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Enem 2022 recebe mais de
3,390 milhões de inscrições
A edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
deste ano teve 3.396.597 inscrições confirmadas. De acordo com Ministério da Educação (MEC), o número representa um aumento de 11,6%
em relação à edição de 2021,
que teve 3.040.908 confirmações. O total corresponde às
duas versões do exame, a impressa e a digital.
Do total de participantes
confirmados, 2.028.353
(59,72%) são isentos da taxa
de inscrição e 1.368.244
(40,28%) são pagantes. Os
dados são considerados preliminares até a apuração definitiva, tendo em vista que há
casos de processamento dos
pagamentos pelas instituições
bancárias, processos judiciais,

Sebrae lança Campanha Nacional
de Renegociação de Dívidas
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Sorocaba tentará evitar entrada de
pessoas vindas da Cracolândia
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Previsão do Tempo
Sábado: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulosidade.

Manhã

Tarde

Domingo: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

Segunda: Dia de
sol, com nevoeiro ao
amanhecer. As nuvens aumentam no
decorrer da tarde.

Manhã

Tarde

20º C
14º C

Noite

22º C
14º C

Noite

24º C
13º C
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SP prorroga vacinação
contra a gripe e sarampo
até 24 de junho
alvo da imunização deve procurar os postos de vacinação
nos municípios. Apenas
34,8% do público-alvo foi
imunizado contra a gripe. A
menor cobertura vacinal está
entre as crianças, gestantes e
puérperas.
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Atividade e nível de emprego
da indústria caem em abril,
mostra CNI
Página 3

Página 3

Esporte

Mundial de Motovelocidade
desembarca na Espanha
este final de semana
Construído em 1989, o circuito Barcelona na Catalunha
acolheu pela primeira vez uma
prova do Mundial de Motovelocidade em 1992 e desde então tem sido um elemento
permanente no calendário da
MotoGP. Com um traçado
com mais de quatro mil e quinhentos metros e uma longa
reta, de aproximadamente mil
e cinquenta metros, abriga
nesse final de semana a próxima etapa da MotoGP. Várias novidades ocorreram durante a semana, entre elas a
renovação do atual campeão
do mundo.
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Reinaldo Varela defende
liderança no Brasileiro
de Baja

Noite
Foto/ Kevin Castilho

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,78
Venda:
4,78
Turismo
Compra: 4,60
Venda:
4,98

EURO
Reinaldo Varela, líder do Brasileiro de Rally Baja

Turismo Nacional troca
ingresso por alimento para
combater fome em Goiânia
A segunda etapa da temporada 2022 da Turismo Nacional,
marcada para os dias 11 e 12 de
junho em Goiânia, será um evento engajado na luta contra a fome
no país. Disputada no Autódro-

mo Internacional Ayrton Senna, a etapa cobrará como entrada um quilo de alimento não
perecível para as provas de sábado e outro quilo para as de
domingo.
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Brasil conquista o Mundial
de Rafting na Bósnia

Quartararo renova por mais dois anos com a Yamaha

Fonte: Climatempo

Compra: 5,12
Venda:
5,13

A população de SP tem
mais uma chance de se proteger do sarampo e da gripe. A
Secretaria de Estado da Saúde prorrogou a campanha de
vacinação contra essas doenças até o dia 24 de junho. Para
receber as doses, o público–

Dividido em dois dias de
competição, o Rally Serra Azul
será o terceiro encontro da temporada 2022 do Campeonato
Brasileiro de Rally Baja. Com
43 inscritos na categoria UTV, a
mais competitiva do país, a prova percorrerá aproximadamente
300km na região de Pardinho, no
Interior de São Paulo. Depois de
disputar o Rally Cuesta (em Botucatu/SP) e o Rota Sudeste
(São Manuel/SP), o Campeonato Brasileiro retorna ao Interior
paulista sob a liderança do tricampeão mundial Reinaldo Varela, da equipe Can-Am Monster Energy.
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O Brasil voltou a brilhar no
rafting. Na última quarta-feira,
a seleção brasileira conquistou
o nono título mundial (2007,
2009, 2010, 2011, 2013,
2016, 2017, 2019 e 2022) ao
vencer a quarta e última prova,
o Descenso, e garantir o primeiro lugar no geral na Open
na competição. A equipe totalizou quatro medalhas, sendo
tR6es de our e uma de prata,

ratificando sua condição de
uma das grandes forças da
modalidade e a com maior
número de conquistas.
Em uma disputa acirrada
contra a seleção do Japão, o
time brasileiro deu um verdadeiro show. Começou vencendo bem, mas precisou de toda
técnica e garra para garantir o
título justamente na prova final
do Mundial.
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Aston Martin DBX707
chega em julho
Foto/Martin_dbx

Puxada pelo temor da alta da
inflação nos Estados Unidos, a
bolsa de valores teve a maior
queda em duas semanas, após
três altas consecutivas. O dólar fechou em baixa, mas teve a
primeira alta semanal desde o
início de maio.
O índice Ibovespa, da B3,
fechou aos 111.102 pontos, com
queda de 1,15%. Esse foi o maior recuo diário desde 18 de maio,
quando o indicador tinha caído
2,3%. A bolsa de valores fechou
a semana com queda de 0,75%, a
primeira baixa depois de três
semanas de ganhos.
O dólar comercial encerrou
a sexta-feira (3) vendido a R$
4,779, com recuo de R$ 0,01
(-0,2%). A cotação teve um dia
volátil, chegando a R$ 4,83
pouco antes das 10h, impulsionada pela divulgação de dados
econômicos nos Estados Unidos. No entanto, investidores
aproveitaram o valor alto para
venderam a moeda, empurrando a cotação para baixo.
A moeda norte-americana
subiu 0,83% na semana. Essa
foi a primeira alta desde a primeira semana de maio. Em
2022, a divisa acumula queda
de 14,28%. (Agencia Brasil)

Sicredi torna-se 10º banco
integrado ao Portal Gov.br

Foto/MotoGP

Dolar fecha o
dia em baixa

comissão de demandas, além
de outras situações excepcionais.
Dos inscritos, 3.331.531
farão a versão em papel e
65.066, em computador. O Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas EducacionaisAnísio
Teixeira (Inep) aplicará as provas das duas versões nos dias
13 e 20 de novembro.
Quem solicitou atendimento especializado poderá conferir o resultado do pedido a partir da próxima terça-feira (7).
No mesmo dia, começa o período de recursos para os participantes que tiveram as solicitações indeferidas. Candidatos que desejam ter tratamento por nome social poderão
solicitá-lo entre 23 e 28 de junho.
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SP prorroga vacinação contra a
gripe e sarampo até 24 de junho
A população de SP tem mais
uma chance de se proteger do
sarampo e da gripe. A Secretaria de Estado da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra essas doenças até
o dia 24 de junho. Para receber as doses, o público–alvo
da imunização deve procurar
os postos de vacinação nos
municípios. Apenas 34,8% do
público-alvo foi imunizado
contra a gripe. A menor cobertura vacinal está entre as crianças, gestantes e puérperas.
Podem se vacinar contra o
vírus da Influenza pessoas acima de 60 anos, profissionais da

Saúde, gestantes e puérperas,
crianças de 6 meses a menores
de 5 anos de idade, professores,
indígenas, pessoas com deficiência e comorbidades, forças de
segurança e salvamento, forças
armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros,
trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros
urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população
privada de liberdade, e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.
“É fundamental que a população busque os postos de imunização para se vacinar. A baixa

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Em 2018 o vereador Mario Covas (ex-PSDB no Podemos)
foi candidato ao Senado. Teve cerca de 2 milhões de votos e não
foi reeleito em 2020. Em 2022, o vereador-presidente Milton
Leite (ex-DEM) tá à disposição’ do União
.
PREFEITURA (São Paulo)
Só quem não conhece o Ricardo Nunes (MDB) pode ficar
achando que ele tem medo de combates e até guerras. Quando
era vereador, encarou e venceu os bancos que não pagavam o que
deviam pro tesouro (via CPI do ISS)
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Em plena campanha pelo Interior, litoral, Grande São Paulo
e capital, deputados e deputadas seguem cobrando dos prefeitos
e prefeitas o apoio às possíveis reeleições, pelas emendas (dinheiro) parlamentares pros municípios
.
GOVERNO (São Paulo)
Pré-candidato pela reeleição, Rodrigo (PSDB que foi do
Doria) não parece recuar da afirmativa de que sejam quais forem
os criminosos que tentarem enfrentar as Polícias (Militar e Civil) levarão chumbo. Campanha e campanha
.
CONGRESSO (Brasil)
São muitos os pré-candidatos, em quase todos os partidos,
que acham que já tão eleitos por serem ricos, famosos, artistas,
desportistas, cientistas ou fenômenos nas redes sociais. A maioria vai ficar entre “sabe nada, inocente”
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Ao dizer - antes do encontro que terá com o presidente norte-americano Biden (Democratas) - que pode guerrear contra
“ladrões das liberdades”, Jair Bolsonaro (PL) segue demonstrando que o Poder Maior de DEUS tá do seu lado
.
PARTIDOS
PT : ex-presidente e dono do partido - aguardando novos foros pros processos sobre mesmos crimes dos quais não foi inocentado - Lula segue ameaçando as liberdades garantidas pela
Constituição da República (Brasil 1988)
.
(Brasil)
... Quando tem tanto ‘pré-candidato’ - ao Senado por São Paulo
(Datena - PSC, França - PSB, Janaína - PRTB, Aníbal - PSDB e
agora Milton Leite - União), na real não tem quem possa dizer
que em 2023 vai sentar na cadeira
.
HISTÓRIAS
No Século 19, o ‘imperador’ Napoleão voltou a governar a
França, mas caiu após 100 dias. No Século 21, o imperador Putin tá governando a Rússia e afirma que 100 dias de guerra na
Ucrânia é só o começo dos domínios ...
.
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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cobertura contra a gripe nas crianças, gestantes e puérperas preocupa, principalmente neste
momento de sazonalidade do vírus da gripe. Temos neste momento hospitais com uma alta
de atendimento do público infantil e é fundamental que os
pais e responsáveis levem as
crianças para se vacinar, buscando evitar internações e casos graves da doença”, destacou o Secretário de Estado da
Saúde, Jean Gorinchteyn.
Cobertura vacinal
Cerca de 6,1 milhões de pessoas já foram imunizadas no Estado com a campanha de vacinação contra a gripe, que começou
em março. Isso representa
34,8% do público-alvo de 17,9
milhões de moradores do Esta-

do. No momento, a cobertura
vacinal entre os idosos atinge
54%, com 3,9 milhões de doses
aplicadas naqueles que tem mais
de 60 anos. Entre as crianças,
essa taxa é de 30%. Gestantes e
puérperas atingem 22% e
20,9%, respectivamente. A meta
é vacinar 90% dos grupos prioritários.
“Estamos chegando ao período de maior circulação do vírus da Influenza, que é o inverno. Portanto, é necessário que as
pessoas com maior probabilidade de desenvolver complicações
da doença – como pneumonia,
internação e óbito por influenza
– estejam vacinadas”, explica a
enfermeira Maria Ligia Bacciotte Ramos Nerger, da Divisão de
Imunização do Centro Vigilância
Epidemiológica.

Sarampo
O sarampo é uma doença de
fácil transmissão, uma pessoa
infectada pode transmitir para
até 18 pessoas sem proteção
contra a doença. A forma mais
eficaz de proteção contra a doença é a vacinação. A campanha
é voltada aos profissionais da
saúde e crianças de 6 meses a
menores de 5 anos. Entre as crianças, a cobertura vacinal contra a doença atingiu apenas
31,3%, a meta é vacinar 95%
desta faixa etária (público-alvo
de 2,6 milhões).
As vacinas contra o sarampo
e o vírus Influenza podem ser
tomadas simultaneamente, exceto para as pessoas que foram
diagnósticas com Covid-19.
Neste caso, a recomendação é
que as pessoas sejam vacinadas

imediatamente após o término
do período do isolamento. Além
disso, para as crianças entre 5 a
11 anos é necessário um intervalo de 15 dias entre as vacinas
destinadas à campanha e contra
o coronavírus.
As vacinas que fazem parte
de Calendário de Vacinação estão disponíveis rotineiramente
nas unidades de saúde. A conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância da imunização de rotina e não apenas
em momento epidêmico ou pandêmico, como o atual, é fundamental para proteger as crianças.
A orientação aos menores sobre
a higienização correta das mãos
e cuidados de prevenção também
deve ser replicada em conjunto
com exemplo a partir dos adultos da sua convivência.

Inscrição para o Vestibulinho das Etecs
termina na próxima segunda-feira
Os interessados em participar do processo seletivo das
Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) para o segundo semestre de 2022 têm até as 15 horas
da segunda-feira (6) para realizar a inscrição. O Vestibulinho
oferece mais de 43 mil vagas
para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo,
distribuídas em todas as regiões
do Estado de São Paulo. O pagamento da taxa de inscrição, de
R$ 39, deve ser efetuado até o
fim do expediente bancário do
dia 6. A avaliação será presencial com aplicação de prova, no dia
3 de julho.
As vagas do Vestibulinho
são destinadas a turmas presenciais, semipresenciais e
online das Etecs e classes
descentralizadas, unidades
que funcionam com um ou
mais cursos técnicos, sob a
administração de uma Etec,
por meio de parcerias com as
prefeituras do interior e da
Capital (aulas nos CEUs) e
com a Secretaria Estadual da
Educação.
São 42.946 vagas para habilitação técnica, sendo 40.066
na modalidade presencial e
2.880 vagas no formato online, em mais de 80 opções de
cursos, com duração de três
ou quatro semestres. Para as
especializações técnicas de
nível médio, a oferta é de 610
vagas, sendo 250 para o formato presencial. A relação de
cursos e a disponibilidade de
vagas podem ser consultadas no
site do Vestibulinho.

Conheça os requisitos para o
interessado concorrer a uma
vaga:
Para curso Técnico:
Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, apresentando o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está
matriculado na segunda ou terceira série;
Ter concluído ou estar cursando a Educação de Jovens e
Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Neste caso, o candidato deve ter o Certificado de
Conclusão do Ensino Médio ou
a declaração de que está matriculado, a partir do segundo termo da EJA ou dois certificados
de aprovação em áreas de estudos da EJA/CEEJA. Ou ainda o
Boletim de Aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o
Certificado de Aprovação do
Encceja em duas áreas de estudos avaliadas;
Para o candidato que tenha
realizado o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), até a edição de 2016, é preciso apresentar o Certificado ou a Declaração de Conclusão do Ensino
Médio, expedido por órgão
competente.
Para especialização técnica:
além de ter concluído o Ensino
Médio, o candidato precisa ter
cursado integralmente o Ensino
Técnico associado ao curso de
especialização, conforme relação disponível na internet.
Para vagas remanescentes: é
necessário, além de ter conclu-

ído o Ensino Médio, fazer uma
prova que visa comprovar as
competências referentes ao primeiro módulo evidenciando alguma experiência profissional
na área do curso.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no site
www.vestibulinhoetec.com.br. É
preciso preencher a ficha de inscrição disponível no menu
“Área do candidato” e, em seguida, imprimir o boleto bancário
para o pagamento da taxa. O valor deve ser pago em qualquer
agência bancária, via internet,
por meio de aplicativo bancário
ou ainda por meio da ferramenta disponível no site oficial do
processo seletivo, com cartão
de crédito.
Para os candidatos que não
têm acesso a computadores e
internet, as Etecs de todo o Estado disponibilizam os equipamentos para a realização da inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade
para saber datas e horários disponíveis, antes de ir ao local.
O preenchimento das informações é de responsabilidade do
candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16
anos. Mais informações sobre
como completar a ficha de inscrição e a documentação necessária podem ser conferidas na
Portaria do Vestibulinho e no
Manual do Candidato, disponíveis na internet.
Inclusão social
O candidato com deficiên-

cia, que necessite de condições
especiais para realizar a prova,
deverá indicá-la na ficha de inscrição eletrônica e, também,
encaminhar o laudo médico,
emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, por meio de link
específico na Área do Candidato, impreterivelmente, até as
15 horas do dia 6 de junho.
O candidato transgênero
que desejar ser tratado pelo
nome social, deverá informálo, no ato da inscrição, no
campo específico para isso.
Caso não seja informado o
nome social no ato da inscrição, não será possível solicitar a inclusão posteriormente. Também é preciso enviar
durante o preenchimento da ficha, via upload, imagem do RG
(frente e verso) e uma foto
3×4 recente.
O Sistema de Pontuação
Acrescida do Centro Paula
Souza concede acréscimo de
pontos à nota final obtida no
exame, sendo 3% a estudantes
afrodescendentes e 10% a
quem tenha estudado, integralmente, da quinta a oitava série
ou do sexto ao nono ano do
Ensino Fundamental, na rede
pública. Se o candidato estiver
nas duas situações, recebe 13%
de bônus.
Cabe ao candidato verificar
na portaria se tem direito à
pontuação acrescida, porque a
matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se
as informações não atenderem
às condições estabelecidas em
sua totalidade.

