conta com uma rede de hidrantes, extintores e também rede aérea pressurizada
(sprinklers) estrategicamente distribuída em toda a edificação; detecção automática de incêndio; alarme de
incêndio; porta corta fogo com acionamento automático, escoamento de resíduos em caso de vazamento,
paredes resistentes ao fogo e sistema de combate a incêndio manual com espuma, 100% monitorado com
câmeras espalhadas nas docas onde são feitas as cargas e as descargas, bem como em todo o perímetro da
área externa com monitoramento 24 horas. Natureza e Discriminação das Mercadorias: Serão recebidas
em depósitos, mercadorias nacionais e estrangeiras já nacionalizadas, de diversas naturezas. A sociedade se
compromete a obter nos Órgãos específicos as respectivas autorizações. Descrição Minuciosa dos Equipamentos do Armazém, Conforme o Tipo de Armazenamento: Para o manuseio, transporte, estocagem das
mercadorias na área do armazém serão utilizadas: 01 empilhadeira elétricas de torres retráteis, com capacidade de movimentação para 1.6 toneladas; 01 empilhadeira frontal contrabalançada, elétrica com capacidade de 1,6 toneladas; 01 transpaleteira elétrica com capacidade de carga de 2,0 toneladas. Para carregar as
empilhadeiras e a transpaleteira elétrica serão usados 3 carregadores de baterias; 05 carrinhos hidráulicos
manuais com capacidade de carga de 2,0 toneladas. Serão utilizadas estruturas porta-palete convencionais,
ao todo são 1.500 posições-palete, sendo 750 pares de Longarinas medindo 2,4 metros e com capacidade
para suportar 2.000Kg e montantes com altura de 9,0 metros e capacidade de 12 toneladas. Operações e
Serviços a que se Propõe: O galpão e toda a estrutura de serviços a ele associada, se destina às atividades
de Armazém Geral compreendendo: o recebimento, conferência, armazenagem, separação e expedição
de mercadorias de terceiros. Cajamar, 26/04/2022. Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda.
Armindo Luis Lopes Marques, Adriano Tadeu Macedo, Administradores. Laudo Técnico: Armazém Geral:
Qualificação: Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda, Registrada na JUCESP sob o NIRE nº
3520122837-7. A realização da vistoria é de responsabilidade do signatário, legalmente registrado junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/SP o nº 060048864 8. O presente Laudo Técnico
de vistoria foi realizado na filial da Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda. sita no endereço:
Av. Ribeirão dos Cristais, 800, Módulo D e Módulo H do Galpão 10, Condominio Distribution Park Cajamar, Cidade de Cajamar -SP, 07775- 240 - Código 3509205 com área de 8.590,22 m2 e sob NIRE nº 3590602499-3 foi
elaborado segundo as disposições da NBR 13.752/96 da ABNT. A vistoria realizada pelo signatário na data de
07 de abril de 2022 e teve por objetivo verificar os principais aspectos técnicos, construtivos e de segurança
da edificação. Realizada a vistoria, conforme anteriormente mencionado, Aprovo as instalações do local para
- fins de funcionamento com Armazém Geral, nos termos do Decreto nº 1.102/1903. Cajamar, 07/04/2022.
Claudio Piergallini - CREA: 0600488648.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1010196-61.2021.8.26.0071. O Dr. João Thomaz Diaz Parra, Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Bauru /SP, na forma da lei, etc... Faz a IVANIR NOGUEIRA ALVES
(CPF/ M F sob o n° 141.364.948-31) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma
ação deBusca e Apreensão relativo aoTIPO DE BEM: “ veículo marca FORD, modelo FOCUS TITANIUM
2.0 1, ano fab./ mod. 2011 / 2011, combustível GASOLINA , cor PRETA, chassi 8AFTZZFHCCJ445956 , placa
NZB1334 , RENAVAM 000339798106 “. Apreendido o bem, e estando a ré, 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, a ré será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Bauru,
02/06/2022.
03 e 04/06

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.PROCESSO Nº 1014519-84.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio
Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAUDIA FERNANDES CARNEIRO,
Brasileira, RG 24204735, CPF181.762.538-12, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de Colégio Inovação S/c Ltda, objetivando a cobrança em face da ré no valor de R$ 10.855,36 (Ago/
2019), com os acréscimos legais, relativo ao contrato de prestação de serviços educacionais, firmado em 28/
01/2018, inadimplido pela ré conforme relatado na inicial. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
19 de abril de 2022.
02 e 03/06

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE20DIAS.PROCESSO Nº100707851.2016.8.26.0007 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara Cível,

SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A.
CNPJ/MF nº 04.298-106/0001-74
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em obediência às determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, bem como as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos complementares.
São Paulo, 20 de Maio de 2022.
A Administração
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Demonstrações do resultado
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
ATIVO
31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO
31/12/2021 31/12/2020
(Em milhares de Reais, exceto o lucro por ações)
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
16.986
22.337 Empréstimos e ﬁnanciamentos
22.545
45.156
2021
2020
Títulos e valores mobiliários
100
48 Passivos de arrendamentos
4.214
3.691 Receita operacional líquida
209.315 124.928
Contas a receber de clientes
89.099
59.272 Fornecedores
22.165
11.034 Custo das vendas
(50.763) (31.449)
Estoques
40.034
29.497 IR e CS à recolher
8.875
6.650 Lucro operacional bruto
158.551 93.479
Impostos a recuperar
6.451
5.640 Obrigações trabalhistas
9.391
6.746 Receitas (despesas) operacionais
Outros ativos
9.058
3.533 Obrigações tributárias
1.108
297 Despesas administrativas
(38.658) (24.385)
Despesas antecipadas
1.636
452 Outros passivos
1.993
26 Despesas de vendas e distribuição
(69.084) (43.585)
Total do ativo circulante
163.365
120.779 Total do passivo circulante
70.292
73.600 Resultado da perda de créditos esperados (1.306) (3.541)
Não circulante
Não circulante
Outras (despesas) operacionais, líquidas
Contas a receber de clientes
1.546
1.546 Empréstimos e ﬁnanciamentos
68.794
28.152 Resultado antes do
Impostos a recuperar
5.083
5.083 Passivos de arrendamentos
17.865
16.675
resultado ﬁnanceiro e impostos
49.503 21.968
Outros ativos
526
526 Provisão para contingências
1.479
1.106 Receitas ﬁnanceiras
4.348
4.344
Depósitos e cauções
10
10 IR e CS à recolher
7.448
4.882 Despesas ﬁnanceiras
(19.945) (15.289)
Impostos e contribuições
Total do passivo não circulante
95.586
50.815
Despesas ﬁnanceiras líquidas
(15.598) (10.945)
sociais diferidos
36.173
38.537 Patrimônio líquido
Lucro antes dos impostos
33.905 11.023
Total do realizável a longo prazo
43.337
45.702 Capital social
59.003
59.003
Imposto de renda e
Imobilizado
53.061
38.766 Reserva Legal
2.326
1.284
contribuição social diferido
(2.365) 2.737
Intangível
7.465
6.117 Lucros acumulados
65.283
45.481
Imposto
de
renda
e
Direito de uso
19.918
18.819 Patrimônio líquido
contribuição
social
Corrente
(10.697)
(8.794)
Invenstimentos em controladas
5.344
atribuível aos controladores
126.610
105.768
Lucro líquido do exercício
20.843
4.965
Total do ativo não circulante
85.787
63.702 Total do passivo e
Total do ativo
292.488
230.183
patrimônio líquido
292.488
230.183 Lucro por ação do capital
social no ﬁm do exercício - R$
0,658
0,157
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Quantidade de ações
2021
2020
2021
2020
ao ﬁnal do exercício
31.661 31.661
Fluxos de caixa
Fluxo de caixa líquido aplicado
Demonstrações do resultado abrangente
proveniente das operações
nas (proveniente das)
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Lucro do exercício antes dos impostos 20.843
4.964
atividades operacionais
12.194 (3.512)
(Em milhares de Reais)
Ajustado por:
Fluxo de caixa das
2021
2020
Depreciações
5.970
4.554
atividades de investimentos
Lucro líquido do exercício
20.843
4.965
Amortizações
2.228
2.350 Aquisições de imobilizado
(21.535) (13.873)
Outros resultados abrangentes
Amortizações de direito de uso
2.706
2.506 Aquisições de intangível
(3.576) (1.945)
Resultado abrangente total
20.843
4.965
Juros sobre empréstimos e variação cambial 7.465
3.000 Investimentos em coligadas e controladas (5.344)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Juros sobre passivos de arrendamentos
2.015
2.036 Investimentos em aplicações ﬁnanceiras,
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Provisão por redução ao valor
títulos e valores mobiliários
(52)
248
(Em
milhares
de
Reais)
recuperável de contas a receber
1.306
3.541 Fluxo de caixa aplicado nas
Provisão para perdas com estoques
7.751
7.561
Lucros
atividades de investimento
(30.506) (15.570)
Provisão para contingências
Capital Reserva acumuFluxo de caixa das
líquida de reversões
373
179
social
Legal lados Total
atividades de ﬁnanciamento
Resultado na venda de ativos
1.269
27
Saldos em 31 de
Captação de empréstimos
Imoposto de renda e
dezembro
de
2019
59.003
1.036
40.766 100.804
e ﬁnanciamentos
74.520 63.658
contribuição social diferidos
2.364 (2.736)
Resultado do exercício
4.964 4.964
Pagamento de empréstimos
54.291 27.982
248
(248)
e ﬁnanciamentos
(57.452) (31.594) Reserva Legal
Variações em:
Saldos em 31 de
Pagamento
de
passivos
Contas a receber de clientes
(31.133) (21.539)
dezembro de 2020 59.003
1.284 45.481 105.768
de
arrendamentos
(4.107)
(1.782)
Estoques
(18.288) (16.278)
Resultado do exercício
- 20.843 20.843
Caixa
líquido
proveniente
Impostos a recuperar
(8.270)
123
1.042 (1.042)
das atividades de ﬁnanciamento
12.961 30.282 Reserva Legal
Outros ativos
(6.708)
(697)
Saldos em 31 de
Fornecedores
11.131
1.651 Aumento líquido em caixa
dezembro de 2021 59.003
2.326 65.282 126.611
e equivalentes de caixa
(5.352) 11.200
Obrigações trabalhistas
2.645
3.584
Diretoria:
Felipe Leonard - Presidente
Obrigações ﬁscais
13.061
6.887 Caixa e equivalentes de
Alessio Risio - Diretor Industrial
caixa em 01 de janeiro
22.337 11.137
Outras obrigações
1.966 (1.857)
Caixa e equivalentes de
Caixa aplicado nas (proveniente
Contador: Claudio Vicente Junior - CRC SP 1-278012
caixa em 31 de dezembro
16.986 22.337
das) atividades operacionais
18.696
(144)
As demonstrações ﬁnanceiras completas auditadas
Pagamento de juros sobre arrendamentos
- (2.036) Transações que não
pela KPMG Auditores Independentes estão
afetaram o caixa:
Pagamento de juros sobre
disponíveis na sede da companhia para apreciação.
3.805
empréstimos e ﬁnanciamentos
(6.502) (1.332) Adições de Bens de Direito de Uso

