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Lyra

O

presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF),
ministro Luiz Fux, afirmou ontem, que o Supremo está em
vigília permanente contra as milícias
digitais. Durante o lançamento do
programa de combate à desinformação do Supremo em parceria
com o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Fux negou que o STF esteja
avançando sobre atribuições de outros poderes, e disse que o tribunal
apenas se manifesta quando alguém apresenta uma ação judicial.
“ Aqui no Brasil essas ações têm se
voltado com mais ênfase contra o
Supremo Tribunal Federal, que é o
órgão de cúpula da justiça brasileira, e contra o Tribunal Superior
Eleitoral, responsável pela organização das eleições no Brasil. Mas em
várias partes do mundo, grupos
também atuam por diversos meios
com a participação de milícias digitais e uso de robôs contra o Judiciário e a imprensa. Por isso, aqui no
Supremo Tribunal Federal estamos
em vigília permanente contra esse
movimento - disse Fux.

Anderson Ferreira reforça laços com
Bolsonaro para chegar ao 2º turno
pré-candidato a governador de Pernambuco, Anderson
Ferreira, acompanhado do seu companheiro de chapa,
Gilson Machado, esteve em Brasília para se reunir com o
presidente Jair Bolsonaro. O encontro acontece num momento de
recuperação do presidente e consolidação do segundo turno
contra o ex-presidente Lula.
A vinculação de Anderson Ferreira com Bolsonaro já começou a
surtir efeito, uma vez que nas redes sociais, o postulante do PL
vem dando sinais de crescimento perante o eleitor bolsonarista
do estado. A medida que o tempo for passando e o eleitor
identificar essa proximidade de projetos, Anderson poderá tomar
votos de seus principais adversários na direita, Miguel Coelho e
Raquel Lyra, especialmente o ex-prefeito de Petrolina, que tinha
tudo para ser o nome do presidente em Pernambuco mas optou
por distanciar-se do ocupante do Planalto.
Nas eleições de 2018 o presidente Jair Bolsonaro obteve 30,57%
dos votos válidos no primeiro turno e 33,5% na segunda etapa
sem ter nenhum candidato majoritário pedindo voto para a sua
candidatura. Com a presença de Anderson Ferreira disputando o
governo e Gilson Machado o Senado, a expectativa dos
bolsonaristas é que ele possa subir para 35% dos votos válidos no
primeiro turno e chegar a 40% na segunda etapa.
Se atingida essa meta, o voto casado Anderson/Bolsonaro,
ambos possuem o mesmo número, poderá levar o ex-prefeito de
Jaboatão dos Guararapes ao segundo turno, e por isso Anderson
tende a vincular-se cada vez mais ao chefe do executivo nacional
para buscar uma eventual vitória na segunda etapa em outubro.

O

Parceria de
34 instituições
O programa do STF, lançado
agora, conta com a parceria de 34
instituições, entre elas o Tribunal
Superior Eleitoral, universidades
estaduais e federais, entidades
de classe, associações da sociedade civil e empresas startup. De
acordo com o STF, não haverá
custos adicionais à Corte. O objetivo é combater a desinformação,
promovendo ações para defender a democracia, esclarecer as
funções da Corte, e aumentar a
confiança das pessoas na Justiça,

MDB Mulher

A pré-candidata a deputada federal Iza Arruda assumirá na
próxima segunda-feira (23) a presidência estadual do MDB
Mulher, braço feminino do partido cuja maior liderança é o
senador Jarbas Vasconcelos. A postulante se fortalece com a
nova missão, uma vez que irá ficar cada vez mais ambientada
com os diretórios e comissões municipais do partido e
consequentemente poderá ter efeitos políticos e eleitorais
promissores para o seu projeto.

ELETROBRAS > O Tribunal de Contas da União formou
maioria para a privatização do sistema Eletrobras. Na década de
90 houve uma privatização das concessionárias estaduais, como
a Celpe que tornou-se Neoenergia, e agora o governo visa
alavancar os investimentos em energia elétrica através da
capacidade do setor privado.