Governo do Estado libera R$ 320 mi
em obras e serviços no Grande ABC
O governador Rodrigo Garcia liberou na sexta-feira (3),
em São Bernardo do Campo,
R$ 320 milhões em obras e
serviços para municípios da
região do Grande ABC. Os recursos estaduais serão aplicados em melhorias nas áreas de infraestrutura urbana,
obras viárias, turismo, educação e habitação, além de entregas de novos sistemas de
saneamento e veículos para as
prefeituras.
“Estamos trazendo uma série de investimentos para a região, o que vai permitir que novas indústrias se instalem em
todo o ABC. A busca por emprego é algo que deve ser feito de forma permanente. E são
esses investimentos que estamos fazendo que permitem que
a gente sonhe com mais empregos para o ABC”, disse Rodrigo durante evento do programa Governo na Área.
O governador autorizou
convênios entre Estado e prefeituras no valor total de R$
166,5 milhões, que serão coordenados pela Secretaria de

Desenvolvimento Regional. O
investimento em obras de infraestrutura urbana vai beneficiar os municípios de Mauá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da
Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
O Detran.SP vai destinar R$
24,5 milhões para intervenções viárias na região do Grande ABC, por meio do programa Respeito à Vida. As obras
de melhorias serão executadas
em parceria com a CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).
Rodrigo Garcia também
entregou 36 veículos e maquinários do Programa Nova Frota SP Não Para aos municípios
do Grande ABC, além de 30
novas viaturas da Polícia Militar e uma da Defesa Civil. O investimento estadual para reforçar a frota regional de apoio a
prefeituras e segurança pública ultrapassa R$ 18,5 milhões.
Na área da Educação, o investimento de mais de R$ 41,5
milhões será destinado à construção de uma escola estadual

em Diadema, com capacidade
para 420 alunos, e cobertura de
quadras esportivas em 27 unidades de ensino da região do
Grande ABC. Os recursos serão aplicados pela Secretaria
de Estado da Educação e FDE
(Fundação para o Desenvolvimento da Educação)
Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico abriu
inscrições para 1.580 vagas do
Bolsa Trabalho no Grande
ABC. Os participantes recebem capacitação profissional e
uma bolsa-auxílio mensal de
R$ 540, por até cinco meses,
para jornada de quatro horas
por dia em órgãos públicos
municipais e estaduais.
A agência de fomento Desenvolve SP também confirmou o financiamento de projetos regionais no valor total
de R$ 64 milhões. A criação
do Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica
de São Bernardo do Campo vai
receber R$ 4 milhões em linha de crédito, enquanto que a
prefeitura de Santo André terá
acesso a R$ 60 milhões para

obras de infraestrutura.
Os municípios de Ribeirão
Pires e São Bernardo do Campo vão receber investimentos
de R$ 5 milhões para obras e
infraestrutura turístico. De
acordo com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, o
valor é 27,7% maior que a média dos últimos dois anos.
O governador também assinou convênio para a construção de 146 apartamentos e liberou recursos para outras 32
moradias em São Bernardo do
Campo, além de novas habitações e regularização fundiária
em Santo André. Em Diadema,
o programa Viver Melhor vai
promover a recuperação de
áreas internas e fachadas de
323 imóveis.
Por fim, o governador inaugurou 10,7 km de coletorestronco com interligações que
reforçam a rede de saneamento em São Bernardo do Campo
e Diadema. Localizados à margem do córrego Ribeirão dos
Couros, os coletores vão aumentar e melhorar o tratamento de esgoto nas duas cidades.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Produção de petróleo em abril chega
a 2,999 milhões de barris diários
O Brasil produziu, no último
mês de abril, 2,999 milhões de
barris diários (Mmbbl/d) de petróleo, com aumento de 0,6%
em comparação ao mês anterior. Em relação a abril de 2021,
houve expansão de 0,8%. Foram
produzidos ainda 137 milhões
de metros cúbicos diários
(MMm3/d) de gás natural, com
elevação de 1,8% em relação a
março e de 4,1% na comparação
com abril do ano anterior. No
total, foram produzidos 3,860
milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboe/d).
Os dados foram divulgados
na sexta-feira (3) pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
e estão disponíveis no Boletim
Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural. Também podem ser acessados, de forma interativa, nos Painéis Dinâmicos
de Produção de Petróleo e Gás
Natural.
Pré-sal
A produção na região do présal registrou, em abril, volume
de 2,911 milhões de barris de

óleo equivalente por dia (MMboe/d), sendo 2,298 MMbbl/d
de petróleo e 97,6 MMm3/d de
gás natural, o que correspondeu
a 75,4% da produção nacional.
De acordo com a ANP, houve
aumento de 1,2% em relação ao
mês anterior e de 5,4% em relação a abril de 2021. A produção teve origem em 129 poços.
Em abril, o aproveitamento
de gás natural foi de 98%. Foram disponibilizados ao mercado 52,2 MMm³/dia. A queima de
gás no mês atingiu 2,8 MMm³/
d, mostrando redução de 7,3%,
se comparada ao mês anterior, e
de 4,5% em comparação ao
mesmo mês de 2021.
No mês analisado, os campos
marítimos produziram 97,3% do
petróleo e 86,5% do gás natural.
Os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por
94,4% do petróleo e do gás natural produzidos no Brasil.
Destaques
O campo de Tupi, situado no
pré-sal da Bacia de Santos, foi o
maior produtor de petróleo e gás
natural em abril, registrando

858 MMbbl/d de petróleo e 41,2
MMm3/d de gás natural. A plataforma Petrobras 77, operando no
campo de Búzios por meio de
cinco poços a ela interligados,
produziu 158,096 Mbbl/d de petróleo e foi a instalação com
maior produção de petróleo.
A instalação Polo Arara, produzindo nos campos de Arara
Azul, Araracanga, Carapanaúba,
Cupiúba, Rio Urucu e Leste do
Uruco, por meio de 33 poços,
foi a de maior produção de gás
natural, respondendo por 7,756
Mmm³/d.
Estreito, na Bacia Potiguar,
apresentou o maior número de
poços produtores terrestres
(952), enquanto Tupi, na Bacia
de Santos, foi o campo marítimo com maior número (64).
Os campos de acumulações
marginais, por sua vez, produziram 372,3 boe/d, sendo 136 bbl/
d de petróleo e 37,6 Mm³/d de
gás natural. O campo de Iraí, operado pela Petroborn, foi o maior
produtor, com 212,9 boe/d.
Áreas
No mês de abril deste ano, a

produção nacional foi procedente de 275 áreas concedidas,
cinco áreas de cessão onerosa
e seis de partilha, operadas por
42 empresas. Dessas áreas, 62
são marítimas e 224 terrestres,
sendo 12 relativas a contratos
de áreas contendo acumulações marginais. A produção
ocorreu em 6.089 poços, dos
quais 447 são marítimos e
5.642 terrestres.
O boletim da ANP revela ainda que as bacias maduras terrestres (campos/testes de
longa duração das bacias do
Espírito Santo, Potiguar, Recôncavo, Sergipe e Alagoas)
produziram 91,380 Mboe/d,
sendo 68,120 Mbbl/d de petróleo e 3,698 MMm³/d de gás
natural. Desse total, 42,9 mil
boe/d foram produzidos pela
Petrobras e 48,5 mil boe/d
foram produzidos por concessões não operadas pela companhia nacional, dos quais:
19.884 na Bahia, 19.649 no
Rio Grande do Norte, 7.312
em Alagoas, 1.477 no Espírito Santo e 178 boe/d em Sergipe. (Agencia Brasil)

Sicredi torna-se 10º banco
integrado ao Portal Gov.br
Os cerca de 4,5 milhões de
associados ao Sicredi podem
ter acesso direto a serviços públicos digitais com a mesma
senha do aplicativo da instituição. A cooperativa de crédito
tornou-se a 10ª instituição financeira a ser integrada ao Portal Gov.br.
Além do Sicredi, estão associadas à plataforma as seguintes instituições: Banco do
Brasil, Caixa, Bradesco, Banrisul, Santander, BRB, Sicoob,
Itaú e Agibank. O login por
meio da senha do banco oferece nível de segurança prata
no Portal Gov.br, o que possibilita acesso a serviços como
o Sistema de Valores a Receber, do Banco Central, a decla-

ração pré-preenchida do Imposto de Renda e a carteira digital de trânsito.
Além da União, o Distrito
Federal e oito estados estão
integrados à plataforma. No
início de maio, o Portal
Gov.br superou a marca de
100 milhões de pessoas cadastradas. Atualmente, a plataforma fornece acesso a
4.879 serviços públicos, dos
quais 3.931 (80,6%) são completamente digitais.
Nos estados e nos municípios que aderiram ao portal, o
usuário pode ter o acesso ao
Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA),
arrecadado pelos estados. Também é possível regularizar as

dívidas com os governos locais
e a obter serviços associados
ao fornecimento de água e saneamento básico.
A Secretaria de Governo
Digital do Ministério da Economia, responsável pela plataforma gov.br, informa que o
acesso por meio do aplicativo
é seguro. Com a integração, o
governo tem acesso apenas ao
nome completo, Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), telefone e e-mail do usuário.
Como acessar
Ao acessar sites ou aplicativos governamentais que permitam a autenticação por meio
da opção gov.br, o cidadão será
direcionado a uma tela que

apresentará o item “Bancos
Credenciados”. Ao acioná-lo e
selecionar o Sicredi, por
exemplo, entre as instituições,
será direcionado para o ambiente do sistema cooperativo,
onde informará suas credenciais de acesso e receberá uma
mensagem no aplicativo.
Após esse processo, o correntista é convidado a aprovar
o compartilhamento dos dados
pessoais. Ao final dessa etapa, o cooperado será direcionado ao serviço que acessou
originalmente já de forma
identificada. O compartilhamento da senha do banco com
o Portal gov.br pode ser desfeito a qualquer momento.
(Agencia Brasil)

Atividade e nível de emprego da
indústria caem em abril, mostra CNI
Depois de um período de
crescimento no início do ano, a
indústria começou o segundo
trimestre com sinais de fadiga. Segundo a pesquisa Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), todos os indicadores
analisados caíram em abril,
afetando negativamente o desempenho do setor.
O faturamento real da indústria de transformação recuou 0,6% em abril, praticamente revertendo a alta de
0,7% registrada em março. Em
relação a abril do ano passado,
a queda chega a 5,8%.
As horas trabalhadas na produção caíram 2,2% em abril, o

segundo mês consecutivo de
queda. O indicador registrou
quatro crescimentos seguidos,
de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, mas começou a
cair em março. Na comparação
com abril do ano passado, o
número de horas trabalhadas
está 0,2% menor.
O desempenho negativo na
atividade refletiu-se no mercado de trabalho. O emprego industrial caiu 0,5% em abril na
comparação com março. Esse
foi o primeiro recuo após uma
sequência de altas que tinha
começado no segundo semestre de 2020, quando a economia começava a recuperar-se
das medidas de distanciamen-

to social da pandemia de covid-19. Apesar da queda, o nível de emprego na indústria
acumula crescimento de 1,6%
em relação a abril de 2021.
A massa salarial também
caiu, recuando 0,5% em abril,
após cinco meses de alta ou de
estabilidade. Em relação a abril
de 2021, a massa salarial real
mostra crescimento de 0,2%.
Fragilidade
Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo
Azevedo, a fragilidade atual da
indústria decorre de um cenário
de dificuldades econômicas. Do
lado da oferta, o setor está sendo pressionado pelo alto custo

dos insumos e pelo agravamento da escassez de alguns deles
após o início da guerra entre
Rússia e Ucrânia e as recentes
medidas de lockdown na China.
Do lado da demanda, os consumidores estão comprando
menos por causa da inflação e
dos juros altos, que reduz o poder de compra. Segundo a CNI,
as quedas observadas em abril
revertem os pequenos ganhos do
primeiro trimestre. “A economia
brasileira precisa de uma alavanca para atrair investimentos e
voltar a crescer, que deveria ser
a reforma tributária, mas todos
os esforços nesse sentido têm
sido frustrados”, afirma Azevedo. (Agencia Brasil)

Petrobras conclui teste de produção
de querosene de conteúdo renovável
O primeiro teste de produção de querosene de aviação
com conteúdo renovável (BioQAV) do Brasil foi concluído
pela Petrobras. O produto faz
parte da nova geração de combustíveis sustentáveis da companhia, que segue o compromisso de desenvolver soluções
pioneiras com foco na redução
de emissões de CO2.
Segundo a Petrobras, por
possuir, em sua formulação,
compostos de um óleo vegetal, gerados pela hidrogenação, que é uma reação química com adição de hidrogênio,
o BioQAV emite menos CO2
que o QAV mineral, um derivado do petróleo.
Para o diretor de Refino e
Gás Natural da Petrobras, Rodrigo Costa, o BioQAV terá papel relevante para reduzir as
emissões de CO2 do setor aéreo. “A Petrobras reúne todas as

competências e condições para
liderar o movimento de pesquisa, desenvolvimento e produção
futura de BioQAV no Brasil.
Com vocação para inovar, a
empresa é uma referência em
desenvolvimento tecnológico
de produtos de última geração,
assim como tem histórico de
atuar com combustíveis sustentáveis como o Diesel R5, com
conteúdo renovável”, avaliou.
A companhia informou que
o teste foi feito na Refinaria
Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná, e que os resultados foram considerados
promissores. “Esse teste é fruto de um trabalho integrado de
pesquisa, desenvolvimento e
inovação da Petrobras, para o
qual diferentes competências
em processamento, qualidade
de produtos e operação industrial, foram mobilizadas. O BioQAV, produzido por coproces-

samento de óleos vegetais, leva
à formação de compostos de
mesma natureza química que o
QAV mineral”, afirmou Rodrigo Costa.
“A Petrobras é a primeira
empresa no Brasil – e uma das
primeiras na América Latina –
a realizar o teste de produção
por coprocessamento (processamento conjunto) de querosene de origem fóssil e óleo vegetal, utilizando unidades de
refino existentes”, completou a
companhia em nota.
De acordo com a Petrobras,
a produção de QAV renovável é
fruto do seu Programa BioRefino, destinado ao desenvolvimento de combustíveis mais
modernos e sustentáveis e uma
das frentes de descarbonização
do Plano Estratégico 20222026 da companhia.
“Mais que um novo programa de negócios, o BioRefino

materializa em nossa estratégia
a redução de emissões, proporcionada por uma nova geração
de combustíveis renováveis.
É uma frente de atuação que
concilia a sustentabilidade
ambiental com geração de
valor. Isso porque entendemos que inovar com propósito é fundamental – e seremos
comp etitivos somente se formos capazes de entregar uma
energia com baixa intensidade
de emissões de carbono”, destacou o diretor.
Rodrigo Costa acrescentou
que o projeto ainda está em fase
de pesquisa e desenvolvimento
e a Petrobras está analisando os
resultados obtidos com o teste
inicial. “Em seguida, fará novos
estudos para avaliar a consolidação da tecnologia, visando à
produção de BioQAV para testes comerciais”, apontou Costa. (Agencia Brasil)

Venda de importados anota
em maio alta de 8,7%.
Produção nacional,
queda de 6,9%
Emplacamento de veículos importados registrou aumento
de 8,7% em maio ante abril de 2022; em relação a maio
de 2021, queda permanece alta, de 28%; Já o emplacamento de veículos de produção nacional das associadas
decresceu 6,9% no mês. E queda de 24,4% em relação a
maio de 2021
As onze marcas filiadas à
Abeifa – Associação Brasileira das Empresas Importadoras
e Fabricantes de Veículos Automotores, com licenciamento de 4.919 unidades, das quais
1.630 importadas e 3.289 veículos de produção nacional,
anotaram em maio último
queda em suas vendas de 2,3%
ante abril de 2022, quando
foram comercializadas 5.033
unidades. Comparado a maio
de 2021, a redução é de
25,6%: 4.919 unidades contra 6.616 veículos.
Na importação, as 1.630
unidades vendidas significaram alta de 8,7% ante as
1.500 unidades de abril de
2022 e redução de 28% ante
maio de 2021; enquanto na
produção nacional – com
3.289 unidades – a queda de
vendas foi de 6,9% ante as
3.533 unidades do mês anterior e redução de 24,4% em
relação a maio de 2021.
Com esse desempenho de
abril, as marcas associadas à
Abeifa anotaram no acumula-

do do ano 24.223 unidades licenciadas, 12% inferior às vendas dos cinco primeiros meses
do ano passado. Ao separar os
números de importados e unidades de produção nacional,
no entanto, a disparidade ainda é marcante. Enquanto os
importados amargaram baixa
de 33,2% (7.035 unidades
este ano x 10.528 veículos
em 2021), a produção nacional apresentou performance
positivo de 1,1% (17.188 x
17.001 unidades).
Em maio último, com
4.919 unidades licenciadas
(importados + produção nacional), a participação das associadas à Abeifa foi de 2,8% do
mercado total de autos e comerciais leves (174.814 unidades). Se consideradas somente as 1.630 unidades importadas, as associadas à entidade responderam por apenas 0,9% do mercado interno brasileiro, enquanto as
unidades nacionais, com
3.289 veículos, significaram
marketshare de 1,8%.