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 113ª SÉRIE ÚNICA DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) da 113ª Série da 4ª
Emissão 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”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em
primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 21 de junho de 2022 às
14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), e Resolução CVM nº 60 de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60”), nos termos deste edital, a ﬁm de, conforme cláusula 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários para emissão dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão
da Emissora, celebrado em 18 de setembro de 2020, (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: a) Aprovar o pedido apresentado pela Helbor para a (i) dispensa imediata e permanente da obrigação de renovação da Carta Fiança, conforme deﬁnida na Assembleia Geral de Titulares de CRI, realizada em 24 de junho de 2021
(“AGT de 24 de junho de 2021”), ofertada em Garantia dos CRI, no valor de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de
reais), com vencimento em 26 de junho de 2022 (“Prazo de Vencimento da Fiança”) e (ii) devolução à Helbor da via
original da Carta Fiança, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil do Prazo de Vencimento da Fiança, condicionadas a assunção pela Helbor da obrigação de amortização antecipada das CCB e, consequentemente, dos CRI, no valor
de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), a ser realizada até a data de pagamento da parcela de juros e amortização do mês de julho de 2022 ou em data diversa, se assim estabelecido na Assembleia. b) 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 (a) acima, às expensas das Garantidoras. 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, pelo menos,
50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação, e as deliberações serão tomadas em primeira convocação
por Titulares dos CRI, que representem, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos CRI em Circulação presentes na Assembleia, conforme cláusulas 16.4 e 16.9 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 corporate@
vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até
o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b)
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado
para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material
de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i)
estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do 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; Conforme art. 7º da ICVM 625, 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, 01 de junho de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
02 e 03/06

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.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ALEX DO NASCIMENTO MACHADO (CPF nº 146.781.038-05) expedido no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO JUDICIAL, Processo nº. 0006741-14.2018.8.26.0006, ajuizado pelo RONALDO DO NASCIMENTO
MACHADO (CPF nº 164.968.788-54). A Dra. Ana Luiza Queiroz do Prado, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França /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 15/06/2022 às 14:00h, e com término no dia 17/06/2022 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 17/06/2022 às 14:01h, e com término no dia 07/07/2022 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 104.833 do 12° CRI de São
Paulo/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 973.340,44 (novecentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (fevereiro de 2022).

do Foro Regional VII-Itaquera,Estado deSão Paulo,Dr(a).Alessander Marcondes França Ramos,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)MARCIA DE SOUZA SANTOS,Brasileira,Solteira,Oficiala
Geral,RG 273161465,CPF 285.672.838-33,com endereço à Rua
Carlota Ferrari,51,&LGDGH'¶$EULO,CEP05182-240,São Paulo-SP,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de Tereza Miguel de Araújo,alegando em síntese:A
Requerente no mês de dezembro de 2014 contratou a Requerida para a construção de uma casa em Pardinho/SP, o qual é
um sonho da Requerente,para que, quando aposentar-se,ter
³XP FDQWLQKR SDUD GHVFDQVDU´ H ³FXUWLU D YLGD´após longos
anos de trabalho como professora.Assim sendo,a Requerente
resolveu que era ora de fazer o sua casa longe da cidade onde sempre viveu,pelo seguinte motivo:a violência, que assusta
e amedronta toda a sociedade.O patrono do autor requerendo
a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento das custas e despesas processuais devidamente atualizadas.Dando-se à causa o valor de R$20.000,00.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a
sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para que,no prazo de 15dias,que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital,apresente resposta.Não sendo con
testada a ação,o réu será considerado revel,caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 25 de junho de 2021. [02,03]
-

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0002942-30.2022.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a LUCAS JOSÉ CUCICK GUEDES DA
COSTA, CPF 443. 249.678-90, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 48.518,35 (março/2022),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08
de abril de 2022.
02 e 03.06

EDIT AL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1013243-23.2016.8.26.0005. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São
Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE
PAULO JOÃO DOS SANTOS, Brasileiro, CPF
558.364.705-10, na pessoa de seus herdeiros
MARIA JOSÉ FERREIRA, CPF 086.339.708-56 e
CAMILA DE ARAGÃO SANTOS, que lhe foi proposta
uma ação de Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária por parte de Banco Itaú Veículos S.A.,
alegando em síntese: Na dat a de 23/11/11, as partes
celebraram Cédula de Crédito sob o nº 624107364227 no valor total de R$ 33.793,37, com pagamento
por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas.
Tendo como objeto um automóvel da M arca: FIAT,
Modelo: SIENA (FL)( NS) ELX 1, Ano: 2008, Cor:
PRATA. Ocorre que o Requerido não cumpriu com
as obrigações, sendo assim houve apreensão do
veiculo mencionado bem como fora informado pela
Sra. Maria que o requerido veio a falecer, sendo
assim, foi determinada a citação do espólio na pessoa
dos seus herdeiros. Encontrando-se as rés em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 05(cinco) dias,
pague a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelos credor
fiduciário na inicial, bem como conteste a ação
no prazo de 15 dias, prazos esses que fluirão após
o decurso do prazo do presente edital. Fica ainda,
advertido que 05(cinco) dias após executada a
liminar não havendo o pagamento da
integralidade do débito consolidar-se-á a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
objeto da ação no patrimônio do credor
fiduciário. Não sendo contestada a ação, as rés serão
consideradas revéis caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS .
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de
abril de 2022.
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SEXTA-FEIRA, 3 DE JUNHODE 2022

ALPHA MEMORIAL S/A
CNPJ/MF n° 04.256.769/0001-26 - NIRE 35.300.183.681
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria da ALPHA MEMORIAL S/A (“Companhia”), por seu Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Rhormens Alves
Natel, convida os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem na assembleia geral ordinária a ser realizada
às 10 horas do dia 4.7.2022 (“Assembleia”), de forma exclusivamente presencial na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Magalhães de Castro, 4800, cj. 152, torre 1, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, a ﬁm de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia, em assembleia geral ordinária:
(i) examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; (ii) deliberar sobre a destinação dos
resultados dos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os membros
da Diretoria, quais sejam: Diretor Presidente, Diretor Superintendente e o Diretor Vice-Presidente; e (iv) ﬁxar a
remuneração global da Diretoria. Informações Gerais: Serão admitidos na Assembleia os acionistas cujas ações
estejam regularmente registradas nos livros próprios da companhia até 5 (cinco) dias antes da realização da
Assembleia. Os acionistas deverão apresentar-se com antecedência de até 30 (trinta) minutos ao horário de início da
Assembleia indicado no presente edital de convocação, portando os seguintes documentos: (i) acionistas que sejam
pessoas físicas: documento de identiﬁcação com foto; e (ii) acionistas que sejam pessoas jurídicas: cópias autenticadas
da última consolidação do estatuto ou do contrato social e da documentação comprobatória de representação (ata
de eleição dos diretores e/ou procuração) e documento de identiﬁcação com foto do(s) representante(s) legal(is).
Informamos aos acionistas que poderão fazer-se representar por terceiros, desde que outorguem procuração com ﬁm
especíﬁco para a Assembleia, podendo ser por instrumento público ou particular, desde que com ﬁrma reconhecida,
nos termos do parágrafo único do Artigo 16º do Estatuto Social da Companhia. Os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação devem ser depositados na sede da Companhia até o dia 1.7.2022, aos cuidados
do Sr. Rodrigo Rhormens Alves Natel, na Avenida Magalhães de Castro, 4800, cj. 152, torre 1, Butantã, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo. Informamos que cópias dos documentos do art. 133 da Lei nº 6.404/76 estão à
disposição dos acionistas no Sistema Público de Escrituração Digital (http://sped.rfb.gov.br/) e na sede da Companhia,
localizada na Avenida Magalhães de Castro, 4800, cj. 152, torre 1, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, contendo todas as informações necessárias para o entendimento das matérias a serem deliberadas.
São Paulo, 3 de junho de 2022. RODRIGO RHORMENS ALVES NATEL - Diretor Presidente

BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35300363591
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 66ª (Décima Sexta)
Série da 1ª (Primeira) Emissão da Bari Securitizadora S.A.
Ficam convocados os titulares dos certificados de recebíveis imobiliários da 66ª (décima sexta) série da
1ª (primeira) emissão da Bari Securitizadora S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), nos
termos da Cláusula 7.4 do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 66ª Série da 1ª Emissão
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Bari Securitizadora S.A.”, celebrado em 21 de dezembro de
2018, conforme aditado (“Termo de Securitização”), e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215,
4º andar, CEP 05425-020, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(“CNPJ”) sob o nº 22.610.500/0001-88 na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), a
participarem da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI, em primeira convocação, a
ser realizada no dia 21 de junho de 2022, às 14h00 (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital,
por videoconferência online na plataforma “Zoom”, administrada pela Emissora, sem possibilidade de
participação de forma presencial, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 60,
de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução 60”), sendo o acesso disponibilizado, pela Emissora,
individualmente aos titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, a Emissora
convoca os titulares de CRI para deliberar sobre a: (i) aprovação ou não da concessão de prazo adicional
para a LOG Maracanaú I SPE Ltda. (“LOG Maracanaú”) e a LOG Commercial Properties e Participações
S.A. (“LOG”), na qualidade de fiduciantes no âmbito do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
de Imóveis em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado em 21 de dezembro de
2018, entre a LOG Maracanaú, a LOG e a Emissora, conforme aditado (“Contrato de Alienação
Fiduciária”), comprovarem o registro do 4º (quarto) aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária,
celebrado em 23 de fevereiro de 2022 (“4º Aditamento”) perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis 2ª
Zona de Maracanaú, Estado do Ceará (“RGI”), por mais 90 (noventa) dias, renováveis pelo mesmo
período, a contar do prazo final estabelecido no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares
de CRI realizada no dia 1º de fevereiro de 2022, que passará a ser dia 20 de dezembro de 2022.
Observado o artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, bem como a Resolução CVM 60, os titulares
dos CRI que desejarem participar da Assembleia deverão encaminhar, em até 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência da realização da Assembleia, os documentos de representação (contrato/estatuto
social, ata de eleição, procuração, documento de identificação RG e CPF dos signatários)
para o seguinte endereço eletrônico: agentefiduciario@vortx.com.br com cópia para
pos-emissao@bariguisec.com.br. O link de acesso à plataforma eletrônica será disponibilizado pela
Emissora apenas aos titulares dos CRI que manifestarem interesse em participar da Assembleia,
através dos endereços eletrônicos acima informados, até o horário de sua instalação. Os
documentos relativos à matéria a ser discutida na Assembleia, incluindo este Edital, encontram-se à
disposição dos titulares do CRI para consulta nas páginas eletrônicas da Emissora (https://barisec.com.
br/emissoes), em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e regulamentação
da CVM. Ademais, para fins deste Edital, os termos iniciados em letra maiúscula que não estejam aqui
definidos terão os significados que lhes são atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 1º de junho
de 2022. BARI SECURITIZADORA S.A.

Planeta Securitizadora S.A
Companhia Aberta - CNPJ nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação da Assembleia Especial de Investidores dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 10ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
A Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo
de Securitização, convoca os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da
10ª Emissão da Emissora (“CRA” e “Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Especial de Titulares
dos CRA (“Assembleia”), a se realizar no dia 21 de junho de 2022, às 15:00, de forma exclusivamente
digital, inclusive para fins de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.
com, sem possibilidade de participação presencial, para examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações
financeiras do Patrimônio Separado (conforme definido no Termo de Securitização), referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021, apresentadas pela Emissora, acompanhadas do parecer do Auditor
Independente, que foram emitidas sem ressalvas e sem opinião modificada, conforme o relatório de auditoria.
Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para instalação da Assembleia a
aprovação das demonstrações financeiras se dará de forma automática, nos termos do Art. 25 §2º da Resolução
CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60”). Em atenção à Resolução CVM 60, a Assembleia
será realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem
possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles
Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao
Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente 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 dos
CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação
na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do Art. 26 §3º da Resolução CVM 60, será admitido o
envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da
Emissora https://planetasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio
da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância
deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário,
aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, assinados
pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados
à Assembleia. A Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O
registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário,
cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem
prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de
assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.
São Paulo, 30 de maio de 2022.
Planeta Securitizadora S.A.

Planeta Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação da Assembleia Especial de Investidores dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª Série da 15ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
A Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no “Termo de
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª
(primeira) Série da 15ª (décima quinta) emissão da Planeta Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), convoca
os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª Série da 15ª Emissão da Emissora (“CRA” e
“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Especial de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, no dia
21 de junho de 2022, às 15:15, de forma exclusivamente digital, inclusive para ﬁns de voto, por videoconferência
online por meio da plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação presencial, para
examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações ﬁnanceiras do Patrimônio Separado (conforme deﬁnido no
Termo de Securitização), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, apresentadas pela
Emissora, acompanhadas do parecer do Auditor Independente, que foram emitidas sem ressalvas e sem opinião
modiﬁcada, conforme o relatório de auditoria. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum
necessário para instalação da Assembleia a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras se dará de forma automática,
nos termos do Art. 25 §2º da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60”). Em atenção
à Resolução CVM 60, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@
grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente 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 dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do Art. 26 §3º da Resolução CVM 60, será
admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no
site da Emissora https://planetasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por
meio da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância
deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário,
aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, assinados pela
plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia.
A Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que
não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos
Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas
serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares
dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via
D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.
São Paulo, 30 de maio de 2022.
Planeta Securitizadora S.A.