LUIZA MARZULLO - DA AGÊNCIA O GLOBO

Indicada à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil pelo presidente Joe Biden, Elizabeth Bagley disse ontem no Senado ame-

INOCENTE QUER SABER > A vinculação do palanque de
Marília Arraes ao bolsonarismo surtirá efeito eleitoral contra
ela?
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estadual Sivaldo Albino, vem articulando muito bem a précandidatura de Cayo Albino para a Assembleia Legislativa de
Pernambuco. Sivaldo aposta na força da sua gestão para ampliar
seu espaço político em Pernambuco, e caso logre êxito na
empreitada se tornará a maior liderança do agreste meridional.

VINCULAÇÃO > A chegada de André de Paula, Eduardo da
Fonte e Sebastião Oliveira ao palanque de Marília Arraes é
avaliada por integrantes da Frente Popular como uma guinada
da ex-petista ao bolsonarismo. Inclusive, na avaliação destes
mesmos atores, Marília já tinha postura de alinhamento com o
governo Bolsonaro ao ser eleita para a mesa diretora com o
apoio irrestrito de Arthur Lira e Ciro Nogueira.

Fux: ações têm se voltado com mais ênfase contra o STF

Após ataques de Bolsonaro e seus aliados por
meio das redes sociais, presidente do STF diz
que coibirá qualquer ação de milícias

STF de olho
nas milícias
digitais
mostrando que a desinformação
coloca em risco direitos fundamentais e a estabilidade democrática. Entre as medidas previstas estão atividades de conscientização, a realização de pesquisas
acadêmicas por universidades
parceiras e o desenvolvimento de
um robô por uma empresa startup
para prestar serviços do STF por
Whatsapp.

Fux negou que haja uma "extravagância" do STF em julgar questões de outros poderes. “Há uma
fake news de que o Supremo está invadindo a esfera de outros poderes.
A judicialização elas pressupõem
uma iniciativa que parte de outrem. E o Supremo, instado a decidir , muitas vezes o faz, tem entendido que a matéria é de interesse interno dos outros poderes.”

Bagley elogia sistema eleitoral

CAYO ALBINO > O prefeito de Garanhuns e ex-deputado

@edmarlyra
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ricano, onde passou por uma sabatina, que as instituições brasileiras estão preparadas para superar as dificuldades que podem
ocorrer durante as eleições de
outubro, apesar de movimentos

antidemocráticos. As recorrentes
declarações do presidente Jair
Bolsonaro (PL), que colocam em
xeque a lisura do processo eleitoral do país, fizeram o governo
americano avaliar que o pleito
será conturbado e que a principal
missão da indicada ao cargo será
acompanhá-lo. Bagley ressaltou
durante a sabatina que monitorou
eleições por 30 anos e reconheceu
que "não será um momento fácil.
“O presidente Jair Bolsonaro
tem dito muitas coisas, mas o
Brasil tem sido uma democracia,
tem instituições democráticas,
Judiciário e Legislativo independentes, liberdade de expressão.
Eles têm todas as instituições democráticas para realizar eleições
livres e justas”, pontuou a diplomata ao ser questionada sobre o
tema.

Radar

Folha de Pernambuco

6

politica@folhape.com.br - (81) 3425-5870
Recife, quinta-feira, 19 de maio de 2022

NATAL
O aumento nos casos de dengue em mais
de 1000% levou a prefeitura municipal a
decretar estado de emergência por 90 dias.

INCLUI BRASIL, MUNDO E ÚLTIMAS

DA REDAÇÃO
COM AGÊNCIAS

U

m idoso de 66 anos morreu na manhã de ontem
(18) enquanto esperava
na fila de alimentação do núcleo
de convivência São Martinho,
abrigo associado à prefeitura de
São Paulo e administrado pelo
Centro Social de Nossa Senhora
do Bom Parto, na capital. Isaías
Faria sofreu uma convulsão enquanto aguardava para tomar
café da manhã.
O caso aconteceu por volta das
7h da manhã. De acordo com o
ClimaTempo, durante a madrugada os termômetros da capital
registraram a temperatura de
8°C, com sensação térmica de 4°C, sendo considerada a noite
mais fria do ano na capital e também a mais baixa temperatura
para um mês de maio dos últimos
18 anos.