Sebrae lança Campanha
Nacional de Renegociação
de Dívidas
O Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançou na sexta-feira, empréstimos com parcelas em atraso. Podem aderir
também aquelas que estiverem
com garantia do Fundo de Aval
do Sebrae (Fampe). A proposta
é oferecer melhores condições
aos micro e pequenos negócios
para renegociar dívidas e voltar
à normalidade dos fluxos de pagamento.
A campanha inclui um ciclo
de palestras online no canal do
Sebrae no Youtube, de 6 a 10
de junho. Ao longo de todo o
mês, o Sebrae oferecerá orientação financeira às empresas que queiram readequar seu
fluxo de caixa às nova condições do empréstimo. Segundo o Sebrae, a estimativa é
beneficiar cerca de 14 mil
empresas entre microempreendedores individuais (MEI),
microempresas e empresas de
pequeno porte.
A Campanha Nacional de
Renegociação de Dívidas conta
com o apoio de instituições parceiras como Banco do Brasil,

Caixa, Serasa, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais,
Banco de Desenvolvimento do
Extremo Sul, Agência Estadual
de Fomento do Rio de Janeiro,
Agência de Desenvolvimento do
Estado de São Paulo, Agência de
Desenvolvimento do Estado de
Goiás, Sociedade de Crédito
Direto – ACCrédito e Banco
Original.
Segundo o gerente de Capitalização e Serviços Financeiros
do Sebrae, Caetano Minchilo, a
campanha vem em um momento em que a inadimplência das
empresas da base do Sebrae junto ao Fampe ainda não cresceu
frente ao mercado e, por isso, a
ideia é manter os números nesses patamares.
“O que queremos é manter a
adimplência, conseguir dar para
esses pequenos negócios que
têm uma parcela grande do seu
faturamento comprometida com
parcelas de crédito uma oportunidade de alocação dessas dívidas para que esse impacto frente ao seu faturamento mensal
seja menor”, afirmou. (Agencia
Brasil)

Produção industrial sobe 0,1%
de março para abril,
segundo IBGE
A produção da indústria no
país variou 0,1% de março para
abril deste ano, segundo dados
da Pesquisa Industrial Mensal
(PIM) divulgados na sexta-feira
(3) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Essa é a terceira avanço consecutiva do indicador, que acumula alta de 1,4% no período de
três meses.
“A produção industrial, ao
assinalar variação positiva de
0,1% em abril de 2022, marcou
o terceiro mês seguido de expansão, mas eliminou o recuo de
1,9% registrado em janeiro último. O setor industrial ainda se
encontra 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, de
fevereiro de 2020, e 18% abaixo do nível recorde, alcançado
em maio de 2011”, explicou o
gerente da pesquisa, André Macedo.
Na média móvel trimestral,
a indústria também cresceu
(0,5%). Nos demais tipos de
comparação, no entanto, a pro-

dução teve quedas: em relação a
abril de 2021 (-0,5%), no acumulado do ano (-3,4%) e no acumulado de 12 meses (-0,3%).
Na passagem de março para
abril, 16 das 26 atividades pesquisadas tiveram alta na produção, com destaques para coque,
produtos derivados do petróleo
e biocombustíveis (4,6%), bebidas (5,2%) e outros produtos
químicos (2,8%).
Por outro lado, dez atividades tiveram queda, entre elas
produtos alimentícios (-4,1%) e
veículos automotores, reboques
e carrocerias (-4,2%).
Entre as quatro grandes categorias econômicas da indústria, tiveram alta apenas os bens
de consumo semi e não duráveis
(2,3%) e os bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo (0,8%). Os bens de capital
- máquinas e equipamentos - caíram 9,2%, enquanto os bens de
consumo duráveis recuaram
5,5%. (Agencia Brasil)
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Enem 2022 recebe mais de
3,390 milhões de inscrições
Presidente sanciona atualização do Estatuto
de Advocacia
O presidente Jair Bolsonaro sancionou na sexta-feira (3)
o projeto de lei que atualiza o
Estatuto de Advocacia, norma
que define os direitos e deveres dos advogados que atuam
no país.
De acordo com a secretaria-geral da Presidência da República, a sanção busca aperfeiçoar a atuação da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e
preservar as prerrogativas dos
profissionais.
Na avaliação da OAB, a
nova lei traz pelo menos dez
novas conquistas para os profissionais da advocacia, entre
elas, a permissão para que os
serviços possam ser prestados
de forma verbal ou por escrito, independentemente de mandato ou formalização de contrato, garantia de pagamento de
honorários de acordo com o
Código de Processo Civil e a
competência exclusiva da Ordem para fiscalizar o exercício
profissional e o recebimento
de honorários.
A atualização do estatuto
também impede que advogados

possam assinar acordos de delação premiada contra seus clientes e prevê férias para criminalistas por meio da suspensão dos prazos processuais
penais entre 20 de dezembro
e 20 de janeiro de cada ano.
No entanto, Bolsonaro vetou parte do projeto que dava a
um representante da OAB o
direito de impedir que provas
não relacionadas à investigação
fossem retiradas de um escritório de advocacia durante o
cumprimento de medidas de
busca e apreensão.
“Ao permitir, contudo, que
o representante da OAB impedisse a apreensão de documentos não relacionados ao
fato investigado, a norma,
além de autorizar que tais
agentes se imiscuíssem em
função que é afeta constitucionalmente às polícias judiciárias, acabaria por comprometer o bom êxito da investigação, que, como visto, tem por
objetivo central a colheita de
elementos informativos”, diz o
texto que justificou o veto.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE GABRIELA SOUZA CARNEIRO,
REQUERIDA POR Neusa Morais Sousa Carneiro-PROCESSO
Nº 1021744-96.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª

Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Marina Maimone
Spagnuolo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 31/03/2022: ³(PIDFHGRH[posto, com
fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição da parte
requerida G.S.C. e nomear N.M.S.C. VXDFXUDGRUDGHILQLWLYD´
Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3o, Código de Processo
Civil e no artigo 9º, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no
registro civil competente, publique-se pela imprensa local e pelo órgão
oficial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, [06]
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COMARCA DE S O PAULO - FORO CENTRAL - 45ª VARA C VEL - Praça João
Mendes s/nº - 14º andar - salas nº 1418 / 1422 - Centro - CEP 01501-900 - São
Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA
O. Prazo: 20 dias .
Proc. nº 1131023-82.2019.8.26.0100. A Dra. BR UNA CARRAF A BESSA LEVIS ,
MMª Juíza de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER a SEVERINO HIP LITO
DE MEDEIROS (CPF 883.095.768-20), que CATARINA RASSI JO O e/o lhe
movem ação de DESPEJO por FALTA de PAGAMENTO c/c COBRAN A (corréu:
Eulino Maria da Conceição ), relativamente ao imóvel situado na Pça. Mal.
Deodoro, 324, apto. 24, Sta. Cecília, cujo débito atinge R$ 4.500,78 (fev/2020).
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITA
O por EDITAL para que,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PURGUE a MORA ou
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados
e ciente de que no silêncio lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL . Será o
presente afixado e publicado na forma da lei.São Paulo, 30 de maio de 2022.
04 e 07/06

A edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano teve 3.396.597 inscrições
confirmadas. De acordo com
Ministério da Educação (MEC),
o número representa um aumento de 11,6% em relação à edição
de 2021, que teve 3.040.908
confirmações. O total corresponde às duas versões do exame, a impressa e a digital.
Do total de participantes
confirmados,
2.028.353
(59,72%) são isentos da taxa de
inscrição e 1.368.244 (40,28%)
são pagantes. Os dados são considerados preliminares até a apuração definitiva, tendo em vista
que há casos de processamento
dos pagamentos pelas institui-

ções bancárias, processos judiciais, comissão de demandas,
além de outras situações excepcionais.
Dos inscritos, 3.331.531 farão a versão em papel e 65.066,
em computador. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) aplicará as provas das duas
versões nos dias 13 e 20 de novembro.
Quem solicitou atendimento especializado poderá conferir o resultado do pedido a partir da próxima terça-feira (7). No
mesmo dia, começa o período
de recursos para os participantes que tiveram as solicitações
indeferidas. Candidatos que de-

sejam ter tratamento por nome
social poderão solicitá-lo entre
23 e 28 de junho.
Exame
O Enem avalia o desempenho
escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de
existência, tornou-se uma das
principais portas de entrada
para a educação superior no
Brasil, por meio do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) e de
iniciativas como o Programa
Universidade para Todos (ProUni), ambas ações do Ministério
da Educação.
Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem

para selecionar estudantes. Os
resultados são usados como critério único ou complementar
dos processos seletivos, além de
servirem de parâmetros para
acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado
pelo Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies).
Os resultados individuais do
Enem também podem ser usados nos processos seletivos de
instituições portuguesas que
têm convênio com o Inep para
aceitarem as notas do exame. Os
acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar
a educação superior em Portugal. (Agencia Brasil)

Sorocaba tentará evitar entrada de
pessoas vindas da Cracolândia
A cidade de Sorocaba, no interior paulista, vai fazer barreiras na rodoviária e em outros
locais para impedir que pessoas
que saíram da Cracolândia, na
capital paulista, entrem para o
município. O anúncio foi feito
na sexta-feira, (3) pelo prefeito
Rodrigo Manga após uma reunião com representantes estaduais e federais da área de saúde e
das polícias Militar e Civil.
Segundo Manga, desde a realização de uma grande operação policial na área central da
cidade de São Paulo para dispersar a concentração de pessoas em situação de rua e usuárias de drogas, parte dessa
população tem se dirigido para
a região metropolitana de So-

rocaba. O município fica a
pouco mais de 80 quilômetros
da capital.
“O que acontece é que, no
último mês, vimos um aumento significativo de pessoas que
vieram de São Paulo, em especial da Cracolândia, e migraram
para a cidade de Sorocaba”, disse Manga. De acordo com o
prefeito, as equipes municipais
identificaram nos últimos dias
60 pessoas que teriam migrado
da capital paulista.
Barreiras humanitárias
Para evitar que pessoas vindas da Cracolândia se estabeleçam na cidade, Manga disse que
serão feitas “barreiras humanitárias” na rodoviária e em ou-

tras entradas da cidade. “As pessoas serão recebidas pelas
equipes de assistência social,
saúde mental e também pelas
forças de segurança.”
Aqueles que chegarem e forem identificados como usuários de drogas serão encaminhados a serviços para que não
permaneçam nas ruas de Sorocaba, informou o prefeito.
“Identificados os usuárias de
drogas, será oferecida ajuda
imediata para que não fiquem na
rua e acabem formando pontos
de uso de drogas na cidade ou
possam migrar para a região
metropolitana [de Sorocaba].”
De acordo com Manga, o
procedimento é semelhante ao
que já é adotado na cidade des-

de o ano passado. Além da oferta de serviços de saúde, a iniciativa da prefeitura é acompanhada pela polícia. “Tem a questão policial de identificar aqueles que são procurados, que são
traficantes e estão escondidos,
disfarçados em meio a moradores em situação de rua”, disse.
Apesar de adotar medidas
para impedir a chegada de pessoas da capital paulista, o prefeito de Sorocaba disse que
apoia a ação realizada na Cracolândia e que trabalha junto
com o governo estadual para
fazer um censo em Sorocaba e
nas cidades vizinhas para identificar a migração de pessoas
em situação de rua. (Agência
Brasil)

TSE debate efeito da Lei de Proteção
de Dados em relação a candidatos
Representantes da Justiça
Eleitoral, de órgãos públicos,
organizações não governamentais, instituições acadêmicas e
associações de direito debatem
desde a última quinta-feira(2),
no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), os efeitos da Lei Geral
da Proteção de Dados (LGPD)
sobre a divulgação de dados dos
candidatos.
Um dos principais pontos de
discussão está em saber até que
ponto e por quanto tempo informações pessoais dos candidatos, como número de docu-

mentos e endereço pessoal,
podem ser disponibilizados ao
público sem ferir a proteção
aos dados pessoais.
Outro ponto é saber qual nível de detalhamento que as informações sobre a prestação de
contas de campanha devem ter
ao serem divulgadas.
“Esse evento pretende aperfeiçoar uma conciliação da proteção de dados e a transparência do processo eleitoral.
Esse é o grande desafio da Justiça Eleitoral”, disse na quinta-feira (2) o vice-presidente do

TSE, ministro Alexandre de
Moraes, em fala de abertura da
audiência pública.
O presidente do TSE, Edson
Fachin, destacou que a Justiça
Eleitoral detém uma série de
bancos de dados que guardam
dados pessoais, como o cadastro eleitoral, incluindo informações biométricas dos eleitores,
e as listas de filiação de todos
os partidos, entre outros.
Na sexta-feira (3), os participantes discutiram como
equilibrar privacidade e interesse público.