Planeta Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação da Assembleia Especial de Investidores dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 12ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
A Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no “Termo
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio Diversificados da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 12ª Emissão de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Planeta Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), convoca
os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 12ª Emissão da Emissora
(“CRA” e “Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Especial de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a
se realizar, no dia 21 de junho de 2022, às 15:30, de forma exclusivamente digital, inclusive para fins de
voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de
participação presencial, para examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações financeiras do Patrimônio
Separado (conforme definido no Termo de Securitização), referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, apresentadas pela Emissora, acompanhadas do parecer do Auditor Independente, que foram
emitidas sem ressalvas e sem opinião modificada, conforme o relatório de auditoria. Importante ressaltar que,
caso não seja possível obter o quórum necessário para instalação da Assembleia a aprovação das demonstrações
financeiras se dará de forma automática, nos termos do Art. 25 §2º da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro
de 2021 (“Resolução CVM 60”). Em cumprimento ao disposto no Art. 25 §§ 3º e 4º e Art. 26 da Resolução
CVM 60, o presente edital cumpre a função adicional de aviso aos Titulares dos CRA sobre a celebração de
aditamento ao Termo de Securitização para refletir alterações normativas pertinentes, relativas à dispensa
de publicação de edital de convocação para a realização da Assembleia. Em atenção à Resolução CVM 60, a
Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com,
sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora
àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e
ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente 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 dos
CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação
na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do Art. 26 §3º da Resolução CVM 60, será admitido o
envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da
Emissora https://planetasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio
da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância
deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário,
aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, assinados
pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados
à Assembleia. A Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O
registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário,
cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem
prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de
assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.
São Paulo, 30 de maio de 2022.
Planeta Securitizadora S.A.
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Bricor Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº 03.207.055/0001-65
Demonstrações Contábeis dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)
Balanços Patrimoniais: Ativo
31/12/2021
31/12/2020
Balanços Patrimoniais: Passivo
31/12/2021
31/12/2020
Demonstração do Resultado
31/12/2021
31/12/2020
Circulante
10.063.143,37 19.469.287,25
Receitas e Despesas Operacionais
(23.567,69) (27.301,99)
Circulante
62.235,41 13.317.613,05
Fornecedores
276,00
516,00
Despesas Gerais Administrativas
(23.445,79) (26.493,18)
Caixa e equivalentes de caixa
4.152,43
5.417,92
Salários, férias e encargos sociais
341,00
323,95
Despesas Tributárias
(165,14)
(169,84)
Impostos a Recuperar/Compensar
58.082,98
55.616,98
Impostos e contribuições a recolher
22,81
31,66
Despesas Financeiras
(2.308,08)
(2.067,32)
Dividendos a receber
- 13.256.578,15
Credores diversos
10.062.503,56 19.468.415,64
Receitas Financeiras
2.351,32
1.428,35
Não circulante
33.069.554,51 38.705.441,84
Patrimônio líquido
23.068.646,55 32.553.767,64
Resultado Operacional
(23.567,69) (27.301,99)
Investimentos
19.415.177,28 25.051.064,61
Capital Social Integralizado
8.824.724,00 8.824.724,00
Equivalência Patrimonial
12.803.296,82 8.417.863,09
Adiant.p/Fut.Aumento de Capital
21.693.677,38 21.693.677,38
Reserva de Capital
8.453.772,44 8.453.772,44
Resultado do Exercício Antes da
Deságio sobre investimentos
(8.039.300,15) (8.039.300,15) Reservas de Lucros
5.790.150,11 15.275.271,20
Provisão do IRPJ E CSLL.
12.779.729,13 8.390.561,10
Total do Ativo
33.131.789,92 52.023.054,89
Total do Passivo e Patr. líquido
33.131.789,92 52.023.054,89
Resultado Líquido do Exercício
12.779.729,13 8.390.561,10
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Capital Social Reserva de Capital Reservas de Lucros
Total
apresentação das demonstrações contábeis consolidadas. A demonsSaldos em 31 de Dezembro de 2019
8.824.724,00
8.453.772,44
6.884.710,10 24.163.206,54
tração de resultado abrangente não está sendo apresentada por não
Lucro do período
8.390.561,10
8.390.561,10
haver valores a serem apresentados sobre esse conceito. Dessa for8.824.724,00
8.453.772,44
15.275.271,20 32.553.767,64
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
ma, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total. 2.2.
Lucro do período
12.779.729,13 12.779.729,13
Principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas conDividendos pagos
(22.264.850,22) (22.264.850,22) tábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis
8.824.724,00
8.453.772,44
5.790.150,11 23.068.646,55
Saldos em 31 de Dezembro de 2021
são as seguintes: 2.2.1. Regime de escrituração contábil: Os ativos
Demonstração do Fluxo de Caixa
realizáveis e passivos exigíveis até o prazo de 01 ano foram classiﬁca2021
2020
Salários, férias e encargos sociais
17,05
(88,55) dos como circulantes e os ativos realizáveis e passivos exigíveis com
Resultado do exercício
12.779.729,13 8.390.561,10
(=) Caixa líquido das ativ.operac. 3.847.968,27
281.669,11
prazos superiores há 01 ano foram classiﬁcados no longo prazo. As re(+/-) Itens que não afetam o caixa operacional
Fluxo de caixa das ativ.investimentos
ceitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de compeEquivalência Patrimonial
(12.803.296,82) (8.417.863,09) Aum./Dim. Investimentos realizados
(278.312,11) tência. 2.2.2. Investimentos: Refere-se a investimento em controladas,
(12.803.296,82) (8.417.863,09) (=) Caixa líquido das ativ. invest.
(278.312,11) avaliado pelo método de equivalência patrimonial, conforme mencioFluxo de caixa das ativ.operacionais
Fluxo de caixa das ativ.ﬁnanc.
nado na Nota Explicativa nº 4. 2.2.3. Demais ativos e passivos: São
(Aumento) redução no ativo
Dividendos Recebidos
18.439.184,15
demonstrados por valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quanImpostos a Compensar
(2.466,00)
(1.497,20) Dividendos Pagos
(22.264.850,22)
do aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias,
Dividendos a receber
13.256.578,15 30.217.721,99
(=) Caixa líquido ativ. ﬁnanc.
(3.825.666,07)
incorridos. 3. Dividendos a receber: Representa o saldo a receber
Aumento (redução) no passivo
(=) Aumento/(redução) líq.caixa
(1.265,49)
(23.944,99) de lucros distribuídos das empresas com participações societárias. 4.
Fornecedores
(240,00)
(109,66) Caixa no início do período
5.417,92
29.362,91
Investimentos: Os investimentos referem-se a participações nas emCredores diversos
(9.405.912,08)(29.934.321,99) Caixa no ﬁnal do período
4.152,43
5.417,92
presas TSA Holding S/A (55,66%) e Prumo Empreendimentos e ParObrigações tributárias
(8,85)
(35,48) (=) Aumento/(redução) líq. caixa
(1.265,49)
(23.944,99)
ticipações Ltda. (55,66%). 4.1. AFAC - Adiantamento p/ Futuro AuNotas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis - 1. Contexto operacional: A Companhia tem como objetivo a adminis- mento de Capital: Valores entregues para TSA Holding S/A, a título de
tração de bens próprios, a importação, exportação, industrialização e comércio de materiais de construção, e a participação em outras Socieda- adiantamento para futuro aumento de capital. 5. Credores diversos: O
des, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis: valor representa créditos com os acionistas. 6. Patrimônio líquido:6.1.
2.1. Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis Capital social: O capital social é R$ 8.824.724 e está representado por
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, com alterações dadas pelas Leis n os 8.824.724 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 50% de ações
11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e ordinárias e 50% de ações preferenciais.
normas emitidas pela Comissão dos Valores Mobiliários (CVM). A Administração não efetua a consolidação de suas demonstrações contábeis,
Fabio Penteado de Ulhoa Rodrigues - Diretor Vice Presidente
a qual, em conjunto com os demais proprietários, incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e não ﬁzeram objeção quanto a não Michelle Alves Gonçalves - Contadora CRC CT 1SP237102/O-2