Pedido
negado
O homem teve que passar a
noite na rua, próximo ao centro
de convivência, após a prefeitura negar o pedido de autorização
do Padre Lancelotti para receber
a população sem-teto no abrigo
sob alegação do espaço "estar
em reforma". O local é conhecido
por oferecer alimentação diariamente às pessoas em situação
de rua. A Prefeitura informou
que ele já tinha passado pelo local em outra ocasião, mas que
não havia registro de passagem
dele pela rede de acolhimento
socioassistencial. Um boletim de

CASO RAFAEL MIGUEL

Assassino do
ator pode ir a
júri popular
AGÊNCIA O GLOBO

Padre Júlio Lancelotti criticou a burocracia da gestão municipal para garantir abrigo aos moradores de rua

Sem-teto de 66 anos teve uma convulsão no início da manhã após ficar na
rua durante a madrugada mais fria do ano registrada na capital paulista

Madrugada de frio em
SP deixa um morto
ocorrência foi registrado no 8°
Distrito Policial.
Horas depois, no mesmo lugar,
um outro homem de 37 anos, também em situação de rua, passou
mal, com sinais de hipotermia. Para
o Padre Júlio Lancelotti, "a situação
é de extrema tristeza". Ele lamentou
o fato da "burocracia ser maior que
a sensibilidade".
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Abrigo na
Catedral
"A burocracia para abrigar essas
pessoas é muito grande. E a prefeitura não se mobiliza. Eles dizem que
é preciso ligar para o 156, serviço que
o município disponibiliza para atendimento, mas não se preocupam em

ver que essas pessoas não possuem
o menor recurso para isso. Eles não
possuem celular. Estão em situação
de vulnerabilidade", completou o
padre ao afirmar que a Catedral
Metropolitana de São Paulo, localizada na Praça da Sé - SP, disponibilizará uma sala para acolher os semteto do abrigo São Martinho e outros
moradores da região.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGENS-DER-PE

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 - PL Nº 006/2022/CPL II
OBJETO/NATUREZA: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para elaboração
do projeto executivo e execução das obras de recuperação e adequação da capacidade da rodovia PE336, TRECHO: IBIMIRIM – ENTR. PE-300 (INAJÁ), com extensão de 44,71 km , a ser processada de
acordo com a legislação vigente e as condições estabelecidas no instrumento convocatório. Valor
máximo aceitável: R$ 63.600.030,10 (sessenta e três milhões, seiscentos mil, trinta reais e dez
centavos). ABERTURA: 30 de junho de 2022, às 09:30 horas. LOCAL: Edifico Sede, na Av. Cruz
Cabugá, 1033, Santo Amaro, Recife-PE. Fone: (081) 3181-4302. Edital, respectivos anexos e
comunicados disponíveis no site www.licitacoes.pe.gov.br. Os envelopes dos interessados podem ser
entregues via postal até a abertura da sessão inicial. Info: no endereço já mencionado, em dias úteis, no
horário de 08:00 às 12:00 horas, e-mail: cpl.2@der.pe.gov.br.
Recife/PE, 18.05.2022
Douglas Otoniel
Presidente da CPL II.
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Depois da prisão de Paulo Cupertino, na última segunda-feira
(16), a Justiça de São Paulo decidirá se leva o assassino do ator Rafael
Miguel e dos pais dele a júri popular pelo crime. Aos 51 anos, Cupertino responde pelo caso preventivamente e é acusado pelo Ministério Público (MP) por triplo homicídio duplamente qualificado, por
motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Ele
nunca constituiu um advogado
para defendê-lo.
Cupertino deverá ser interrogados pela Justiça, mas pode se manter em silêncio, se assim preferir. Algum juiz ou juíza poderá ou não
pronunciar o réu para que seja levado a julgamento. Na primeira hipótese, a pronúncia é o convencimento da Justiça de que há provas
contra o acusado de que ele cometeu crimes e, por isso, ele deve ir a
júri. Na sequência, a Justiça marcará
uma data para o julgamento ocorrer. Como o caso é de crime doloso
contra a vida, o réu deverá ser julgado por sete jurados.
Além de Cupertino, mais dois
amigos dele são réus no mesmo
processo que apura o assassinato da
família em 2019: o dono de uma pizzaria na capital e um morador de
Sorocaba, no interior paulista. Ambos são acusados de ajudar o assassino a se esconder e respondem
em liberdade pelo crime de favorecimento pessoal.