“Dados necessários para a
tomada de decisão do eleitor,
para a fiscalização da mídia e
da opinião pública, devem ser
públicos. Por outro lado, alguns cuidados devem ser tomados, especialmente em relação aos dados que não são
necessários para decisão do
eleitor ou para sua fiscalização, que podem oferecer risco à segurança física e patrimonial do candidato ou de sua
família”, explicou Roberto
Bornhausen, do Instituto Legal Grounds. (Agencia Brasil)

Tem início a reserva de ações da
Eletrobras com recursos do FGTS
A partir da sexta-feira (3) até
as 12h da próxima quarta-feira
(8), os trabalhadores com carteira assinada poderão manifestar o interesse em comprar
ações da Eletrobras com recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). Começa o prazo para reservar
ações da companhia estatal, que
passa por um processo de privatização.
A operação não representa a
compra efetiva das ações, que
ocorrerá somente quando for
realizado o leilão da companhia
elétrica. O procedimento, no
entanto, é necessário para confirmar o interesse pelas ações da
estatal. Com a privatização, o
governo federal quer reduzir a
participação na Eletrobras de
72% para, no máximo, 45%.
O trabalhador poderá até
50% do saldo na conta do Fundo de Garantia. Dessa forma,
quem tiver saldo de R$ 40 mil
no FGTS só poderá destinar R$
20 mil para a compra das ações
da Eletrobras. No caso de o empregado ter mais de uma conta
no FGTS, poderá usar até 50%
do saldo de cada uma. Alguns
fundos cobram um valor mínimo para a cota, que varia de R$

20 a R$ 200.
O pedido de reserva deverá
ser feito diretamente nas páginas de bancos e de corretoras que
mantêm Fundos Mútuos de Privatização ligados ao FGTS
(FMP-FGTS). Atualmente, as
instituições financeiras têm páginas na internet com o prospecto preliminar e os avisos ao mercado.
Autorização para consulta
Antes de fazer a operação de
reserva, o trabalhador deverá
autorizar que as instituições financeiras consultem os saldos
do FGTS e efetuem a reserva
dos valores para a aplicação no
FMP-FGTS. O procedimento
deve ser feito no aplicativo
FGTS, da Caixa Econômica Federal, disponível para smartphones e tablets.
Ao abrir o aplicativo, o trabalhador deve clicar no botão
“Autorizar bancos a consultarem
seu FGTS”. Em seguida, deve
escolher a opção “Aplicação nos
fundos mútuos de privatização
FGTS”, selecionar a opção
“FMP Eletrobras” e escolher
uma das dezenas de administradoras (bancos e corretoras que
operam o FMP) que aparecerem.
A instituição financeira escolhi-

da deve ser a mesma em que o
trabalhador fará a reserva.
Na mesma tela, é possível
simular a aplicação no FMPFGTS. O próprio aplicativo esclarece que só é permitida a aplicação com valores inteiros.
Dessa forma, o saldo máximo
de 50% do valor de cada conta
vinculada do FGTS deve ser arredondado para baixo, desconsiderando os centavos.
Precificação
O preço de cada ação na
oferta será definido apenas em
9 de junho, um dia após o fim
do prazo de reserva. Na quintafeira (2), a ação da estatal encerrou o dia cotada em torno de R$
43 na bolsa, mas o valor da oferta só será definido após negociações entre os fundos de investimento (entre os quais os
FMP), os bancos e a Eletrobras.
As pessoas físicas não participação do processo.
A Eletrobras destinou R$ 6
bilhões para a venda de ações a
investidores que pretendem usar
recursos do FGTS. O uso do
Fundo de Garantia representa
apenas uma das formas pelas
quais pessoas físicas podem participar do leilão, previsto para

ocorrer no segundo semestre.
Caso a pessoa física queira comprar ações diretamente no dia do
leilão, sem usar o FGTS, poderá
desembolsar entre R$ 1 mil e
R$ 1 milhão, cada uma.
Variação e riscos
O trabalhador deve ficar atento aos riscos da operação. Como
o mercado de ações é variável,
os papéis da Eletrobras estarão
sujeitos às oscilações do mercado financeiro. Será preciso ter
paciência e observar a evolução
dos papéis no longo prazo, antes de vender as ações quando as
cotações baixarem e sair no prejuízo.
O investimento tem prazo
mínimo de um ano. Quem comprar ações da Eletrobras com o
FGTS terá de esperar pelo menos 12 meses para desfazer-se
dos papéis. Após a venda, o dinheiro voltará para a conta do
FGTS e só poderá ser sacado nas
regras atuais, como demissão
sem justa causa, financiamentos
de imóveis, doenças graves ou
o saque aniversário (saque que
ocorre uma vez por ano em troca de não ter direito a receber o
saldo em caso de demissão).
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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SPE Itapevi Ambiental S.A.
CNPJ nº 42.805.815/0001-98
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Ativo
2021 Passivo
Ativo circulante
1 Passivo circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Caixa e equivalentes de caixa
1
Arrendamentos
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Contas a receber com partes relacionadas
Fornecedores de partes relacionadas
Contrato Ativo
Obrigações trabalhistas
Estoques
Obrigações tributárias
Conta corrente intra grupo
Impostos a recuperar
Adiantamentos de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Demais contas a pagar
Despesas do exercício seguinte
Obrigações com operações descontinuadas
Demais contas a receber
- Passivo não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Ativo mantida para venda
Arrendamentos
Provisão para fechamento de aterros
Ativo não circulante
15.387
Provisão para demandas judiciais
Títulos e valores mobiliários
Provisão para passivo descoberto
Mútuos com partes relacionadas
Obrigações tributárias
Contas a receber de clientes
Impostos diferidos
Impostos a recuperar
Adiantamentos de clientes
Despesas do exercício seguinte
Demais contas a pagar
Demais contas a receber
- Patrimônio Líquido
Capital social
Investimentos
Reserva de Capital
Ativo de direito de uso
Prejuízos acumulados
Imobilizado
15.387
Adiantamento para futuro aumento de capital
Intangível
- Participação de não controladores
Total do ativo
15.388 Total do passivo e patrimônio líquido
'HPRQVWUDomRGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
Capital
Reserva
Prejuízos Total atibuível Participação de não
Social
de capital
acumulados aos acionistas
controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Aporte de Capital Social
15.387
Prejuízo do Exercicio
1
Adiantamento para futuro aumento de capital
15.388
Saldos em 31 de dezembro de 2021
Demonstração do Resultado
([HUFLFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
Receita de prestação de serviços
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais
Resultado de equivalêcia patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

2021
-

5HVXOWDGRDQWHVGDVGHVSHVDVHUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDVHUHFHLWDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(-) Imposto de renda e contribuição social - correntes
(-) Imposto de renda e contribuição social - diferidos
Prejuízo líquido do exercício
Operações descontinuadas
Lucro (prejuízo) após o imposto do exercício resultante
das operações em continuidade
Prejuízo do exercício
Atribuível a :
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

-

Demonstrações do resultado abrangente
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
2020
-

Prejuízo do período
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVDVHUHPUHFODVVL¿FDGRV
para o resultado do período em períodos subsequentes:
Resultado abrangente do período

-

ASSINATURAS
Responsável legal: Leopoldo de Bruggen e Silva
Contador: Jessica Gomes de Oliveira Cunha – CRC SP-327879/O
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis
na sede da Companhia.

CNPJ nº 42.805.882/0001-02
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Ativo
2021 Passivo
Ativo circulante
1 Passivo circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Caixa e equivalentes de caixa
1
Arrendamentos
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Contas a receber com partes relacionadas
Fornecedores de partes relacionadas
Contrato Ativo
Obrigações trabalhistas
Estoques
Obrigações tributárias
Conta corrente intra grupo
Impostos a recuperar
Adiantamentos de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Demais contas a pagar
Despesas do exercício seguinte
Obrigações com operações descontinuadas
Demais contas a receber
- Passivo não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Ativo mantida para venda
Arrendamentos
Provisão para fechamento de aterros
Ativo não circulante
88.379
Provisão para demandas judiciais
Títulos e valores mobiliários
Provisão para passivo descoberto
Mútuos com partes relacionadas
Obrigações tributárias
Contas a receber de clientes
Impostos diferidos
Impostos a recuperar
Adiantamentos de clientes
Despesas do exercício seguinte
Demais contas a pagar
Demais contas a receber
- Patrimônio Líquido
Capital social
Investimentos
Reserva de Capital
Ativo de direito de uso
Prejuízos acumulados
Imobilizado
88.379
Adiantamento para futuro aumento de capital
Intangível
Participação de não controladores
Total do ativo
88.380 Total do passivo e patrimônio líquido

Total
15.387
1
15.388

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Aporte de Capital Social
Prejuízo do Exercicio
Adiantamento para futuro aumento de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2021

'HPRQVWUDomRGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
Capital
Reserva
Prejuízos Total atibuível Participação de não
Social
de capital
acumulados aos acionistas
controladores
15.346
1
15.347
-

Demonstração do Resultado
([HUFLFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
Receita de prestação de serviços
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais
Resultado de equivalêcia patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

2021
-

5HVXOWDGRDQWHVGDVGHVSHVDVHUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDVHUHFHLWDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(-) Imposto de renda e contribuição social - correntes
(-) Imposto de renda e contribuição social - diferidos
Prejuízo líquido do exercício
Operações descontinuadas
Lucro (prejuízo) após o imposto do exercício resultante
das operações em continuidade
Prejuízo do exercício
Atribuível a :
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

-

Demonstrações do resultado abrangente
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
2020
-

Prejuízo do período
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVDVHUHPUHFODVVL¿FDGRV
para o resultado do período em períodos subsequentes:
Resultado abrangente do período
ASSINATURAS
Responsável legal: Leopoldo de Bruggen e Silva
Contador: Jessica Gomes de Oliveira Cunha – CRC SP-327879/O

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis
na sede da Companhia.

-

'HPRQVWUDomRGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
Capital
Reserva
Prejuízos Total atibuível Participação de não
Social
de capital
acumulados aos acionistas
controladores
88.379
1
88.379
-

Demonstração do Resultado
([HUFLFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
Receita de prestação de serviços
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais
Resultado de equivalêcia patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

2021
1
1
1
1
1

5HVXOWDGRDQWHVGDVGHVSHVDVHUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDVHUHFHLWDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(-) Imposto de renda e contribuição social - correntes
(-) Imposto de renda e contribuição social - diferidos
Prejuízo líquido do exercício
Operações descontinuadas
Lucro (prejuízo) após o imposto do exercício resultante
das operações em continuidade
Prejuízo do exercício
Atribuível a :
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

1
1
-

Demonstrações do resultado abrangente
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
2020
1

Prejuízo do período
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVDVHUHPUHFODVVL¿FDGRV
para o resultado do período em períodos subsequentes:
Resultado abrangente do período

1

ASSINATURAS
Responsável legal: Leopoldo de Bruggen e Silva
Contador: Jessica Gomes de Oliveira Cunha – CRC SP-327879/O
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis
na sede da Companhia.

2021
1
1
88.379
88.379
(1)
1
88.380

Total
88.379
1
88.379

Demonstração dos Fluxos de Caixa
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(Em milhares de reais)
2021
Das atividades operacionais
Prejuízo do exercício nas operações em continuidade
1
Lucro líquido (prejuízo) do exercício nas operações em descontinuidade
Prejuízo do exercício
1
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações, amortizações e exaustões
Provisão para crédito liquidação duvidosa e perda com recebíveis
Valor residual na alienação de ativo imobilizado / Intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Ganho (perda) de capital na alienação de investimentos
Ajuste ao valor recuperável de ágio ativo imobiliazado e Intangivel
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
Provisão para demandas judiciais, líquidas de reversões
9DULDomRPRQHWiULDHQFDUJRV¿QDQFHLURVHMXURV
Outros
(1)
Acréscimo/(decréscimo) em ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Provisão para demandas judiciais
Partes relacionadas
Outros
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital em controladas e coligadas
Recebimento de venda de subsidiaria
Dividendos recebidos
Aquisição de ativo imobilizado
(88.739)
Aquisição de intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(88.739)
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Aumento de capital
(88.739)
Adiantamento para futuro aumento de capital
1
3DJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
-XURVHHQFDUJRV¿QDQFHLURVSDJRV
Pagamento de Arrendamentos
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
(88.739)
1
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
1

SPE Tremembe Ambiental S.A.

SPE Sorocaba Ambiental S.A.

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Aporte de Capital Social
Prejuízo do Exercicio
Adiantamento para futuro aumento de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2021
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SPE Paulinia Ambiental S.A.
2021
15.388
15.387
1
15.388

Demonstração dos Fluxos de Caixa
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(Em milhares de reais)
2021
Das atividades operacionais
Prejuízo do exercício nas operações em continuidade
Lucro líquido (prejuízo) do exercício nas operações em descontinuidade
Prejuízo do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações, amortizações e exaustões
Provisão para crédito liquidação duvidosa e perda com recebíveis
Valor residual na alienação de ativo imobilizado / Intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Ganho (perda) de capital na alienação de investimentos
Ajuste ao valor recuperável de ágio ativo imobiliazado e Intangivel
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
Provisão para demandas judiciais, líquidas de reversões
9DULDomRPRQHWiULDHQFDUJRV¿QDQFHLURVHMXURV
Outros
Acréscimo/(decréscimo) em ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Provisão para demandas judiciais
Partes relacionadas
Outros
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital em controladas e coligadas
Recebimento de venda de subsidiaria
Dividendos recebidos
Aquisição de ativo imobilizado
(15.387)
Aquisição de intangível
(15.387)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Aumento de capital
15.387
Adiantamento para futuro aumento de capital
1
3DJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
-XURVHHQFDUJRV¿QDQFHLURVSDJRV
Pagamento de Arrendamentos
15.387
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
1
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
1
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

CNPJ nº 42.805.842/0001-60
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Ativo
2021 Passivo
Ativo circulante
1 Passivo circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Caixa e equivalentes de caixa
1
Arrendamentos
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Contas a receber com partes relacionadas
Fornecedores de partes relacionadas
Contrato Ativo
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Estoques
Conta corrente intra grupo
Impostos a recuperar
Adiantamentos de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Demais contas a pagar
Despesas do exercício seguinte
Obrigações com operações descontinuadas
Demais contas a receber
- Passivo não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Arrendamentos
Ativo mantida para venda
Provisão para fechamento de aterros
Ativo não circulante
15.346
Provisão para demandas judiciais
Títulos e valores mobiliários
Provisão para passivo descoberto
Mútuos com partes relacionadas
Obrigações tributárias
Contas a receber de clientes
Impostos diferidos
Impostos a recuperar
Adiantamentos de clientes
Despesas do exercício seguinte
Demais contas a pagar
Demais contas a receber
- Patrimônio Líquido
Capital social
Investimentos
Reserva de Capital
Ativo de direito de uso
Prejuízos acumulados
Imobilizado
15.346
Adiantamento para futuro aumento de capital
Intangível
Participação de não controladores
Total do ativo
15.347 Total do passivo e patrimônio líquido

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR5HJLRQDOGH6DQWR$PDUR633URFHVVR   ,QWHUGLomR
&XUDWHOD7XWHODH&XUDWHOD(OGHU-RVp5LEHLUR7DQLD6XHOL&KHFFKLQDWR3HORH[SRVWRDFROKRRSHGLGRLQLFLDOSDUDRILP
GH UHFRQKHFHU D ,1&$3$&,'$'( 5(/$7,9$ GH -22 3$8/2 &+(&&+,1$72 5,%(,52 SRUWDGRU D  GH HVTXL]RIUHQLD
&,')  SDUD H[HUFHU SHVVRDOPHQWH RV DWRV GD YLGD FLYLO UHODWLYRV DRV VHXV GLUHLWRV GH QDWXUH]D SDWULPRQLDO H
QHJRFLDOFRPDUHVVDOYDSUHYLVWDQRVDUWLJRVHGD/HLQGHGHMXOKRGHHQRPHDUSDUDRFDUJRGH
FXUDGRU D GHILQLWLYR D R D UHTXHUHQWH(/'(5-26(5,%(,52VREFRPSURPLVVR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
RIO BRANCO RUGBY CLUBE – CNPJ (MF) 54.530.548/0001-72
O presidente do RIO BRANCO RUGBY CLUBE, no uso de suas atribuições legais,
convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 15 de julho de 2022, Sábado, às 10:30 em primeira chamada e às 11:00
em segunda chamada, na sede do Clube situada à Rua Xavier Kraus, 63 – Vila
Leopoldina, com a seguinte ordem do dia: 1. Eleição da Mesa que irá conduzir a
assembleia, nos termos do Estatuto Social; 2. Leitura da Ata da Assembleia anterior;
3. Apresentação do Relatório Anual da Diretoria, referentes ao ano fiscal de 2021; 4.
Discussão e Aprovação das Contas e Análise do Parecer do Conselho Fiscal, referentes
às contas apresentadas; 5. Eleição dos Membros da Diretoria, com a eleição de
Presidente, Vice-Presidente de Gestão, Vice-Presidente de Esporte e Vice-Presidente
Financeiro; e 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Os pedidos de registro de
chapa, para concorrer ao pleito, devem ser protocolizada na Secretaria do Clube ou
enviada para ou encaminhados para o e-mail diretoria@rbrc.com.br, com até 20 dias
de antecedência da data designada, com a indicação para todos os cargos citados,
nos termos do artigo 24, § 2º do Estatuto Social, observando-se as exigências
previstas no §3 do mesmo dispositivo. Relembro-os que votam os Sócios titulares há
mais de um ano, maiores de 16 (dezesseis) anos, quites com os cofres sociais e em
pleno gozo de seus direitos associativos. Marcelo Higino Alves da Silveira - (DiretorPresidente).