TSA Holding S/A
CNPJ nº 61.534.319/0001-91
Demonstrações Contábeis dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)
Balanços Patrimoniais: Ativo
31/12/2021
31/12/2020
Balanços Patrimoniais: Passivo
31/12/2021
31/12/2020
Demonstração do Resultado
31/12/2021
31/12/2020
Circulante
15.539.485,81 16.913.905,11
Receita Bruta
2.076.460,65 9.488.921,25
Circulante
2.584.862,83 5.952.231,27
Caixa e equivalentes de caixa
5.044.706,18 4.551.610,26
Receita Bruta de Vendas
887.280,81 8.383.098,21
Fornecedores
43.391,34
30.771,45
Titulos a Receber CP
220.000,00 2.413.172,77
Receita com Vendas de Imóveis
887.280,81 8.383.098,21
Salários, férias e encargos sociais
498.974,57
502.462,24
Contas a receber
412.844,15
412.844,15
Receita de Locação
1.189.179,84 1.105.823,04
Imp. e contribuições a recolher
43.934,47
47.452,74
Estoque imóveis a comercializar
5.193.286,86 4.826.235,14
Receita de Aluguéis
1.189.179,84 1.105.823,04
Credores diversos
1.998.562,45 5.371.544,84
Imp. a Recuperar/Compensar
2.745,02
2.745,02
(-) Deduções s/ Receitas
(75.790,82) (343.599,98)
Não Circulante
2.971.349,66 3.042.476,42
Adiantamentos Diversos
45.463,20
(-) PIS S/Faturamento
(13.497,00) (61.677,97)
Títulos a pagar LP
2.788.724,31 2.788.724,31
Despesas Antecipadas
21.743,98
5.120,26
(-) COFINS S/Faturamento
(62.293,82) (281.922,01)
Tributos Diferidos
182.625,35
253.752,11
Outros valores a receber
4.644.159,62 4.656.714,31
Receita Operacional Líquida
2.000.669,83 9.145.321,27
Patrimônio líquido
14.884.401,59 14.511.929,34
Não circulante
4.901.128,27 6.592.731,92
Receitas e Desp. Operacionais
(2.485.697,38) (7.769.076,32)
Capital Social Integralizado
35.064.451,27 35.064.451,27
Depósitos Judiciais
2.552.033,08 2.611.645,80
Custo com imóveis vendidos
(481.351,26) (1.747.339,41)
Adiant. p/Fut. Aumento de Capital 38.973.650,00 38.969.663,06
Investimentos
648.483,27 2.280.341,53
Despesas com Pessoal e Encargos
(466.525,28) (1.949.098,83)
Reserva de Capital
5.418.671,44 5.418.671,44
Imobilizações Técnicas
1.609.076,81 1.609.209,48
Despesas Gerais Administrativas
(1.126.592,28) (2.765.043,14)
Prejuízos Acumulados
(64.572.371,12)(64.940.856,43) Depreciações/Amortizações
Intangíveis
91.535,11
91.535,11
(3.908,76) (69.202,18)
20.440.614,08 23.506.637,03
Total do Passivo e Patr. líquido
20.440.614,08 23.506.637,03
Total do Ativo
Despesas Tributárias
(148.764,64) (166.971,19)
Demonstração da Mutação do
Capital
Reserva Reservas
Prejuízos
Despesas Financeiras
(5.901,90)
(7.112,92)
Patrimônio Líquido
Social
AFAC
Legal de Lucros
Acumulados
Total
Receitas Financeiras
192.163,30
77.534,47
35.064.451,27 38.470.908,98 4.727.718,63 690.952,81 (57.435.505,54) 21.518.526,15
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
Outras Despesas Operacionais
(444.816,56) (1.141.843,12)
Adiant. para Futuro Aumento de Capital
498.754,08
498.754,08
Resultado Operacional
(485.027,55) 1.376.244,95
Ajuste de exerícios anteriores
- (8.669.173,76) (8.669.173,76) Equivalência Patrimonial
981.175,88
(15.304,87)
Resultado do Período
1.163.822,87
1.163.822,87
Outros Ganhos/Desp. Operacionais
40.000,00
186.658,11
35.064.451,27 38.969.663,06 4.727.718,63 690.952,81 (64.940.856,43) 14.511.929,34
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
Result.Exerc.Antes Prov. IRPJ e CSLL 536.148,33 1.547.598,19
Adiant, para Futuro Aumento de Capital
3.986,94
3.986,94
Contribuição Social
(53.083,01) (132.096,65)
Resultado do Período
368.485,31
368.485,31
IRPJ
(114.580,01) (251.678,67)
35.064.451,27 38.973.650,00 4.727.718,63 690.952,81 (64.572.371,12) 14.884.401,59
Saldos em 31 de Dezembro de 2021
Resultado Líquido do Exercício
368.485,31 1.163.822,87
a receber de clientes são registrados pelo valor da venda dos imóDemonstração do Fluxo de Caixa
veis, sendo composto por parcelas em aberto, vencidas e a vencer. A
Aumento (redução) no passivo
2021
2020
Resultado do exercício
368.485,31 1.163.822,87
Fornecedores
12.619,89
(70.955,58) provisão para Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa
(PECLD) foi constituída com base na análise dos riscos de realiza(+/-) Itens que não afetam o caixa oper.
Contas a pagar
(3.372.982,39)
4.846,79
Depreciação e amortização
3.908,76
69.202,18
Obrigações tributárias
(74.645,03)
(18.630,95) ção das contas a receber em montante considerado suﬁciente pela
Equivalência Patrimonial
(981.175,88)
(15.304,87) Receitas a realizar
(135,74) Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização
Baixas de Ativos e Passivos
291.652,24
25.408,73
Salários, férias e encargos sociais
(3.487,67) (189.950,50) destes créditos. 3. Imóveis destinados à venda: Os estoques são
representados por terrenos e estão registrados pelo valor de custo.
Tributos Diferidos
19.819,69
(=) Caixa líquido das ativ. operac. (1.803.019,50) 10.725.260,45
4. Investimentos: Os investimentos em empresas controladas estão
Ajustes Exercicios Anteriores
- (8.669.173,76) Fluxo de caixa das ativ. investimentos
avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os investimentos
(685.614,88) (8.570.048,03) Aquis. bens imobilizado e intangível
(3.776,09)
1.464,83
referem-se a participações nas empresas Strip Mall S/A, CPA CorFluxo de caixa das ativ.operacionais
Aumento/Dim. Invest. realizados
2.613.034,14
retora Paulista de Aniagens, Frutas e Madeiras Ltda, SCP - TSA10
(Aumento) redução no ativo
(=) Caixa líquido das ativ. invest. 2.609.258,05
1.464,83
D9, SCP - TSA11 B2 e SCP - TSA T11N9. As empresas Strip Mall e
Títulos a Receber CP/LP
1.901.520,53
900.439,08
Fluxo de caixa das ativ. ﬁnanc.
CPA encontram-se com suas atividades paralisadas, em virtude de
Estoque de imóveis a comercializar
(367.051,72) 10.416.513,17
Receb. p/Integraliz. de Capital/AFAC
3.986,94
498.754,08
descontinuidade operacional. 5. Imobilizado e intangível: É demonsImpostos a Compensar
1.859,69
(=) Caixa líquido das ativ. ﬁnanc.
3.986,94
498.754,08
trado pelo custo de aquisição líquido da depreciação ou amortização
Despesas Antecipadas
(16.623,72)
60.661,38
(=) Aum./(red.) líquido de caixa
493.095,92 3.819.254,20
acumulada. A depreciação e amortização são calculadas pelo método
Adiant.e Créditos c/Sócios/Parceiros
45.463,20
19.689,84
Caixa no início do período
4.551.610,26
732.356,06
linear, pelas taxas que estão dentro dos limites aceitos pela legislação
Depósitos em Processos Trabalhista
59.612,72
(393.965,23) Caixa no ﬁnal do período
5.044.706,18 4.551.610,26
vigente, conforme Nota Explicativa nº 6. 6. Demais ativos e passivos:
Outros Créditos
12.554,69
(5.111,50) (=) Aum./(red.) líquido de caixa
493.095,92 3.819.254,20
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis - Contexto operacional: A TSA Holding S/A (‘companhia’) foi fundada São demonstrados por valores conhecidos e calculáveis, acrescidos,
em 02 de junho de 1961 e tem como objeto social: • A compra e venda de imóveis, excetuada a corretagem; • A participação em outras so- quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações moneciedades; • A administração de bens próprios; • A locação de imóveis. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas tárias, incorridos. 7. Credores diversos: São valores compostos por
contábeis: Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contá- dividendos deliberados e distribuídos os quais estão à disposição dos
beis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, com alterações dadas pelas sócios. 8. Patrimônio líquido: 8.1 Capital social: O capital social
Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis totalmente integralizado está dividido em 3.316.823 ações, todas no(CPC). A Administração não efetua a consolidação de suas demonstrações contábeis haja vista que ela própria é uma controlada parcial de minativas e sem valor nominal, sendo 1.658.412 ações ordinárias e
outra entidade, a qual, em conjunto com os demais proprietários, incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e não ﬁzeram obje- 1.658.411 ações preferenciais. 8.2 AFAC - Adiantamento p/ Futuro
ção quanto a não apresentação das demonstrações contábeis consolidadas. Principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas Aumento de Capital: Adiantamentos efetuado pelos Acionistas a titucontábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes: 1. Regime de escrituração contábil: Os ativos lo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.
Fabio Penteado de Ulhoa Rodrigues - Diretor Superintendente
realizáveis e passivos exigíveis até o prazo de 01 ano, contados a partir de 01 de janeiro de 2021, foram classiﬁcados como circulantes e os
ativos realizáveis e passivos exigíveis com prazos superiores há 01 ano foram classiﬁcados no longo prazo. 2. Títulos a receber: Os valores Michelle Alves Gonçalves - Contadora CRC CT 1SP237102/O-2

Companhia Província de Securitização

Bahema Educação S.A.