13 tiros
disparados
Cupertino foi preso pela Polícia
Civil após estar escondido num hotel no Centro de São Paulo. Ele estava foragido havia quase três anos.
Como o empresário nunca foi ouvido pela investigação na fase de inquérito, ele não foi interrogado
dessa vez também. Ao chegar à
sede da polícia, Cupertino negou os
crimes. "Eu sou inocente, não matei ninguém". Na época, câmeras de
segurança gravaram o empresário
atirando 13 vezes nas vítimas. Ele
fugiu na sequência.
Cupertino parecia "feliz" ao ser
conduzido por policiais, conforme
descreveu a delegada Ivalda Aleixo
na manhã da terça-feira. "Ele estava empolgado. Primeiro que parece que ele estava feliz naquele
monte de gente lá", disse Aleixo.
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Apartamentos
Vendem-se
AFLITOS
LP289 APTO COM 64M, 2
QTS, STE, SL P/ 02AMB, WC
SOCIAL, COZ, AREA SERV,
TODO C/ARMAR., 1VG, ELEV,
SL FESTA, PLAY, QUADRA, R$
330 MIL, AC FINAC, TELS:
991919003/986967550/
30375200 CRECI 9355J
LP 348 - IMPERDIVEL APTO
PROX. TUDO, 120M, 3QTS,
QTO REVER, 1SUIT, SALA 2
AMB, WC SOC, DCE, COZINHA,VARANDA,TODO
C.ARMARIO, 1VG, ELEV, SL
FESTA.PLAYR$430MIL.AC.FINANC.MARQUE SUA VISIT.
F-991919003-98696755030375200 CRECI9355J

BOA VISTA
LP 205 OPORTUNIDADE UNICA NA BOA VISTA EXCLUSIVIDADE EDIFÍCIO
MANDACARU APTO COM
74M COM 2QTS, WC SOC,
COZ, SL P/ 02AMB, ARMARIOS, DCE, ELEV, R$ 210MIL,
AC FINANC. LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

CASA AMARELA
IMPERDIVEL OPORTUNI DADE C/85, 2QTS SUITE,
WC, SOC, SL P/ 02 AMB,
VARANDA, COZINHA, ARMARIOS, DCE, 1VG. ELEVADOR R290MIL, AC FINANC
F 991919003

IMPERDIVEL OPORTUNI DADE APT COM 85M, 2QTS,
SUITE, WC SOC, SL P/ 02
AMB,VAR, COZ, ARMARIOS,
DCE, 1VG, ELEV, R$ 290MIL,
AC.FINAC, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP2103 IMPERDIVEL, OPORTUNIDADE UNICA APTO
COM 42 M, VAR, SL P/ 02
AMB, WC SOC, COZ, 1VG,
R$130MIL, AC.FINAC, MARQUE SUA VISITA COM OS
NOSSOS CORRETORES,
FONE991919003/986967550
/30375200 CRECI 9355J
LP2114 OTIMA LOCALIZACAO, OPORTUNIDADE APTO COM 62M, QUARTOS,
SUITE, VAR, SALA P/ 02AMB,
COZ, AREA DE SERV, ELEV,
R$ 245MIL,AC FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200, CRECI 9355J
LP2122 IMPERDIVEL APTO
DECORADO E REFORMADO COM 98M, 2QTS, COZ,
DCE, AREA DE SERV,VAR, SL
P/ 02 AMB, 1VG, ELEV, R$ 252
MIL, ACEIT.FINAC, MARQUE
SUA VISITA COM OS NOSSOS CORRETORES, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

OPRTUNIDADE IMPERDIVEL APTO ANDAR ALTO
DECORADO COM 80M, 3
QTS, SUITE, VAR, SL P/ 02
AMB, WC SOC, COZ, DCE,
ARMARIOS, 2 VAGAS, LAZER
COMP, R$ 559 MIL, ACEIT.
FINAC,FONES:986967550/
30375200/991919003 CRECI
9355J

CAMPO GRANDE
IMPERDIVEL OPORTUNI DADE VENDO APT 1AND
2Q SALA, COZ VARANDA,
AREA SERV PERTO DE TUDO R$150MIL F 9.8777.1153
LP254 - APTO, C74M, 2QTS,
1SUIT, SALA P 2 AMB, COZINHA, WC SOCIAL, DCE,
VARAND, COM ARMARIOS,
1VG R$220MIL. AC FINANC.
F-991919003-98696755030375200 CRECI9355J
LP3165 APTO EM OTIMA
LOCAL.C/70 M, 3QTS, SL P/
02 AMB, WC SOCIAL, E WC
DE SERV, VAR, COZ, TODO
COM ARMARIOS, 1VG, ELEV,
SL FESTA, PLAY, R$ 230MIL,
AC.FINAC, MARQUE SUA
VISITA FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