2021
15.347
15.346
1
15.347

CNPJ nº 42.972.930/0001-57
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Ativo
2021 Passivo
Ativo circulante
1 Passivo circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Caixa e equivalentes de caixa
1
Arrendamentos
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Contas a receber com partes relacionadas
Fornecedores de partes relacionadas
Contrato Ativo
Obrigações trabalhistas
Estoques
Obrigações tributárias
Conta corrente intra grupo
Impostos a recuperar
Adiantamentos de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Demais contas a pagar
Despesas do exercício seguinte
Obrigações com operações descontinuadas
Demais contas a receber
- Passivo não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Ativo mantida para venda
Arrendamentos
Provisão para fechamento de aterros
Ativo não circulante
41.125
Provisão para demandas judiciais
Títulos e valores mobiliários
Provisão para passivo descoberto
Mútuos com partes relacionadas
Obrigações tributárias
Contas a receber de clientes
Impostos diferidos
Impostos a recuperar
Adiantamentos de clientes
Despesas do exercício seguinte
Demais contas a pagar
Demais contas a receber
- Patrimônio Líquido
Capital social
Investimentos
Reserva de Capital
Ativo de direito de uso
Prejuízos acumulados
Imobilizado
41.125
Adiantamento para futuro aumento de capital
Intangível
Participação de não controladores
Total do ativo
41.126 Total do passivo e patrimônio líquido

Total
15.346
1
15.347

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Aporte de Capital Social
Prejuízo do Exercicio
Adiantamento para futuro aumento de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(Em milhares de reais)
2021
Das atividades operacionais
Prejuízo do exercício nas operações em continuidade
Lucro líquido (prejuízo) do exercício nas operações em descontinuidade
Prejuízo do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações, amortizações e exaustões
Provisão para crédito liquidação duvidosa e perda com recebíveis
Valor residual na alienação de ativo imobilizado / Intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Ganho (perda) de capital na alienação de investimentos
Ajuste ao valor recuperável de ágio ativo imobiliazado e Intangivel
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
Provisão para demandas judiciais, líquidas de reversões
9DULDomRPRQHWiULDHQFDUJRV¿QDQFHLURVHMXURV
Outros
Acréscimo/(decréscimo) em ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Provisão para demandas judiciais
Partes relacionadas
Outros
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital em controladas e coligadas
Recebimento de venda de subsidiaria
Dividendos recebidos
Aquisição de ativo imobilizado
(15.346)
Aquisição de intangível
(15.346)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Aumento de capital
15.346
Adiantamento para futuro aumento de capital
1
3DJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
-XURVHHQFDUJRV¿QDQFHLURVSDJRV
Pagamento de Arrendamentos
15.347
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
1
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
1
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

'HPRQVWUDomRGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
Capital
Reserva
Prejuízos Total atibuível Participação de não
Social
de capital
acumulados aos acionistas
controladores
41.125
1
41.126
-

Demonstração do Resultado
([HUFLFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
Receita de prestação de serviços
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais
Resultado de equivalêcia patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

2021
-

5HVXOWDGRDQWHVGDVGHVSHVDVHUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDVHUHFHLWDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(-) Imposto de renda e contribuição social - correntes
(-) Imposto de renda e contribuição social - diferidos
Prejuízo líquido do exercício
Operações descontinuadas
Lucro (prejuízo) após o imposto do exercício resultante
das operações em continuidade
Prejuízo do exercício
Atribuível a :
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

-

Demonstrações do resultado abrangente
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de reais)
2020
-

Prejuízo do período
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVDVHUHPUHFODVVL¿FDGRV
para o resultado do período em períodos subsequentes:
Resultado abrangente do período
ASSINATURAS
Responsável legal: Leopoldo de Bruggen e Silva
Contador: Jessica Gomes de Oliveira Cunha – CRC SP-327879/O

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis
na sede da Companhia.

-

2021
41.126
41.125
1
41.126

Total
41.125
1
41.126

Demonstração dos Fluxos de Caixa
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(Em milhares de reais)
2021
Das atividades operacionais
Prejuízo do exercício nas operações em continuidade
Lucro líquido (prejuízo) do exercício nas operações em descontinuidade
Prejuízo do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações, amortizações e exaustões
Provisão para crédito liquidação duvidosa e perda com recebíveis
Valor residual na alienação de ativo imobilizado / Intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Ganho (perda) de capital na alienação de investimentos
Ajuste ao valor recuperável de ágio ativo imobiliazado e Intangivel
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
Provisão para demandas judiciais, líquidas de reversões
9DULDomRPRQHWiULDHQFDUJRV¿QDQFHLURVHMXURV
Outros
Acréscimo/(decréscimo) em ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Provisão para demandas judiciais
Partes relacionadas
Outros
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital em controladas e coligadas
Recebimento de venda de subsidiaria
Dividendos recebidos
Aquisição de ativo imobilizado
(41.125)
Aquisição de intangível
(41.125)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Aumento de capital
41.125
Adiantamento para futuro aumento de capital
1
3DJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
-XURVHHQFDUJRV¿QDQFHLURVSDJRV
Pagamento de Arrendamentos
41.126
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
1
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
1
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CA Indaiatuba 2 Empreendimentos e Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 10.446.929/0001-00 - NIRE 35.222.803.907
Extrato do Instrumento Particular de 13ª Alteração de Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, Casuarina Empreendimentos e Participações Ltda., com sede social em
São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 27.408.322/0001-20, JUCESP NIRE 35.230.496.813, representada por seus diretores, Cláudia Calandra Barroquello de Lima, RG 18.399.303-2-SSP/SP, CPF/MF 065.160.938-06, e Márcio Álvaro Moreira Caruso, RG 17.423.714-5-SSP/SP, CPF/MF 088.913.568-16; Única sócia resolvem alterar pela 13ª vez o contrato social da seguinte forma: 1.1. A sócia decide, aprovar o Protocolo e Justiﬁcação de Cisão Parcial celebrado nesta data,
contendo as bases da operação de cisão parcial da CA Indaiatuba 3 Empreendimentos e Participações Ltda.,
com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 10.464.114/0001-46, JUCESP NIRE 35.222.803.982 “CA Indaiatuba 3”, com
a versão de parcela patrimonial cindida para a Sociedade. 1.2. A sócia decide, aprovar e ratiﬁcar a nomeação da
Contarq Serviços Contábeis e Projetos Ltda., com sede social em Campo Limpo Paulista/SP, CNPJ/MF nº
96.492.756/0001-74 e no CRC/SP nº 119779, para proceder à avaliação da parcela do patrimônio cindida da CA Indaiatuba 3 e incorporadora à Sociedade. 1.3. O Laudo de Avaliação, avaliou o acervo líquido a ser cindido pelo valor
de R$ 5.850.592,00, pelo critério contábil, cujo montante será revertido integralmente para a Sociedade, conforme
descrito no Protocolo e Justiﬁcação de Cisão Parcial. 1.4. A sócia decide, aprovar a incorporação da parcela patrimonial cindida na Sociedade, com o aumento do seu capital social dos atuais R$ 6.036.549,00 para R$ 11.887.141,00,
dividido em 11.887.141 quotas de valor unitário de R$ 1,00. As quotas em que se divide o capital da Sociedade serão
integralmente distribuídas à sócia Casuarina, compensando-se a redução de capital da CA Indaiatuba 3 realizada
em virtude da operação, nos termos do Protocolo e Justiﬁcação de Cisão Parcial. O aumento de capital será integralizado pela única sócia Casuarina mediante a versão da parcela patrimonial cindida para a Sociedade, nos termos do
Protocolo e Justiﬁcação de Cisão Parcial. Alterado a Cláusula 5ª do Contrato Social: Cláusula 5ª. O capital social é de
R$ 11.887.141,00, dividido em 11.887.141 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, bens imóveis e direitos, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: Sócios: Casuarina Empreendimentos e Participações Ltda., Nº de Quotas: 11.887.141, Valor R$: 11.887.141,00, Participação: 100%. Total do Nº de Quotas: 11.887.141, Total do Valor R$: 11.887.141,00, Participação: 100,00%. 1.5. A Sócia
autoriza seus administradores a praticarem todos os atos referentes à cisão ora aprovada, nos termos da lei. II. Consolidação do Contrato Social. São Paulo, 29.04.2022. Sócia: Casuarina Empreendimentos e Participações Ltda., Cláudia Calandra Barroquello de Lima, Márcio Álvaro Moreira Caruso. Visto do advogado: Marina Bruno Gonçalves OAB/SP 338.041. JUCESP nº 276.407/22-2 em 30.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CA Indaiatuba 3 Empreendimentos e Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 10.464.114/0001-46 - NIRE 35.222.803.982
Extrato do Instrumento Particular de 13ª Alteração de Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, Casuarina Empreendimentos e Participações Ltda., com sede social em
São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 27.408.322/0001-20, JUCESP NIRE 35.230.496.813, por seus diretores, Cláudia Calandra Barroquello de Lima, RG 18.399.303-2-SSP/SP, CPF/MF 065.160.938-06, e Márcio Álvaro Moreira Caruso, RG nº 17.423.714-5-SSP/SP, CPF/MF nº 088.913.568-16; Única sócia, resolve alterar pela 13ª vez o contrato social da seguinte forma: 1.1. A sócia, decide, aprovar o Protocolo e Justiﬁcação de Cisão Parcial celebrado nesta data,
contendo as bases da operação de cisão parcial da Sociedade, seguida da versão de parcela do seu patrimônio para
a sociedade CA Indaiatuba 2 Empreendimentos e Participações Ltda., com sede na São Paulo/SP, JUCESP
NIRE 35.222.803.907, CNPJ nº 10.446.929/0001-00 “CA Indaiatuba 2”. 1.2. A sócia decide, aprovar e ratiﬁcar
a nomeação da Contarq Serviços Contábeis e Projetos Ltda., com sede social em Campo Limpo Paulista/SP,
CNPJ/MF nº 96.492.756/0001-74 e no CRC/SP nº 119779, para proceder à avaliação da parcela do patrimônio cindida da Sociedade. 1.3. O Laudo de Avaliação, avaliou o acervo líquido a ser cindido pelo valor de R$ 5.850.592,00,
pelo critério contábil, cujo montante será revertido integralmente para a CA Indaiatuba 2, conforme descrito no
Protocolo e Justiﬁcação de Cisão Parcial. 1.4. A sócia decide, aprovar a cisão parcial da Sociedade, com a redução
do seu capital social dos atuais R$ 12.551.556,00 para R$ 6.700.964,00, dividido em 6.700.964 quotas de valor unitário de R$ 1,00, Alterado o Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade: Cláusula 5ª. O capital social é de R$
6.700.964,00, dividido em 6.700.964 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, bens imóveis e direitos, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: Sócios: Casuarina Empreendimentos e Participações LTDA., Nº de Quotas: 6.700.964, Valor R$: 6.700.964,00, Participação: 100%, Total: 6.700.964, Valor R$: 6.700.964,00, Participação: 100,00%. 1.5. A Sócia autoriza seus administradores a praticarem todos os atos referentes à cisão ora aprovada, nos termos da lei. II. Consolidação do
Contrato Social. São Paulo, 29.04.2022. Sócia: Casuarina Empreendimentos e Participações Ltda., Cláudia
Calandra Barroquello de Lima, Márcio Álvaro Moreira Caruso. Visto do Advogado: Marina Bruno Gonçalves OAB/SP 338.041. JUCESP nº 276.406/22-9 em 30.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 el, 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.
03 e

nga nho nve

04/06
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Alteh Empreendimentos e Participações Ltda.

Capital Incorporações SPE Ltda.

II. Eleição dos Administradores - 2.1. Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, para um
mandado de 02 anos, os Srs. Carlos Eduardo Terepins, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº
3.533.312-1 SSP/SP e CPF/ME nº 771.861.508-10; e Daniel Terepins, brasileiro, casado, administrador
de empresas, RG nº 33.683.051-8 e CPF/ME nº 357.013.928-05, ambos residentes e domiciliados
nesta Capital na Rua Mourato Coelho, 936 - 6º andar - Pinheiros, CEP 05417-001, para o cargo de
“Diretores A”; e os Srs. Bruno Sampaio Greve, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 44.786.237-6SSP/SP e CPF/ME nº 332.913.348-17; e Ricardo Teruo Matsumoto, brasileiro, casado, engenheiro,
RG nº 30.331.918-5 e CPF/ME nº 337.675.578-78, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com
endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 7º andar, parte, CEP 04538-905, para
o cargo de “Diretores B  ڙ2V PHPEURV GD 'LUHWRULD DFLPD TXDOLߔFDGRV SUHVHQWHV QHVWH DWR
declaram expressamente não estarem impedidos, por qualquer lei especial, de administrar sociedade
mercantil, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, e são investidos nos seus respectivos cargos mediante
a assinatura dos termos de posse constantes do Anexo II deste instrumento. 2.3. Salvo se deliberado
de forma diferente em assembleia geral, a administração da Companhia não fará jus a remuneração.
III. Consolidação do Estatuto Social - 3.1. Decidem, as acionistas, incluir no Estatuto Social da
&RPSDQKLDDSUHYLV¥RGR&RQVHOKR)LVFDORTXDOWHU£IXQFLRQDPHQWRDSHQDVQRVH[HUF¯FLRVߔVFDLV
HP TXH IRU LQVWDODGR  )LFD FHUWR TXH R$FRUGR GH 4XRWLVWDV ߔUPDGR HQWUH DV RUD DFLRQLVWDV H
arquivado na sede da Companhia passa, doravante, a ser denominado “Acordo de Acionista” estando
vigentes todas as disposições nele contidas, e devendo ser interpretado conjuntamente com o Estatuto
Social da Companhia. 3.3. Em vista das deliberações acima indicadas, as acionistas aprovam, por
unanimidade, o Estatuto Social da Companhia, que deverá vigorar com a redação constante do Anexo
I deste instrumento. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em
3 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, tudo para que produza os
seus efeitos legais. São Paulo, 30/12/2021. Nortis Incorporadora e Construtora S.A. - Carlos
Eduardo Terepins e Daniel Terepins; REC RESI II Participações S.A. - Bruno Sampaio Greve e
Ricardo Teruo Matsumoto. Diretores eleitos: Carlos Eduardo Terepins; Daniel Terepins; Bruno Sampaio
Greve; Ricardo Teruo Matsumoto. Advogado Responsável: Eduardo Avila de Castro - OAB/SP nº
165.080. Testemunhas: Nome: Keliy Cristine de Souza, RG: 46.143.516-0, CPF: 374.222.778-58;
Nome: Maria Eduarda Macedo Estelita; RG: 7219176, CPF: 060.574.294-43. JUCESP nº 171.678/22-9
em 09/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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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 de Busca 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
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Raix – Empreendimentos Imobiliários
e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 05.676.017/0001-87 – NIRE 35.300.197.259
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 18 de abril de 2022
Data, Hora e Local: Aos 18/04/2022, às 9horas, na sede da Companhia, na Rua Alfredo Vieira Arantes,
nº 139, Área A1, Centro, Itatiba-SP. Convocação e Presença: Presente o acionista representante da
totalidade do capital social, sendo dispensada a convocação por editais. Mesa: Sr. Carlos Eduardo
Depieri, Presidente e Sr. José Luiz Depieri, Secretário. Início dos Trabalhos: Verificada a presença
de representante da totalidade do capital social, o Presidente da Mesa declarou aberta a Assembleia
Geral Ordinária. Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021;
(ii) Deliberar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 202,
se houver. Deliberações: Foi deliberado o seguinte: (i) O acionista declara ter tomado conhecimento
das demonstrações financeiras da Companhia e do relatório anual da administração publicados na
página 08 das edições do dia 09/04/20212 do jornal “O Dia” impresso e digital, bem como dos demais
documentos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76, considerando sanada a falta de publicação dos
anúncios e a inobservância dos prazos previstos no caput e no § 3º do Art. 133 da Lei 6.404/76,
conforme permitido pelo § 4º do mesmo artigo. O acionista deliberou a aprovação, sem ressalvas, das
demonstrações financeiras da Companhia e do relatório anual da administração relativos ao exercício
social encerrado em 31/12/2021; e (ii) Considerando o resultado positivo apurado no exercício social
encerrado em 31/12/2021 e a inexistência de saldo na conta de reserva de lucros, o acionista deliberou
que não serão distribuídos dividendos na presente Assembleia Geral, destinando-se o resultado à
conta de prejuízo acumulados. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente
ata, sendo assinada pelos presentes. Itatiba, 18/04/2022. Assinaturas: Mesa: Carlos Eduardo Depieri
– Presidente da Mesa; José Luiz Depieri – Secretário da Mesa. Acionista: Ventura Holding S.A.
Paula Regina Depieri Patricia Depieri Parsequian. JUCESP – Registrado sob o nº 240.543/22-1 em
11/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

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

Erman Participações S.A.