CNPJ/ME nº 04.200.649/0001-07 - NIRE 35300546547
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da Série Única da 1ª Emissão da Companhia Província de Securitização
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 1ª
(Primeira) Emissão da Companhia Província de Securitização (“Titulares dos CRA”, “CRA”,
“Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente) e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) a reunirem-se em Assembleia Geral dos Titulares dos CRA
(“AGT”), a ser realizada em 2ª (Segunda) Convocação, nos termos da Cláusula 12.1 e seguintes do
Termo de Securitização da Emissão, celebrado em 27 de setembro de 2021, conforme aditado (“Termo
de Securitização”) bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01 de
agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a ser realizada na data de 20 de junho de 2022, às 10:00
horas, de forma exclusivamente digital, inclusive para contabilização dos votos, coordenada pela
Securitizadora, conforme previsto no §2º do art. 124 da Lei 6.404/76 e nos termos da Resolução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 60, de 23 de dezembro de 2021 e da Resolução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 81, de 29 de março de 2022, no que couber (“CVM 60”, “CVM 81” e “CVM”,
respectivamente), sendo a AGT realizada por meio de videoconferência por meio da plataforma digital
Microsoft Teams, na qual o acesso será liberado de forma individual após a devida habilitação dos
Titulares de CRA, para, nos termos da cláusula 12.5 do Termo de Securitização, deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) medidas a serem tomadas ante a constituição parcial do Cash Collateral no
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na Conta do Patrimônio Separado na data de
03/05/2022, em valor insuficiente para pagamento integral da PMT, e em data intempestiva, conforme
deliberado em Assembleia de Titulares de CRI, realizada no dia 18/04/2022 (“1ª AGT”); (ii) decretar ou
não o vencimento antecipado da CPR-F e, consequentemente, dos CRA, em razão do
desenquadramento do Índice de Cobertura da Alienação Fiduciária, caracterizando a ocorrência de
Evento de Vencimento Antecipado nos termos previstos na cláusula 7.2., inciso “xxiii” da CPR-F;
(iii) decretar ou não o vencimento antecipado da CPR-F e, consequentemente, dos CRA, em razão da
apresentação intempestiva das certidões atualizadas das matrículas referentes aos Imóveis,
caracterizando a ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado nos termos previstos na cláusula
7.2., inciso “xxiii” da CPR-F; (iv) caso seja deliberado o não vencimento antecipado da CPR-F, aprovar
a (a) apresentação dos Contratos Mercantis e, conseguinte, celebração das Notas de Cessão
Fiduciária, para cumprimento do Índice de Cobertura de Cessão Fiduciária fora da Data de Verificação
dos Recebíveis, e das demais obrigações não pecuniárias relacionadas a formalização da cessão
fiduciária dos Direitos Creditórios e (b) conceder o prazo suplementar para apresentação das certidões
atualizadas das matrículas referentes aos Imóveis; (v) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a
praticarem todos os atos necessários para a efetivação e implementação dos itens acima, se aprovados.
Informações Gerais: A AGT será realizada de modo exclusivamente digital, de modo que solicitamos
que os documentos de representação sejam enviados preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da
data de realização da AGT para o e-mail assembleias@provinciasecuritizadora.com.br e para o
af.assembleias@oliveiratrust.com.br, indicando no assunto “CRA Produceres”, observando o disposto
na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 81, conforme documentação abaixo: a. quando
pessoa física: cópia digitalizada do documento de identidade com foto; b. quando pessoa jurídica:
(a) último estatuto, regulamento ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta
comercial competente; (b) documentos comprobatórios dos poderes de representação, quando
aplicável; e (c) documentos de identidade com foto dos representantes legais; c. quando Fundos de
Investimentos: (a) último regulamento consolidado; (b) último estatuto ou contrato social consolidado
devidamente registrado na junta comercial competente, do administrador ou gestor, observado a
política de voto do fundo e os documentos comprobatórios de poderes em assembleia geral;
(c) documentos societários comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e
(d) documentos de identidade com foto dos representantes legais; e d. quando representado por
procurador: caso qualquer Titular de CRA indicado nos itens acima venha a ser representado por
procurador, além dos documentos indicados anteriormente, deverá ser encaminhado a procuração com
os poderes específicos de representação na AGT, válido e eficaz, devidamente constituído há menos
de 1 (um) ano, de acordo com a Cláusula 12.2.5. do Termo, acompanhado de documentos de identidade
com foto dos representantes legais. Conforme disposto no art. 12.2.6. do Termo, os Titulares de CRA
poderão manifestar o voto por Boletim de Voto a Distância, sendo válidas as comunicações de voto
enviadas fisicamente para a sede da Securitizadora, com aviso de recebimento, qual seja,
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 4º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-925, cidade de
São Paulo, estado de São Paulo ou enviados para o endereço eletrônico assembleias@
provinciasecuritizadora.com.br desde que (i) recebidos até o horário de início da AGT, (ii) com cópia dos
documentos de representação e (iii) assinatura do Boletim de Voto a Distância, devidamente preenchido,
por meio de certificados digitais que atendam aos requisitos da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Os documentos necessários para deliberação da ordem do dia, bem
como as informações acerca do envio dos documentos comprobatórios de representação e demais
instruções e formulários referentes ao sistema e formato da AGT estão disponíveis no seguinte
link http://provinciasecuritizadora.com.br/1a-serie-1a-emissao/. Os termos ora utilizados em letras
maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização e nos
demais Documentos da Operação (conforme definido no Termo de Securitização).
São Paulo, 31 de maio de 2022
Monica Miuki Fujii - Diretora de Relação com Investidores

CNPJ/ME nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Março de 2022
1. Data, Horário e Local: Em 31 de março de 2022, às 10h, com participação virtual dos presentes,
considerada, portanto, realizada na sede da Bahema Educação S.A. (“Companhia”). 2. Presença e
Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Cássio Beldi Hubner; Secretário:
Guilherme Affonso Ferreira Filho. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento de capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de novas ações ordinárias,
escriturais e sem valor nominal em decorrência (a) do exercício de bônus de subscrição emitidos pela
Companhia e atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de debêntures emitidas (“Bônus de
Subscrição”); e (b) da conversão automática de debêntures em ações da Companhia, ambos nos
termos do Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária, com Bônus de Subscrição, Emitidas em Série Única da Companhia
(“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente). 5. Deliberações Tomadas: Os membros do Conselho de
Administração, após análise e discussão das matérias propostas, deliberaram, por unanimidade e sem
quaisquer restrições: 5.1. Aprovar o aumento do capital da Companhia no valor de R$ 114.564.879,15
(cento e catorze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e quinze
centavos), mediante a emissão de 7.334.030 (sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil e trinta) novas
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, dentro do limite do capital autorizado da
Companhia, passando o capital social da Companhia dos atuais R$ 208.631.359,44 (duzentos e oito
milhões, seiscentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos),
dividido em 16.352.035 (dezesseis milhões, trezentas e cinquenta e duas mil e trinta e cinco) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 323.196.238,59 (trezentos e vinte e
três milhões, cento e noventa e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos),
dividido em 23.686.065 (vinte e três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e sessenta e cinco) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O aumento de capital mediante a emissão de
novas ações é ora aprovado em decorrência: 5.1.1. Do exercício de 549.847 Bônus de Subscrição
ocorrido entre 15 e 30 de março de 2022. Cada Bônus de Subscrição, exercido ao preço de R$ 16,74
por ação, conferiu ao seu titular o direito a receber 5 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal de emissão da Companhia, em razão do desdobramento de ações da Companhia
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 18 de agosto de 2021 (“Desdobramento”) e conforme
Escritura. Dessa forma, em decorrência do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos
Bônus de Subscrição, 2.749.235 novas ações ordinárias são emitidas dentro do limite do capital
autorizado e farão jus a todos os direitos atribuídos às ações ordinárias atualmente existentes. 5.1.2. Da
conversão automática, em 31 de março de 2022, nos termos das cláusulas 3.9 e 3.17 da Escritura, da
totalidade das 916.959 Debêntures remanescentes, que não foram objeto de conversão antecipada nos
termos da Escritura, e que são automaticamente convertidas em 4.584.795 ações ordinárias da
Companhia nesta data, sendo entregues 5 ações ordinárias para cada Debênture, em razão do
Desdobramento, ao preço de emissão de R$ 14,95 cada. Em decorrência da conversão automática das
Debêntures, 4.584.795 novas ações ordinárias de emissão da Companhia são emitidas dentro do limite
do capital autorizado e farão jus a todos os direitos atribuídos às ações ordinárias atualmente existentes.
5.2. Aprovar que os membros da Diretoria da Companhia possam praticar todos os atos, bem como
celebrar todos os documentos necessários para efetivar as deliberações ora aprovadas.
6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os
trabalhos para lavratura da ata que, após, lida e aprovada, foi por todos assinada, sendo que a certidão
será assinada digitalmente, de acordo o Art. 10, § 1º da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a
Junta Comercial competente. Mesa: Presidente: Cássio Beldi Hubner; Secretário: Guilherme Affonso
Ferreira Filho. Membros do Conselho de Administração: Cássio Beldi Hubner, Jeffrey Norman Ware,
João Alceu Amoroso Lima, Maria Fernanda Rocha Tabacow, Marcelo Walton, Maurício Nogueira
Escobar, Ignacio Dauden Martinez e Bruno de Almeida Camargo. Certifico que a presente é cópia fiel
da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2022. Cássio Beldi Hubner - Presidente da
Mesa; Guilherme Affonso Ferreira Filho - Secretário. JUCESP nº 266.421/22-2 em 25/05/2022.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0DULD&HFLOLD0RQWHLUR
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OXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUD
TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5
 GH]HPEUR  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR  H SDUiJUDIRV
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&tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,,  7DWXDSp (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  )iELR 5RJpULR %RMR 3HOOHJULQR QD IRUPD GD /HL
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DEULO GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D
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GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR
6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV
GHPDLRGHH
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SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R
YDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWH
DLQGD  TXH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO WUDQVFRUULGR R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R
SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH
SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR
DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH PDLR GH
H
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Média móvel de casos de
covid-19 é a maior desde março
Ministro do STF tenta
conciliação entre União e
estados sobre ICMS
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), reuniu-se na quintafeira (2) com o advogado-geral
da União, Bruno Bianco, e os
27 secretários de Fazenda estaduais e distrital, com o objetivo de tentar uma conciliação
acerca do cálculo do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) dos combustíveis.
Mendonça é relator de uma
ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, representado pela AGU, contra uma decisão do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz) –
composto majoritariamente pelos secretários de Fazenda estaduais e distrital.
Pela decisão do Confaz, a
cobrança de ICMS sobre o
óleo diesel foi unificada em
todo país, no valor de R$ 1,006
por litro de diesel tipo S10, mas
com a permissão para que os
governos estaduais e distrital
concedam descontos sobre o
valor.
Para o governo, tais descontos seriam uma forma de burlar
uma lei sancionada em março e
que determina a cobrança de um
ICMS único sobre os combustíveis, válido para todo o país,
embora o imposto seja estadual. A intenção da lei foi buscar
uma redução dos preços dos
combustíveis.
As autoridades estaduais e
distrital afirmam que o problema da alta nos preços dos combustíveis não está relacionada
ao modo de cálculo e cobrança
do ICMS, e que é possível interpretações diversas da legislação. No mês passado, Mendonça concedeu uma liminar
(decisão provisória) pedida pela
AGU para suspender as cláusulas que tratam do ICMS do
diesel no convênio do Confaz.
A decisão deve vigorar até o
julgamento de mérito, no plenário do Supremo, da ação direta
de inconstitucionalidade aberta pelo governo.
De acordo com o Supremo,
na reunião da quinta-feira (2),