CNPJ/ME: 15.643.741/0001.68 - NIRE: 35.227.635.131
17ª Alteração do Contrato Social e Instrumento de Transformação em Sociedade por Ações
PHORSUHVHQWHLQVWUXPHQWRSDUWLFXODUHQDPHOKRUIRUPDGHGLUHLWRDVSDUWHVDEDL[RLGHQWLߔFDGDV I.
Nortis Incorporadora e Construtora S.A. (atual denominação de Nortis Incorporadora e
Construtora Ltda.), com sede na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP
05417-001, CNPJ/ME nº 26.109.297/0001-11, com seus atos constitutivos devidamente registrados
perante a JUCESP/NIRE 35.300.550.587, neste ato representada por seus administradores, Carlos Eduardo
Terepins, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 3.533.312-1 SSP/SP e CPF/ME nº 771.861.508-10; e Daniel
Terepins, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 33.683.051-8, CPF/ME nº 357.013.928-05,
ambos residentes e domiciliados nesta Capital e com endereço comercial na Rua Mourato Coelho, nº
936, sala 61, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05417-001 (“NORTIS”); e II. REC RESI II Participações
S.A. (atual denominação de REC RESI Moema Empreendimentos S.A.), com sede em São Paulo/SP,
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 7º andar, parte, CEP 04538-905, CNPJ/ME nº 21.807.597/0001-50,
com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a JUCESP/NIRE 35.300.493.338, neste
ato representada por seus administradores Bruno Sampaio Greve, brasileiro, casado, engenheiro, RG
nº 44.786.237-6-SSP/SP e CPF/ME nº 332.913.348-17; e Ricardo Teruo Matsumoto, brasileiro,
casado, engenheiro, RG nº 30.331.918-5, CPF/ME nº 337.675.578-78, ambos residentes e domiciliados
nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 7º andar, parte, CEP
04538-905 (“REC RESI”). Únicas sócias da Capital Incorporações SPE Ltda., com sede em São
Paulo/SP, Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, CEP 05417-001, registrada perante a
JUCESP/NIRE 35.227.635.131 e CNPJ/ME nº 15.643.741/0001.68 (“Sociedade”), resolvem entre si e,
na melhor forma de direito, alterar o Contrato Social da Sociedade e deliberar sobre a transformação
de seu tipo societário, mediante os seguintes termos e condições: I. Transformação da Sociedade em
Sociedade por Ações - 1.1. As sócias, neste ato, aprovam, por unanimidade, a transformação do tipo
societário da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações de capital
fechado, nos termos do artigo 1.113 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil
Brasileiro”), permanecendo titular de seus direitos e obrigações sem solução de continuidade ou
PRGLߔFD©¥RGRVGLUHLWRVGRVVHXVHYHQWXDLVFUHGRUHVQRVWHUPRVGRGLVSRVWRQRcaput do artigo 1.115
do Código Civil Brasileiro, passando a ser regida pela Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), bem como pelos termos e condições ora estabelecidos e indicados no correspondente
(VWDWXWR6RFLDOFRQVWDQWHGR$QH[R,GHVWHLQVWUXPHQWR(PYLUWXGHGDGHOLEHUD©¥RDFLPDߔFD
aprovada, por unanimidade, a alteração da denominação social de Capital Incorporações SPE Ltda.
para Capital Incorporações SPE S.A. (“Companhia”). 1.3. Consignar que os jornais a serem utilizados
SDUDDVSXEOLFD©·HVGHWHUPLQDGDVSHOD/HLGDV6$VHU¥RRژ2'LDڙHR'ژL£ULR2ߔFLDOGR(VWDGRGH6¥R
3DXORڙ$VDWXDLVVµFLDVDFLPDTXDOLߔFDGDVSDVVDU¥R¢TXDOLGDGHGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDH
o capital social da Companhia, de R$ 946.520,00, passará a ser dividido em 946.520 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, correspondentes a 100% do capital social atual. Cada quota de
emissão da Sociedade passa a ser substituída por 1 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal,
de emissão da Companhia, distribuídas entre as acionistas da seguinte maneira:
Acionistas
Ações Ordinárias
Valor
Nortis Incorporadora e Construtora S.A.
141.978
R$ 141.978,00
REC RESI II Participações S.A.
804.542
R$ 804.542,00
Total
946.520
R$ 946.520,00
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CNPJ 17.033.397/0001-10- NIRE 35.226.952.141
EXTRATO
ALTEH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Sociedade”), com sede na Alameda Rio Negro, nº. 161, conjunto 1102, Alphaville,
Barueri/SP, CEP 06454-000, CNPJ 17.033.397/0001-10, NIRE 35.226.952.141, vem a público divulgar deliberação tomada em Reunião de
Sócios, realizada em 30 de abril de 2022, aprovando, nos termos dos artigo 1.082, inciso II, e 1.084 do Código Civil, a redução do capital social
da Sociedade, no valor de R$ 1.725.687,00, com o cancelamento de 1.725.687 quotas, de forma desproporcional, com restituição de capital
à sócia ROSÁLIA ALONSO PIRES, mediante a dação em pagamento, à tal sócia, de (i) contas a receber da Sociedade com VENTURA ALONSO
PIRES no valor de R$ 404.366,00 e (ii) 1.321.321 quotas, no valor nominal de R$ 1.321.321,00, detidas pela Sociedade na
JJGAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob nº 45.694.738/0001-34, com NIRE nº 35238775878,
em sessão de 17/03/2022. Administrador: Ventura Alonso Pires.

CNPJ/MF nº 05.062.376/0001-44 – NIRE 35.300.191.005
Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizadas em 29 de abril de 2022
1. Data, Horário e Local: Dia 29 de abril de 2022, às 10:30h, na sede social, Rua Amauri nº 255, 15º
andar, Capital de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos
acionistas. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: Ermirio Pereira de Moraes, Presidente;
Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Publicações: As previstas no parágrafo 4º do Artigo
133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nos jornais “O Dia” e “O Dia Digital”, no dia 28 de
abril de 2022. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) deliberar
sobre a destinação do resultado do exercício. 7. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e
votação, os acionistas presentes, aprovaram sem ressalva, por unanimidade de votos: (i) as contas dos
administradores, as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, nos termos em que foram previamente entregues aos
acionistas e publicados no jornal “O Dia”, à fl.17, e no Jornal “O Dia Digital”, ambos em edição de 28
de abril de 2022; (ii) a destinação do Lucro Líquido do exercício, que totalizou R$ 1.591.041.297,38
(um bilhão, quinhentos e noventa e um milhões, quarenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e
trinta e oito centavos), da seguinte forma: “Reserva Legal”, R$ 79.552.064,87 (setenta e nove milhões,
quinhentos e cinquenta e dois mil, sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos); “Dividendos”,
R$ 377.872.308,13 (trezentos e setenta e sete milhões, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e oito
reais e treze centavos); e “Reserva de Lucros”, R$ 1.133.616.924,38 (um bilhão, cento e trinta e três
milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). Nos
termos do artigo 202, § 3º, da Lei 6.404/76, os acionistas decidiram, por unanimidade, pela não distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios, que ficarão retidos na Reserva de Lucros da Companhia.
8. Observações Finais: a) – Em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos;
b) – o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) – os
trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme
vai assinada pelo Secretário. (a.) Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. Ermirio Pereira de
Moraes, Fabio Ermirio de Moraes, Claudio Ermirio de Moraes, Marcos Ermirio de Moraes, Ana
Paula de Moraes Rizkallah, Luciana Moraes de Ulhôa Rodrigues, Ricardo Ermirio de Moraes,
Ana Helena de Moraes Vicintin, Marcelo de Moraes Vicintin, Camila de Moraes Vicintin Vallone,
Marina de Moraes Vicintin Lopes, Rafael de Moraes Vicintin, p. JEMF Participações S.A., José
Ermirio de Moraes Neto e José Roberto Ermirio de Moraes; p. AEM Participações S.A., Luis Ermirio de
Moraes e Rubens Ermirio de Moraes e p. MRC Participações S.A., Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti
e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, acionistas. A presente transcrição é cópia fiel da ata la

Companhia Província de Securitização
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 32.788.996/0001-38 - NIRE 35.235.451.257
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 19.05.2022
Data, Hora e Local: Aos 19.05.2022, às 11 horas, na sede. Convocação e Presença: Dispensada,
em virtude da presença das sócias representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr.
Ivo Pereira de Freitas Filho. Secretário: Sr. Mauricio Jun Higashino. Deliberações: Aprovaram, por
unanimidade e sem restrições, a redução do capital social da Sociedade, atualmente no montante de
R$ 7.718.000,00 para R$ 7.228.000,00, uma redução, portanto, de R$ 490.000,00. Em razão da
Redução de Capital ocorrerá a equivalente diminuição do valor nominal das quotas da Sociedade,
passando de R$ 1,00 cada uma para aproximadamente R$ 0,94 cada uma, com a proporcional
restituição do capital para cada sócia, em moeda corrente nacional, da seguinte forma: (i) à sócia
Promontoria Holding 279 B.V., titular de 6.174.400 quotas, será restituído o valor de R$ 392.000,00;
e (ii) à sócia Carmenta Administração de Bens Próprios Ltda., titular de 1.543.600 quotas, será
restituído o valor de R$ 98.000,00. O pagamento dos valores devidos, deverão ser depositados nas
contas bancárias a serem indicadas pelas sócias da Sociedade em até 2 dias úteis. O capital social
da Sociedade passará de R$ 7.718.000,00 para R$ 7.228.000,00 quotas, com valor nominal de R$ 0,94
cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e em bens. A Sociedade observará
o prazo de 90 dias, para oposição de credores para que a redução se torne efetiva, sendo que a data
de início para exercício deste direito pelos credores será a publicação do extrato da presente Ata nos
jornais, a qual será efetuada antes da sua averbação perante a JUCESP. Transcorrido o referido prazo,
esta Ata, em conjunto com a respectiva alteração de contrato social da Sociedade, será levada a
registro perante a JUCESP. Encerramento: Nada mais a tratar, foi assinada por todos. Mesa:
Presidente: Ivo Pereira de Freitas Filho; Secretário: Mauricio Jun Higashino. São Paulo, 19.05.2022.

GAIA CRED II COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ Nº 25.116.715/0001-35 - NIRE 35.300.492.846
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA REAL ADICIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS
RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 476, DA
GAIA CRED II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
A Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Gaia Cred II” ou “Emissora”), pelo presente
edital de segunda convocação, observando o disposto na “Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos Termos da Instrução CVM 476, da Gaia Cred II Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.” (“Escritura”), convoca os Srs. Debenturistas a reunirem-se em Assembleia
Geral de Debenturistas (“Assembleia”), a se realizar, em segunda convocação, no dia 22 de junho de 2022,
às 14 horas, de forma exclusivamente digital, inclusive para ﬁns de voto, por videoconferência pela plataforma
Google Meet (https://meet.google.com), para deliberar sobre: (i) a aprovação da alteração de controle direto
da Gaia Cred II, mediante transferência das ações da Emissora de titularidade da acionista Nova Atlantis Participações
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 11.101.923/0001-56, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso nº 633, 3º andar, conjunto 81, sala 4, Vila Nova Conceição, CEP 04544-050 (“Nova
Atlantis”), ao Sr. João Paulo dos Santos Pacíﬁco, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, Sala 4, Vila Nova Conceição, CEP 04544-050, portador da
cédula de identidade RG nº 25.684.186 e inscrito no CPF sob nº 267.616.938-61 (“João Pacíﬁco”) e, ato contínuo, da
transferência de referidas ações da Emissora detidas pelo João Pacíﬁco à Opea Capital S.A., sociedade por ações, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa,
CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob nº 39.502.045/0001-08, em cumprimento às regras da Resolução do Banco
Central do Brasil nº 2686, de 26 de janeiro de 2000; e (ii) Autorização à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), para que pratique todos os atos necessários para efetivar as deliberações
acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento à Escritura, e de quaisquer outros documentos
que sejam necessários para fazer frente às deliberações. Em atenção à Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020
(“ICVM 625”), a Assembleia será realizada exclusivamente de forma remota, com link de acesso a ser disponibilizado
pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem aos endereços eletrônicos assembleias@planetasec.com.br
(Emissora) e agenteﬁduciario@vortx.com.br (Agente Fiduciário), 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 dos Debenturistas; e (c)
quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia,
obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, 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. Os Debenturistas que desejarem exercer o voto por instrução de voto à distância deverão preencher a
instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos
assembleias@planetasec.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma
equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados na Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625,
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo aos presentes a eventuais documentos apresentados durante a
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro
em ata dos Debenturistas 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 Debenturistas 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, 6 de junho de 2022.
Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

GAIA CRED II COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ Nº 25.116.715/0001-35 - NIRE 35.300.492.846
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª (TERCEIRA)
EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA E SUBORDINADA, RESPECTIVAMENTE, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA,
DA GAIA CRED II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
A Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Gaia Cred II” ou “Emissora”), pelo presente
edital de segunda convocação, observando o disposto na Escritura Particular da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, da Espécie Quirografária e Subordinada, respectivamente,
para Colocação Privada, da Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Escritura”), convoca
os Srs. Debenturistas a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas (“Assembleia”), a se realizar, em
segunda convocação, no dia 22 de junho de 2022, às 15 horas, de forma exclusivamente digital, inclusive para
ﬁns de voto, por videoconferência pela plataforma Google Meet (https://meet.google.com), para deliberar
sobre: (i) a aprovação da alteração de controle direto da Gaia Cred II, mediante transferência das ações da Emissora
de titularidade da acionista Nova Atlantis Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 11.101.923/0001-56, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso nº 633, 3º andar, conjunto 81, sala 4,
Vila Nova Conceição, CEP 04544-050 (“Nova Atlantis”), ao Sr. João Paulo dos Santos Pacíﬁco, brasileiro, casado sob o
regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, Sala 4, Vila Nova Conceição,
CEP 04544-050, portador da cédula de identidade RG nº 25.684.186 e inscrito no CPF sob nº 267.616.938-61 (“João
Pacíﬁco”) e, ato contínuo, da transferência de referidas ações da Emissora detidas pelo Sr. João Pacíﬁco à Opea Capital
S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar,
conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob nº 39.502.045/0001-08, em cumprimento às regras
da Resolução do Banco Central do Brasil nº 2686, de 26 de janeiro de 2000; e (ii) Autorização à Vórtx Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), para que pratique todos os atos necessários para efetivar as
deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento à Escritura, e de quaisquer outros
documentos que sejam necessários para fazer frente às deliberações. Em atenção à Instrução CVM nº 625, de 14 de
maio de 2020 (“ICVM 625”), a Assembleia será realizada exclusivamente de forma remota, com link de acesso a ser
disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem aos endereços eletrônicos assembleias@
planetasec.com.br (Emissora) e agenteﬁduciario@vortx.com.br (Agente Fiduciário), 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 dos Debenturistas;
e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na
Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, 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. Os Debenturistas que desejarem exercer o voto por instrução de voto à distância deverão preencher a
instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos
assembleias@planetasec.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma
equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados na Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625,
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo aos presentes a eventuais documentos apresentados durante a
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro
em ata dos Debenturistas 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
Debenturistas 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, 6 de junho de 2022.
Gaia Cred II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

VENTURA HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 02.265.631/0001-68 – NIRE 35.300.199.821
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 18 de abril de 2022
Data, Hora e Local: Aos 18/04/2022, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Dra. Ruth
Cardoso, nº 4.777, 13º andar, conjunto 13B, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo-SP. Convocação
e Presença: Ante a totalidade dos acionistas, foi dispensada a convocação. Mesa: Sra. Paula Regina
Depieri, Presidente e Sr. José Luiz Depieri, Secretário. Início dos Trabalhos: A Presidente da Mesa
declarou estar aberta a Assembleia. Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração relativos ao exercício social encerrado
em 31/12/2021; (ii) Deliberar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021,
se houver; (iii) Eleger os membros da Diretoria da Companhia; e (iv) Fixar a remuneração global dos
membros da diretoria. Deliberações: (i) A unanimidade dos acionistas declara ter tomado conhecimento
das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Relatório Anual da Administração, publicados na
página 07 das edições do dia 09/04/2022 do Jornal “O Dia” impresso e digital, bem como dos demais
documentos previstos no art. 133 da Lei nº 6.404/76, inclusive as notas explicativas da administração e da
auditoria independente, considerando sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos
prazos previstos no caput e no § 3º do Art. 133 da Lei 6.404/76, conforme permitido pelo § 4º do mesmo
artigo. Após exame e discussão da matéria, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas,
a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Relatório Anual da Administração,
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021. (ii) Considerando o resultado negativo apurado
no exercício social encerrado em 31/12/2021 e a inexistência de saldo na conta de reserva de lucros, os
acionistas deliberaram, por unanimidade, que não serão distribuídos dividendos na presente Assembleia
Geral, inclusive os dividendos mínimos atribuíveis às ações preferenciais nominativas da Classe A, destinando-se o resultado à conta de prejuízos acumulados. As ações preferenciais nominativas da Classe A,
em favor das quais foram declarados dividendos em exercícios anteriores, foram adquiridas pelos acionistas
a partir de doações com gravames absolutos e vitalícios de incomunicabilidade e impenhorabilidade,
extensivos a todos e quaisquer acréscimos, acessórios, frutos, rendimentos, lucros, dividendos, juros
sobre capital, novas ações, ações ou quotas recebidas em substituição das ações doadas ou recebidas
em decorrência de contribuição em capital de outra sociedade, subscrições, bonificações, agrupamentos,
desdobramentos, processos de reorganização societária (fusão, cisão, incorporação e assim por diante) ou
benefícios outros originados, direta ou indiretamente, das ações, inclusive bens porventura adquiridos ou
recebidos em sub-rogação, total ou parcialmente, seus frutos e rendimentos, sejam eles de que natureza
for. Portanto, esses vínculos recaem sobre os dividendos que foram declarados em exercícios anteriores,
distribuídos e pendentes de distribuição, estendendo-se aos frutos e rendimentos que deles resultarem,
bem como aos bens sub-rogados. (iii) Os acionistas aprovaram, por unanimidade, eleger e/ou reeleger
os membros da Diretoria da Companhia em exercício, com mandato de 3 anos, até a Assembleia Geral
Ordinária da Companhia de 2025, que aprovará as contas do exercício social encerrado em 31/12/2024:
(a) Sra. Paula Regina Depieri, RG nº 16.732.288-6 SSP/SP, CPF/MF nº 084.651.588-19; (b) Sra.
Patricia Depieri Parsequian, RG nº 16.733.125-5 SSP/SP, CPF/MF nº 101.171.758-11; (c) Sr. José
Luiz Depieri, RG nº 9.784.395-7 SSP/SP, CPF/MF nº 054.984.728-62; (d) Sr. Carlos Eduardo Depieri,
RG nº 9.784.396-9 SSP/SP, CPF/MF nº 084.651.598-90; (e) Sr. Celso Henrique Café e Alves Júnior,
RG nº 13.260.134-5-SSP/SP, CPF/MF nº 136.758.368-35; e (f) Sr. Marcos Lanfranchi De Callis, RG nº
9.821.122-5-SSP/SP, CPF/MF nº 050.114.218-56, os quais tomam posse dos cargos de diretores sem
designação específica, nesta data. Os Diretores eleitos e/ou reeleitos tomarão posse em seus cargos
nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e permanecerão em seus
cargos até a investidura dos membros que vierem a ser eleitos em sua substituição. Os Diretores eleitos
e/ou reeleitos fizeram às respectivas declarações de desimpedimento nos Termos de Posse anexos a
esta ata. Os acionistas autorizaram a Diretoria a tomar todas as providências necessárias e cabíveis
para efetivar e implementar a referida deliberação. (iv) Os acionistas, por unanimidade, fixam como
limite máximo de remuneração dos membros da diretoria para o exercício de 2022 o valor global anual
de R$ 3.000.000,00 a ser distribuído entre seus membros. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi lavrada, sendo assinada pelos presentes. São Paulo, 18/04/2022. Assinaturas: Mesa: Paula Regina
Depieri – Presidente da Mesa; José Luiz Depieri – Secretário. Acionistas: Paula Regina Depieri;
Patricia Depieri Parsequian; José Luiz Depieri; Carlos Eduardo Depieri. JUCESP – Registrado sob
o nº 209.090/22-2 em 27/04/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Jornal O DIA SP

Esporte

PÁGINA 7

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 4, 5 E 6 DE JUNHO DE 2022

Aleix confiante na sua Aprilia
Por Járcio Baldi quenta metros, abriga nesse final de semana a próxima etapa
Construído em 1989, o cir- da MotoGP. Várias novidades
cuito Barcelona na Catalunha ocorreram durante a semana,
acolheu pela primeira vez uma entre elas a renovação do atual
prova do Mundial de Motove- campeão do mundo e líder do
locidade em 1992 e desde en- campeonato Fabio Quartaratão tem sido um elemento per- ro com a fábrica dos três dimanente no calendário da Mo- apasões. O francês disse que
toGP. Com um traçado com o pacote que a Yamaha apremais de quatro mil e quinhen- sentou, principalmente com
tos metros e uma longa reta, de relação ao desenvolvimento
aproximadamente mil e cin- do motor, visando mais ve-

locidades nas retas foi crucial para a renovação para as
duas próximas temporadas.
Seu parceiro de equipe continuará sendo o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli que
já havia um contrato até o final de 2023.
Marc Márquez, que não correrá mais nessa temporada, realizou sua quarta cirurgia no
úmero do braço direto na Clínica Mayo em MinessotaEUA. O procedimento foi concluído em aproximadamente
três horas sem nenhuma intercorrência. Apesar da complexidade cirúrgica, a equipe médica considerou o resultado final
bastante satisfatório. A cirurgia
consistiu na remoção dos dois
parafusos da placa posterior,
colocados em dezembro de
2020, seguido de uma osteotomia e rotação do úmero em torno de trinta graus em torno de
seu próprio eixo, colocando-o
em uma nova posição.
A Aprilia renovou com seus
dois pilotos: Aleix Espargaró e
Maverick Viñales até o final de

2024 e, pelo acordo Espargaró
receberá cerca de dois milhões
de Euros. O espanhol mantémse na vice liderança do campeonato e tem sido até aqui o
mais constante entre os favoritos ao título. A grande preocupação dos pilotos para Barcelona é o desgaste excessivo
dos pneus, principalmente no
final da prova. No segundo treino livre da sexta feira a Aprilia
fez a dobradinha com Aleix em
primeiro, sendo seguidas pelas
Ducatis de Bastianini, Bagnaia
e Jorge Martin. Espargaró, que
corre em casa, pois reside em
Granollers, uma cidade vizinha a
Barcelona, disse ser um sonho ganhar alí. “É uma loucura correr aqui
como vice líder, e não me sinto
pressionado. Pressão eu sentia
quando não conseguia me classificar entre os dez primeiros, mas aqui
sei que serei competitivo e posso
me divertir. Minha Aprilia está indo
muito bem em todos os circuitos”
afirmou o espanhol. A prova acontece nesse domingo com transmissão pelo canal ESPN4 a partir das 9h da manhã.

Sagaz Esportes inova e leva
crossfit para a praia com o
Kvra Games em Ilhabela (SP)
Foto/ Sagaz Esportes

Foto/ MotoGP

Mundial de Motovelocidade desembarca na Espanha

Kvra Games inova em Ilhabela
O Kvra Games é o campeonato de crossfit que mais
cresce no País. A cada etapa,
traz inovações, para que os
atletas testem e superem seus
limites com os mais diferentes desafios. E, agora em
2022, a Sagaz Esportes – organizadora do evento – leva
a competição para a praia.
Nos dias 27 e 28 de agosto,
o Kvra Games estará em
Ilhabela, no litoral norte de
São Paulo, com novos desafios na areia e no mar e disputas marcadas para o Antigo Campo de Aviação.
Um campeonato para superar limites e, também, para
demonstrar espírito de equipe. As provas serão realizadas
em trios, abertas a diferentes
categorias.
A Sagaz Esportes organiza
os maiores eventos de crossfit do Brasil. Além do Kvra
Games, promove o Storm. Já

Reinaldo Varela
meiro lugar, cinco a mais que
Denísio Casarini, segundo colocado. A equipe Can-Am Monster

Energy também conta com o piloto Rodrigo Varela, que ocupa
a sexta posição, com 50 pontos.

Ao todo, 71 pilotos já pontuaram
na temporada.
“A missão aqui é tentar manter a liderança do campeonato,
mas o nível está realmente alto
e não vai ser fácil”, diz Reinaldo
Varela. “O Baja é um tipo de prova no qual conta muito a experiência para evitar os problemas e
saber a hora certa para extrair o
máximo do carro. Acho que isso
tem me ajudado em especial.
Espero que no domingo nós possamos comemorar mais bons
resultados, não para mim, como
para o Rodrigo também, que tem
feito um ótimo trabalho na equipe”, continua o líder da competição, referindo-se a seu filho,
que também está entre os candidatos ao título.

Foto/ Vanderley Soar es

Turismo Nacional troca ingresso por
alimento para combater fome em Goiânia

Além das corridas, público terá acesso à visitação aos boxes
em Goiânia
A segunda etapa da temporada 2022 da Turismo Nacional,
marcada para os dias 11 e 12 de
junho em Goiânia, será um
evento engajado na luta contra a
fome no país. Disputada no Autódromo Internacional Ayrton
Senna, a etapa cobrará como
entrada um quilo de alimento
não perecível para as provas de
sábado e outro quilo para as de

domingo. Considerada a “categoria mais raiz do automobilismo brasileiro”, a Turismo Nacional é também disputada pelos carros líderes de venda no
país.
A iniciativa acontece após
divulgação, no último dia 25, de
pesquisa realizada pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV) indicando que a quantidade de brasilei-

ros que não tiveram recursos
para alimentar a si próprios ou
à família nos ú ltimos 12 meses subiu de 30% em 2019
para 36% em 2021, atingindo
novo recorde da série histórica iniciada em 2006. A Turismo Nacional já havia feito
uma campanha contra a fome
em sua primeira etapa, disputada no dia primeiro de maio,
em Cascavel (PR).
As entregas serão realizadas
na bilheteria do autódromo,
com as doações revertidas para
a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que por sua
vez fará a distribuição junto a
entidades locais. Além das atividades de pista, quem efetuar a
troca do quilo de alimento por
ingresso também terá direito à
visitação aos boxes, um passeio
especial para ver os carros e pilotos de perto no domingo.
Crianças menores de 5 anos
não poderão ingressar no autódromo, segundo a classificação etária, enquanto menores
entre 5 e 17 anos deverão
portar documento com foto e
estar acompanhados por res-

ponsável legal.
Programação e transmissão
— O cronograma das atividades
de pista começa na manhã de sábado, com treinos livres, sessões classificatórias e as primeiras corridas do fim de semana. Já no domingo estão previstas mais seis provas, além da visitação do público aos boxes.
Fausto de Lucca é o líder do
campeonato na categoria Super,
com 86 pontos, enquanto Guilherme Sirtoli comanda a tabela da classe Elite, com 96. A
dupla formada por Wyllian Cezarotto e Natan Sperafico está
em primeiro na categoria A e
soma 100 pontos. Já na B, quem
está na frente é Faruk Araújo,
com 92. Na Sênior, classe para
os pilotos das categorias A e B
acima dos 54 anos, quem lidera
é Guto Baldo, com 55 pontos.
A Turismo Nacional tem as
suas corridas transmitidas ao
vivo pelas mídias oficiais da
categoria (no YouTube e Facebook) e também pela emissora Catve. O VT com os melhores momentos da etapa de Goiânia será exibido no canal BandSports.

Brasil conquista o Mundial
de Rafting na Bósnia

Foto/ Pedro Oliva

Dividido em dois dias de
competição, o Rally Serra Azul
será o terceiro encontro da temporada 2022 do Campeonato
Brasileiro de Rally Baja. Com 43
inscritos na categoria UTV, a
mais competitiva do país, a prova percorrerá aproximadamente 300km na região de Pardinho, no Interior de São Paulo.
Depois de disputar o Rally Cuesta (em Botucatu/SP) e o Rota
Sudeste (São Manuel/SP), o
Campeonato Brasileiro retorna
ao Interior paulista sob a liderança do tricampeão mundial
Reinaldo Varela, da equipe CanAm Monster Energy.
Após boas atuações e consistência em suas apresentações,
Varela soma 76 pontos no pri-

Foto/ Kevin Castilho

Reinaldo Varela defende
liderança no Brasileiro de Baja

são mais de 20 etapas pelo País
e, agora, chega ao litoral. Oportunidade de curtir toda a beleza da ilha, unindo disputa e diversão, com momentos especiais, tanto para os atletas,
como para quem estiver acompanhando o campeonato.
“A etapa de Ilhabela será
inovadora, na praia, prometendo dois dias inesquecíveis para
quem participar e para o público também, com todo o apoio
da Prefeitura de Ilhabela, por
meio da Secretaria de Esportes”, afirma Matheus Falconi,
da Sagaz Esportes.
O prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, está animado
com a competição.
O Kvra Games Ilhabela tem o
patrocínio da Prefeitura de Ilhabela, Poodfitness, Reign Body Fuel
e Kvra, com organização da Sagaz
Esportes. Mais informações:
s
i
t
e
:
www.sagazesportes.com.br

Mundial de Rafting 2022
O Brasil voltou a brilhar no rafting. Na última quarta-feira, a seleção brasileira conquistou o nono
título mundial (2007, 2009, 2010,
2011, 2013, 2016, 2017, 2019 e
2022) ao vencer a quarta e última
prova, o Descenso, e garantir o primeiro lugar no geral na Open na
competição. A equipe totalizou quatro medalhas, sendo tR6es de our e
uma de prata, ratificando sua condição de uma das grandes forças da
modalidade e a com maior número de conquistas.
Em uma disputa acirrada contra a seleção do Japão, o time
brasileiro deu um verdadeiro
show. Começou vencendo bem,
mas precisou de toda técnica e
garra para garantir o título justa-

mente na prova final do Mundial. ‘A expectativa era muito boa
em razão do que treinamos. Mas
foi difícil. Sabíamos que a definição seria no último dia e isso
se confirmou. Ficamos cada vez
mais motivados a treinar, primeiro em respeito aos adversários e
depois para que possamos seguir
neste nível. Afinal, chegar é fácil, o complicado é manter, destacou o capitão Coré, dono de 24
medalhas em mundiais, sendo o
esportista que mais acumulou títulos na história do esporte.
Outra vitória foi obtida fora
da água. Com uma equipe simples e que compete contra grandes potências, conseguiu mostrar
seu valor.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.
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Peugeot lança 208 1.0 Firefly
A Peugeot retorna com força total a uma
parcela extremamente importante no país, o
de hatches compactos equipados com motor
1.0. E é válido ressaltar que mais do que estar presente, a Marca pretende realmente se
destacar na categoria, por isso trabalhou cuidadosamente uma estratégia que permitisse
entregar ao consumidor um produto econômico e eficiente para o dia a dia, sem que
para isso precisasse perder qualidades importantes, e que fazem parte de seu DNA.
A resposta é o Novo 208 1.0, que está
disponível em duas versões – Like e Style,
e chega com valor de lançamento de R$
72.990, uma oferta extremamente competitiva em sua faixa de atuação, especialmente ao se conhecer todos os itens presentes
na composição do produto. Não por acaso,
a novidade chega para assumir o posto de
1.0 mais completo entre os hatches compactos posicionados num patamar mais premium.
A experiência de condução Peugeot é
um capítulo à parte, e a chegada do novo
208 1.0 mostra claramente que ela não está
reservada apenas a versões ou modelos de
segmentos superiores, já que o modelo preserva as principais qualidades já conhecidas da família 208.
Aqui, essa experiência exclusiva recebe uma dose extra de economia e eficiência, e o responsável por isso é o motor 1.0
Firefly três cilindros, que se destaca pela mecânica tecnológica, otimizada e inteligente,
capaz de entregar excelentes dirigibilidade,
prestação nas trocas de marchas e conforto de suspensão.
Bicombustível, o motor 1.0 Firefly traz
a arquitetura de duas válvulas por cilindro
com geometria do conjunto aprimorada, que
melhora o rendimento do motor em giros
reduzidos, garantindo maior economia de
combustível, melhor performance, menores
níveis de emissões e maior silêncio a bordo.
A potência chega a 75 cv e o torque, a
10,7 kgfm a apenas 3.250 rpm, ambos com