que foi fechada à imprensa,
Mendonça primeiro ouviu todos os presentes e depois disse que as partes devem concordar em buscar uma solução
“perene” para o problema, e
que o parâmetro constitucional e legal apontam para a unificação da cobrança do ICMS
sobre os combustíveis.
O ministro determinou a formação de uma mesa redonda
com cinco representantes dos
estados e até cinco da União
para que busquem uma solução
consensual até o dia 14 de junho. Caso uma proposta não
seja apresentada na data, Mendonça afirmou que deverá dar
continuidade à análise monocrática de outras medidas cautelares pedidas na ação.
O Congresso Nacional
também poderá enviar representantes para acompanhar as
negociações. O presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também
compareceram à audiência.
De acordo com informações do Supremo, Lira defendeu celeridade na busca de
uma solução que prejudique
menos a população. Pacheco
elogiou a tentativa de conciliação. O AGU, Bruno Bianco,
defendeu respeito ao aprovado pelo Congresso Nacional.
Após a audiência, o presidente do Comitê Nacional de
Secretários de Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação
(Comsefaz), Décio Padilha, disse que os estados e o Distrito
Federal estão dispostos a buscar uma solução consensual.
“Não queremos ficar em litígio”, afirmou.
Além da unificação da cobrança de ICMS, os estados
defendem o debate de outros
pontos relacionados, como o
não aumento da carga tributária e a monofasia, princípio segundo o qual o imposto deve
incidir apenas uma única vez
sobre a cadeia produtiva dos
combustíveis. (Agencia Brasil)

A média móvel de casos de
covid-19 chegou a 30.487 notificações diárias, maior número
desde 26 de março, segundo o
painel de dados Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz). Apenas uma semana antes, em 25 de maio, a
média era de 14.970, menos da
metade do registrado atualmente. Os dados foram atualizados
na noite de quarta-feira (1).
O frio que tomou conta de
grande parte do país em maio,
associado ao relaxamento de medidas de prevenção, como o uso
de máscaras, são algumas das
causas do aumento dos casos,
segundo Leonardo Bastos, pesquisador da Fiocruz e integrante da equipe responsável pelo
Boletim InfoGripe, que monitora
os casos de síndrome respiratório aguda grave (SRAG) no país.
O boletim divulgado nesta
semana indicou que 20 das 27

unidades da federação apresentam tendência de alta de síndromes respiratórias nas últimas
seis semanas.
Bastos explica que, no frio, a
tendência é que as pessoas permaneçam em lugares fechados,
com menor circulação de ar. Isso
facilita a infecção por vírus respiratórios em geral e, em especial, pelo SARS-CoV-2, que é altamente transmissível.
O pesquisador disse que foi
observado no país o crescimento de casos de SRAG em todas
as faixas etárias, e principalmente em idosos, o que também costuma estar associado à covid-19
e pode indicar a circulação de
novas variantes ou sublinhagens do vírus.
“Eu não estou dizendo que
essa subida é por conta de uma
nova variante, mas ela pode ser
uma sublinhagem da Ômicron. A
gente não tem essa informação,

Foto: Reprodução /Internet

* O Acordo Mercosul - UE tem exigências?
* É preciso estar tudo ok para começar?
* É um mercado de quase 800 milhões de pessoas?

A IG - Indicação Geográfica poderá ser usada no Acordo
Mercosul - União Europeia
Tem produtos que serão exportados pelos países do Mercosul, que tem nomes de regiões europeias, e que precisam ser regulamentadas e autorizadas para exportação, como exemplos temos
os queijos Fontina, Gorgonzola, Grana, Gruyère/Gruyere, Parmesão, que são produzidos no Brasil, mas utilizam nomes de regiões
da Europa. Para continuar utilizando esses nomes de referência a
partir do Acordo do Mercosul com a União Europeia, os produtores devem comprovar que já usavam comercialmente os termos
associados às IGs referidas antes do Acordo, ou mudar o nome.
Fazendo esse acerto, o Acordo segue em frente, e logo usufruiremos dos benefícios que ele traz para todos.
- Por agora é isto. Boa semana, forte abraço com paz, sossego,
tranquilidade e felicidades. Até a próxima palavra Brasiliana.

entanto, por uma alta expressiva no número óbitos. Tal fato é
atribuído pelo pesquisador à vacinação, e por isso ele reforça
que “para evitar um agravamento da doença é muito importante
estar com o esquema vacinal
completo”. Mesmo assim, ele
prevê que algum aumento nos
óbitos é esperado nos próximos
dias. “A gente vai ver um aumento mas não vai ser na mesma velocidade dos casos”.
Diante desse cenário, Bastos
defende que é hora de reavaliar a
flexibilização do uso de máscaras por parte dos estados e municípios, para conter a circulação
do vírus. “Tem que rever e voltar
a obrigar o uso de máscara em
algumas condições. Como em
transporte público, em ambientes
fechados que a circulação de ar é
ruim. Nesses casos, eu acho que
é muito importante ter essa obrigação”. (Agencia Brasil)

Sobe para 127 o número de mortos
por causa das chuvas em Pernambuco
O número de mortos pelas
chuvas em Pernambuco aumentou para 127, informou, na
quinta-feira (2), a Defesa Civil
do estado. Boletim divulgado
na noite da quarta-feira (1º) registrava 120 óbitos.
Na manhã de quinta-feira,
o Corpo de Bombeiros localizou mais duas vítimas dos
temporais do fim de semana
na região metropolitana do
Recife. Os corpos foram encontrados na Vila dos Milagres, no Recife, e no Curado
IV, em Jaboatão dos Guararapes. Mais quatro vítimas foram incorporadas às estatísticas após investigação social
no Instituto de Médico-Legal.
Pelo menos duas pessoas
ainda estão desaparecidas.
Uma delas não é vista desde
deslizamento ocorrido em Camaragibe, e a outra é um homem que foi arrastado pela enxurrada em Paratibe, em Paulista.

“Os bombeiros permanecem trabalhando na comunidade do Areeiro, em Camaragibe, com o auxílio de cães farejadores, para localizar a última pessoa ainda desaparecida no local. Em Paratibe, militares da Marinha estão auxiliando nas buscas”, informou a
Defesa Civil.
O número de desabrigados
subiu para 9.302 pessoas, que
estão alojadas em 111 instituições de 27 municípios. No total, 31 municípios decretaram
estado de emergência e 51 tiveram algum tipo de prejuízo
em consequência das chuvas.
Os municípios que já decretaram emergência são Cabo
de Santo Agostinho; Camaragibe; Goiana; Jaboatão dos
Guararapes; Macaparana;
Moreno; Nazaré da Mata; Olinda; Paudalho; Paulista; Recife; São José da Coroa Grande;
São Vicente Ferrer; Timbaúba;
Abreu e Lima; Araçoiaba; Iga-

rassu; Aliança; Glória do Goitá; Vicência; Bom Jardim; Limoeiro; Passira; São Lourenço da Mata; Pombos; Palmares; Sirinhaém; Lagoa do Carro; Tracunhaém; Chã Grande
e Escada.
De acordo com a Agência
Pernambucana de Águas e Clima (Apac) a previsão para esta
quinta-feira é de tempo parcialmente nublado com chuva
rápida de forma isolada ao
longo do dia, em intensidade
fraca, na região metropolitana
do Recife, em Mata Norte,
Mata Sul e no Agreste.
O governo do estado atualizou também informações sobre a situação das barragens
localizadas na região metropolitana, no Agreste e na Mata
Norte.
Na região metropolitana,
seis mananciais estão com capacidade máxima de acumulação e permanecem vertendo:
Várzea do Una, em São Lou-

renço da Mata; Duas Unas, em
Jaboatão dos Guararapes; Pirapama e Sicupema , em Cabo
de Santo Agostinho; e Utinga
e Bita, em Ipojuca. Outras barragens importantes para a região continuam acumulando
bom nível de água, como Botafogo, que chegou a 82,6% e
Tapacurá, que atingiu 80,7%.
Na Mata Norte e no Agreste, 11 mananciais atingiram capacidade máxima de acumulação e estão vertendo: Inhúmas
e Mundaú, em Garanhuns,
Santana II, em Brejo da Madre
de Deus, São Jacques, em Lajedo; Pedra Fina, em Bom Jardim; Pau Ferro, em Quipapá;
Siriji, em Vicência; Caianinha,
em São Joaquim do Monte;
Orá/Cursaí, em Paudalho; Tiúma, em Timbaúba; e Tabocas/
Piaça, em Belo Jardim. A barragem do Prata está com
75,58%; Jucazinho chegou a
15,92%; e Poço Fundo, a
17,28%. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1120954-64.2014.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de Di-

reito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Juliana Dias Almeida de Filippo,na forma
da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Agostinho Belmiro da Conceição,Marcelo Paiva Moutinho,Valéria aparecida Lisboa Moutinho,Antonio
Carlos Ramos,José Eduardo Cintra,Maria Zilda de Medeiros,Antonio da Silva,Eliana de Castro e Silva,Joaquim Vicente Neto,Dirceu Adalberto Vicente,Marisa Mangueira Vicente,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus
cônjuges e/ou sucessores,que Maria das Graças Vilarim,Natanael de Miranda,Silvio Polo e Eliane Aparecida de Miranda Polo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Jose Marcos de Albuquerque n.96,
CASA E RESPECTIVO TERRENO,Jardim Santa Mônica,São Paulo,SP,CEP 05171-400,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15(quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [02,03]

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), divulgou a
relação dos usuários prévios que poderão usar os nomes protegidos
como Indicações Geográficas no Acordo Mercosul-União
Europeia. O Acordo Mercosul-União Europeia foi assinado em 2019,
o acordo entre os dois blocos constituirá uma das maiores áreas de
livre comércio do mundo ao integrar um mercado de 780 milhões de
habitantes e aproximadamente a quarta parte do PIB global. Para entrar em vigor, o tratado depende da aprovação pelo Conselho da
União Europeia e pelo Parlamento Europeu...”

mas o que o dado está dizendo é
parecido com a chegada de outras variantes”, explica o pesquisador.
No final de maio, foi divulgada pela Fiocruz a presença das
linhagens de Ômicron BA.2.12.1,
BA.4 e BA.5 no Brasil, classificadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como linhagens sob monitoramento da variante de preocupação. No entanto, Bastos esclarece que só
será possível confirmar se a elevação de registro da doença está
associada às novas linhagens
após o sequenciamento dos testes RT–PCR que estão sendo
realizados agora. “O que a gente pode dizer é que esse aumento é consistente, ele é parecido
com o aumento que aconteceu
com a chegada de novas variantes”.
A maior circulação do vírus
não tem sido acompanhada, no
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&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD3DJDPHQWR([HTXHQWH+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSOR([HFXWDGR)UDQFLVFD*HDQH3HUHLUD
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GLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXH
WUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXH
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGR
HSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1022557-60.2020.8.26.0002. A Dra. Luciana Ferrari Nardi
Arruda, Juíza de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Regional do Foro Regional de Santo Amaro/ SP, Faz Saber
a Sabiá Morumbi Empreendimento Imobiliários Ltda (CNPJ/MF sob nº 13.757.021/0001-06) que Condomínio
Start Jardim do Sul lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 376,66,
referente aos débitos condominiais. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 20/05/2022.

(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ &ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR'DUODQGDV1HYHV6FKQHLEHUJ&RPHUFLRGH%HELGDVHRXWUR
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,7DWXDSp(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /XFLDQR*RQoDOYHV3DHV/HPHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D'$5/$1'$61(9(66&+1(,%(5* RX'DUODQGDV1HYHV6FKQHLEHUJ &3)FRPHQGHUHoRj5XD9DVFRGD
*DPD&DVDGHIUHQWHD'HJDGR6RXVD-DUGLP.DULQHTXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRU
SDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 PDUoRGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR
%DQFiULR(PSUpVWLPR&DSLWDOGH*LUR&pGXODQ(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGH
RXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYH
FXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQR
VLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRH
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH
14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1072313-40.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
JOSÉ DE MATOS, português, ferramenteiro, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº W461.861-U SE/DPMAF , CPF 055.459.788-87, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Condomínio Edifício Central Studium, objetivando o recebimento de R$ 39.485,63 (07/2017)
representada por Despesas Condominiais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a s ua CITAÇÃO, por EDITAL para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na petição inicial, mais
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo, sendo que, no caso
de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo apresente embargos no
prazo de quinze dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 02 e 03/06

FORO REGIONAL III - J AB AQUARA - 3ª VARA C VEL - Rua Afonso Celso, nº 1065 - 2º andar
- sala 208 - Vila Mariana - CEP 04119-061 - Fone: (11) 5574-0355 - jabaquara3cv@tjsp.jus.br EDITAL de CITA
O - Prazo de 15 dias - Processo nº 0021147-93.2011.8.26.0003. A MMª Juíza
e Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SãoPaulo, Dra. CAROLINA BER THOLAZZI, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO CARLOS DE CAMPOS
J NIOR (RG 10202132 SSP/SP; CPF/MF 050.371.288-46) que SIXPEL INFORM TICA E
MATERIAL DE ESCRIT RIO L TDA . requereru a DESCONSIDERA
O DE PERSONALID AD E J U R D I C A p a ra i n c l u s ã o n o p o l o p a s s i vo d a a ç ã o d e E X E C U
O DE T TULO
EXTRAJUDICIAL movida em face de COMERCIAL DE BEBID AS GUA FUNDA L TDA . e
assim o sócio responda com seus bens pelo pagamento da divida. Estando o requerido em lugar
incer to e não sabido, foi deferida a CITA
O por EDITAL para que, no prazo de 15 dias a fluir
após os 20 dias supra, MANIFESTE-SE sobre o INCIDENTE e APRESENTE as provas cabíveis
( art. 135 do CPC), sob pena de presumirem–se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não
havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL . Será o presente afixado e publicado
na formada lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2022.
02 e 03/06
COMARCA DE S O PAULO - FOR O CENTRAL - 16ª VARA C VEL - Praça João
Mendes s/nº - 8º andar - salas nº 821 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 35389389 - upj16a20@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMA
O - Prazo de 20 dias Processo nº 0012814-69.2022.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 16ª Vara
Cív e l, do Fo ro Centra l Cível, Estado de São Pa u l o, Dr . FELIPE POYARES
MIRAND A , na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO BRAGA DIAS (CPF
326.233.698-01), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente,
expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTEN A movido por ICOMON
TECNOLOGIA L TDA ., fica INTIMADO para, no prazo de 15 dias , a fluir após os
20 dias supra, PAGAR o D BITO de R$4.550,06 (março/2022), a ser atualizado
e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACR SCIMO de MULTA de
10% e de HONOR RIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão
sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a
penhora de bens e avaliação. Fica ciente também que não pagando, inicia-se o
prazo de 15 dias para IMPUGNA
O, independentemente de penhora ou nova
intimação (art. 525 do CPC). Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2022.

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDO  &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTXHQWH %$1&2 %5$'(6&2 6$ ([HFXWDGR )XWDUL 3URGXo}HV (YHQWRV H
3DUWLFLSDo}HV/WGDHRXWUR(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )$%,$1$0$5,1,
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D)XWDUL3URGXo}HV(YHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD &13- TXH
%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 DEULOGH UHSUHVHQWDGD
SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR ± &RQWD *DUDQWLGD ± 5HQRYDomR $XWRPiWLFD ± 3- Q  (VWDQGR D
H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR
DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD
R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV
SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD
H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
3XEOLFDGR 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH PDLR GH    H     

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDO  &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTXHQWH %$1&2 %5$'(6&2 6$ ([HFXWDGR $OHVVDQGUR 0DUXDQ 5LEHLUR
(YHQWRVH6HUYLFRV0HHRXWUR(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
2 'U &ODXGLR $QWRQLR 0DUTXHVL -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D
$OHVVDQGUR 0DUXDQ 5LEHLUR (YHQWRV H 6HUYLoRV 0( &13-   H $OHVVDQGUR 0DUXDQ 5LEHLUR &3)
  TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5 
MXOKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD H 2XWUDV $YHQoDV Q 
(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHP
R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX
UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH
D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH

5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0008427-35.2018.8.26.0008 AMMa. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII -Tatuapé,
Estado de São Paulo, Dra. MÁRCIACARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANDRESAALVES DE
LIMA, RG: 44.370.725-X, CPF: 353.836.648-90 e a LUIZA ALVES DE LIMA, RG: 29.327.352-2, CPF:
415.070.533-04, que POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. lhes ajuizou o Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica, visando a inclusão das requeridas no polo passivo da Ação de
Execução de Título Extrajudicial nº 1007064-93.2018.8.26.0008, movida em face de DOCES SOBERANA
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e respondam pelo pagamento da dívida, alegando que elas abusaram
da proteção legal da pessoa jurídica como forma de enriquecimento ilícito, em detrimento da credora. Estando
as sócias da executada em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, nos termos do artigo 135, do Código de
Processo Civil, querendo, manifestem-se e requeiram as provas cabíveis. Cientes que no silêncio, lhes 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-SP.
J - 03 e 04/06