100% de etanol. Pequeno e poderoso, o propulsor que dá vida às novas versões do 208
é dotado de tecnologia otimizada para exigir
menos componentes e energia, tornando o
“coração do carro” mais alinhado com as
constantes inovações do setor automobilístico.
Construído em bloco de alumínio, o motor 1.0 Firefly foi desenvolvido para ter durabilidade mínima de 240 mil quilômetros –
ou seja, o consumidor ganha, ainda, em robustez e durabilidade.
Versões Like e Style
Com a chegada do novo 208 1.0 a marca passa a dispor de duas opções adicionais
na entrada de gama da família 208, as versões batizadas de Like e Style – ambas com
câmbio manual de cinco velocidades.
O Peugeot 208 Like vem de série com
itens bastante valorizados pelo consumidor,
com destaque para a Central Multimídia
Connect 10,3" com conexão Wireless de
Android Auto e Apple Car Play, que entrega entretenimento de forma intuitiva e com
muita modernidade, para tornar a experiência a bordo ainda mais completa e cômoda.
Mas esse não são é o único diferencial, o
modelo oferece o DNA Peugeot com as luzes diurnas em LED (DRL) no formato de
“Dente de Sabre” ainda vidros e retrovisores elétricos, entradas USB, airbags e controle de estabilidade e tração, entre outros.
Logo acima dele está o 208 Style, uma
versão cheia de significado. O nome não é
por acaso, já que ela realmente tem o propósito de expressar tudo de melhor que o
inconfundível e exclusivo design Peugeot
tem a oferecer, aqui dotado de elementos
que remetem a uma pegada mais urbana,
mas sem perder a essência da identidade
da Marca. Seu lançamento, além de ajudar
a compor com muito estilo o portfólio da
família 208, registra a chegada da marca
Style no Brasil, com a mesma roupagem
utilizada pela marca no mercado europeu.
E o que a versão Style traz de especial?

Bom, para começar, elementos que dão um
toque a mais de agressividade e sofisticação ao já robusto visual do Peugeot 208,
como a grade exclusiva em Dark Chrome,
os faróis com detalhes cromados e tecnologia Full LED, e luzes DRL que revelam os
“dentes de sabre” característicos do olhar
felino dos modelos da marca.
As capas dos retrovisores são em preto
brilhante, enquanto as rodas de 16" recebem
acabamento escurecido (Dark Style). Na traseira, o aerofólio em preto brilhante fecha o
acabamento Black Diamond e a saída de escapamento com ponteira cromada dão um
toque de esportividade, em total equilíbrio com
o estilo geral da versão.
O 208 Style ainda agrega um belíssimo
teto panorâmico (único no segmento), que
amplia o requinte e a sensação de liberdade
para quem viaja a bordo, além de bancos com
revestimento Style, Wireless Char ger para
carregamento de smartphone por indução e,

para completar, sistema Visiopark 180º, com
câmera de ré com projeção, sensores de
estacionamento traseiros. A denominação
Style é identificada em badges posicionadas no exterior e interior do veículo.
Com esse pacote completo, o modelo
representa de maneira fiel a proposta da
marca de oferecer um produto com a economia e a eficiência buscadas na categoria dos veículos 1.0.
Principais itens que compõem cada
uma das novas versões do Peugeot
208:
Peugeot 208 Like 1.0 Firefly - Câmbio
manual MT5, 4 airbags, Volante Sport Drive, Central Multimídia PEUGEOT Connect
10,3", Espelhamento sem fio, Luzes DRL
“Dentes de Sabre”, 2 entradas USB, Alarme perimétrico, Retrovisores externos elétricos, Vidros elétricos, ESP + TC.
Peugeot 208 Style 1.0 Firefly - Todo o
conteúdo da versão anterior acrescido de

Faróis Full LED, DRL (luzes diurnas de posição), Grade exclusiva em Dark Chrome,
Rodas 16" Dark Style, Aerofólio traseiro,
Wireless char ger (carregamento de smartphone por indução), Bancos e tapetes exclusivos Style, Badge Style, Teto panorâmico, Visiopark 180º (câmera + sensor).
Design e tecnologia
O Peugeot 208 tem no estilo um de seus
pontos mais fortes e que o diferencia frente à concorrência, com um design totalmente expressivo e inconfundível, alinhado com
a atual identidade mundial da marca. Sua
carroceria é encorpada, e suas linhas puras formam uma silhueta arrojada, que evoca naturalmente esportividade, com um
sutil equilíbrio entre robustez e suavidade.
O cuidado não esteve somente relacionado ao visual, mas também a tecnologia.
Isso porque é nesse aspecto que está outra grande marca da Peugeot: o i-Cockpit,
que torna a experiência a bordo ainda mais
especial e exclusiva. O conceito, patenteado pela marca para expandir as sensações e o prazer de dirigir, contém uma
receita única que contempla posto de
condução elevado e com o painel totalmente pensado para “servir” da melhor
maneira possível quem está ao volante,
uma experiência exclusiva garantida pelo
volante Sport Drive, de dimensões reduzidas e base achatada, pela central
multimíd ia touchscreen de 10,3 polegadas
com Google Android Auto e Apple CarPlay,
e pela série de teclas de “alternância”, que
permitem acesso direto às principais funções
do veículo.
A inédita central multimídia conta ainda
com a projeção do aplicativo CART, que
facilita ainda mais a jornada de mobilidade
do consumidor. O aplicativo oferece uma
solução de pagamento segura e integrada
para produtos e serviços de várias marcas.
Os clientes Peugeot ganham ainda 12 meses de mensalidade Conectcar, graças à parceria com o CART.

Importados

Toyota Camry exclusivamente em versão híbrida

A Toyota do Brasil anuncia o retorno ao
Brasil de seu sedã grande, o Camry. A partir
de agora, o modelo, que já era sinônimo de
luxo e qualidade construtiva, também será
exemplo de eficiência energética, já que pela
primeira vez será comercializado no país somente em versão híbrida. Com essa novidade, a fabricante expande sua linha de veículos eletrificados, que já conta com o Corolla
e Corolla Cross híbridos flex e o RAV4 híbrido. O Camry XLE começou a ser vendido
em todas as concessionárias da marca no
Brasil pelo preço de R$ 331.790.
Disponível em configuração única, XLE,
o sedã alia conforto e sofisticação a uma
experiência de condução prazerosa e eficiente, graças ao motor 2.5L DOHC de quatro
cilindros, que, somado aos três motores elétricos, resulta numa potência máxima combinada de 211 cv, além de possuir um refinado

acabamento interno e um robusto pacote de
tecnologias de conveniência à disposição.
Para garantir ainda mais sofisticação e
conforto, o novo híbrido vem equipado com
bancos revestidos de couro com detalhes de
material sintético premium. O volante e a
manopla de câmbio também receberam apliques do material, com detalhes em prata,
igualmente utilizados nas maçanetas.
O Camry ainda conta com painel central com acabamento em soft touch e detalhes em madeira no padrão black engineered wood, além de adornos cromados.
E, para oferecer um toque de requinte, exclusividade e personalidade, vem com teto
solar panorâmico com abertura elétrica e
sistema de iluminação ambiente com
LEDs, que, além de proporcionar um ambiente agradável, acentuam os detalhes e
os materiais internos.

A linha 2023 do sedã de luxo da Toyota,
já conhecida por sua qualidade, durabilidade
e confiabilidade, recebeu aprimoramentos em
segurança, principalmente no TSS, o Toyota
Safety Sense – o pacote de segurança ativa
da marca.
A partir de agora, portanto, o Camry
passa a oferecer itens como o Alerta de
Mudança de Faixa com condução assistida
(LDA), o Sistema de Pré-colisão Frontal
(PCS), que recebeu melhorias na detecção
de pedestre à noite e ciclistas que se aproximem, até mesmo em curvas. Além disso,
foi adicionada a função de Assistência de
Direção de Emergência (ESA), que auxilia
o motorista na execução de manobras e desvios de obstáculos, mantendo a estabilidade
do automóvel e reduzindo os riscos de acidentes.
O TSS do Camry conta também com
Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) com
alerta sonoro e visual, Faróis altos automáticos (AHB), além da detecção de automóveis e frenagem automática de emergência
que estão inclusos no PCS. É importante
observar que esses sistemas são projetados para auxiliar o motorista em situações
adversas, e não para substituí-lo.
A lista de itens de segurança do Camry não para por aí, incluindo também
nove airbags: dois frontais, dois laterais
para o condutor e passageiro na dianteira,
dois de cortina, dois laterais para o assento traseiro e um de joelho, para o motorista. Também fazem parte o Controle de Estabilidade (VSC), Assistente de Partida em
Rampa (HAC), freios ABS com EBD, Assistência à Frenagem de Emergência
(BAS), Luzes de Freio de Emergência
(EBS), alerta de Ponto Cego (BSM) e dois
pontos de ancoragem Isofix, com dois pontos de amarração superior.
Assim como os demais modelos da
marca japonesa, estão disponíveis de sé-

Chega o elétrico Mercedes-Benz
EQS

A Mercedes-Benz confirma a chegada
ao Brasil de seu segundo modelo elétrico no
país. A partir da primeira semana de julho,
as unidades iniciais do icônico e inovador
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ começam a desembarcar nos concessionários da
marca, demonstrando mais uma vez como
a eletrificação é um objetivo real em todos
os mercados.
Com níveis de autonomia e performance superiores, o EQS 53 representa plenamente todos os valores da marca e traz para
os dias atuais as tendências para o futuro
dos veículos elétricos, unindo o máximo exclusividade e alta performance em um pacote com um altíssimo nível de equipamentos de série.
Para o Brasil, o modelo chegará em versão exclusiva: o Mercedes-AMG EQS 53
4MATIC+, que é equipado com dois motores elétricos, gerando 658 cv de potência,
distribuída por meio do sistema de tração
integral 4MATIC+. Sua bateria de 107.8
kWh permite processos de car ga AC/DC
com uma autonomia de até 580 km com uma
única carga (método WLTP de medição de
consumo). Um dos destaques do seu interior futurista é a grande tela central chamada

rie cintos de segurança de três pontos para
todos os bancos, com pré-tensor e limitador de força para o condutor e para o passageiro dianteiro.
Desempenho e economia de combustível
Para oferecer uma experiência que
alia eficiência energética, baixa emissão
de poluentes e desempenho, o modelo vem
equipado com um motor a combustão de
2.5L DOHC de quatro cilindros 16V VVTiE de 178 cv a 5.700 rpm e torque de 22,5
kgfm a 3.600 rpm, mais três motores elétricos que juntos entregam 120 cv e 20,6
kgfm de torque. Combinados, os propulsores resultam numa potência máxima de
211 cv .
O automóvel conta com transmissão
automática eCVT, que garante trocas mais
suaves e a sensação de acelerações mais
diretas, e ainda permite um maior controle da direção, sem desperdiçar energia que
alia o baixo consumo de combustível.
O motorista tem à disposição quatro
modos de condução: Normal, Eco, EV
(100% elétrico) e Sport, que se adaptam
ao estilo do condutor e, principalmente, ao
tipo de terreno, entregando mais ou menos potência, além de maior eficiência e
uma rodagem mais sustentável.
Com tração dianteira, o Camry é equipado com suspensão McPherson, com barras estabilizadoras na dianteira e suspensão independente, com barras estabilizadoras na traseira, que proporcionam maior firmeza ao volante e uma sensação
aprimorada de esportividade.
Design aprimorado
O novo Camry também recebeu atualizações no design frontal, que garantem um
visual mais moderno, sofisticado e com toque esportivo.
Em sua volta ao mercado nacional, recebeu novidades no desenho dianteiro, com

o alongamento da área central do veículo, que
se estende desde o capô até o para-choque e
se interliga ao canto do para-lama, o que garante um aspecto mais baixo, amplo e arrojado. Além disso, ele vem com detalhes cromados nas laterais do para-choque, que aprimoram seu visual e a impressão de sofisticação e de modernidade.
Outra novidade são os jogos de rodas de
18 polegadas de liga leve, que chegam com
estilo mais esportivo que expressa o seu dinamismo.
O novo sedã híbrido da Toyota oferece
infoentretenimento a bordo, por meio do sistema de áudio da central multimídia, com
tela de resolução HD e sensível ao toque
de 9 polegadas, com rádio AM/FM, função
MP3, entrada USB e conexão para smartphones e tablets, por meio do espelhamento de aplicativos de navegação e música com
Android Auto ou Apple CarPlay. Já o computador de bordo tem tela TFT colorida de 7
polegadas.
Para oferecer mais comodidade a todos
passageiros, o Camry conta com ar-condicionado digital de três zonas, com controles de
temperatura independentes para o motorista,
passageiro dianteiro e bancos traseiros, e
painel de controle touch para os passageiros
de trás. Ainda disponibiliza, de série, o assento traseiro elétrico com regulagem de inclinação, para aprimorar o conforto dos ocupantes.
Garantia
Como todos os produtos da marca Toyota
no Brasil, a nova linha Camry tem garantia de
5 anos, com o acréscimo de 3 anos em garantia para o sistema híbrido, ou 100 mil km (o
que ocorrer primeiro). Os clientes brasileiros
também contam com o apoio e os serviços do
melhor pós-venda do País, que tem como objetivo proporcionar experiência completa e de
excelência na compra, manutenção e recompra de um modelo Toyota.

Aston Martin DBX707
chega em julho
O Aston Martin DBX707, o SUV de luxo
mais potente do mundo, começa a sair da linha de montagem em Saint Athan, no País
de Gales. As primeiras unidades destinadas
ao Brasil chegarão em julho. A fábrica prevê
que o modelo será vendido em mais de 50
países.
Orgulhosamente construído à mão nas
instalações da fabricante britânica de carros
de ultraluxo, o DBX707 eleva a Aston Martin ao auge do segmento de SUVs de luxo
com uma combinação única de desempenho

empolgante, dinâmica suprema, estilo inconfundível e luxo absoluto. Fornecendo imensa
potência com sua assinatura de 707 cv, o
DBX707 é capaz de atingir uma velocidade
máxima de 310km/h e pode ir de zero a 100
km/h em apenas 3,1 segundos.
O DBX é o primeiro carro de rua produzido no País de Gales em quase 50 anos. Mais
de cem novos técnicos automotivos qualificados foram recrutados pela Aston Martin
para apoiar o aumento da produção do
DBX707.

Expediente
“Mercedes-Benz Hyperscreen”. São três
displays com tecnologia de alta definição que
levam o conceito de interação e conectividade para novos níveis no mercado.
O pacote de tecnologia inclui o exclusivo eixo traseiro direcional, que é capaz de
girar até 9° as rodas traseiras, melhorando

a dirigibilidade. E ainda conta com os radares, câmeras e sensores para condução semiautônoma Distronic Plus (SAE nível 2),
os novos faróis LEDs Digital Light, navegação com realidade aumentada, o sistema
de conectividade MBUX, entre outros equipamentos.
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