DIVERSOS LOCAIS
OPORTUNIDADE UNICA
PARA MORAR E INVESTIR
FLAT COM QUARTO, WC
SOCIAL, COZ, SALA TODO
MOBILIADO, SERVICO DE
CAMAREIRA, 1VG, ELEV, LAZER COMPLETO, R$ 200
MIL, AC.FINAC, TELEFONES:
999184740/986967550/30375
200 CRECI 9355J

TORRE
LP238 OPORTUNIDADE APTO TODO REFORMADO E
DECORADO COM 62M, 1
QTS, SALA P/ 02 AMB, COZ,
WC SOC,WC DE SERV, 1VG,
ARMARIOS, ELEV, SL FESTA,
PLAY, QUADRA, R$ 285MIL,
AC.FINAC, LIGAR FONES:
991861864/999184740/98696
7550/30375200 CRECI 9355J
LP315 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE APTO 86 M, 3
QTS, 1STE, WC SOC, SL P/
02 AMB, COZ, VAR, DCE,
2VG, TODO COM ARMARIOS, PISC, SL FESTA, PLAY, R$
500MIL, AC FINACIAMENTO, TELEFONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

Classificados

1
IMÓVEIS

Apartamentos
Alugam-se
CASA FORTE
OPORTUNIDADE APTO DE
ALTO PADRAO C/ 225 M 4
QTS, 3SUITE, VAR, SL P/ 03
AMB, COZ, DCE, AREA DE
SERV,WC SOC,TODO COM
ARMARIOS, 2VGS, R$ 1.250
MIL, AC FINAC. MARQUE
SUA VISITA COM OS NOSSOS CORRETORES FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
OPORTUNIDADE APTO DE
ALTO PADRAO C/ 225 M 4
QTS, 3SUITE, VAR, SL P/ 03
AMB, COZ, DCE, AREA DE
SERV,WC SOC,TODO COM
ARMARIOS, 2VGS, R$ 1.250
MIL, AC FINAC. MARQUE
SUA VISITA COM OS NOSSOS CORRETORES FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

Recife, quinta-feira, 19 de maio de 2022

DIVERSOS LOCAIS
LP379 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE APTO TOTALMENTE NASCENTE C/ 133
M, 1STE, SL P/ 02 AMB, VAR,
COZ, DCE,TODO COM ARMARIOS, WC SOC, 1 VAGA,
ELEV, R$ 350MIL, AC.FINAC.
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES
LIGAR FONES: 991919003/
30375200/986967550 CRECI
9355J

1
IMÓVEIS

Casas

Vendem-se
OLINDA
LP673 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE UNICA, EXCLUSIVIDADE LINDA CASA
EM OURO PRETO PROX DE
TUDO COM 200M, 5QTS,
2STES, SL P/ 02AMB, COZ,
AREA DE SERV, DCE, TERRACO, WC SOC, DCE, 1VG

LP3232-EXCELENT OPORTUN P MORAR APTO 130M,
TODO DECORADO, 3QTS,
3SUIT, VARANDA, COZINH,
SL P2 AMB, WC SOC, DCE,
AMARIO, 2 VAGAS, ELEVAD,
LAZER COMPL, R$760MIL,
AC.FINANCF-99191900398696755030375200 CRECI
9355J

POÇO FUNDO ENERGIA S.A.

DE GARAGEM, LAJEADA,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES,
AC.FINAC, R$ 430MIL, FONES:999184740/986967550/
30375200CRECI 9355J

NEGÓCIOS

Diversos

DIVERSOS
MEL CAJU CONFEITARIA
ARTESANAL, SEG A SEX
11:30H AS 20H, SAB A DOM
13H AS 22H. (81)99851-6238.

USINA MATARY S.A.
CNPJ/ME 10.776.474/0001-83

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária a
se realizar, em primeira convocação, às 15:00h (quinze horas) do dia 30 de maio de
2022 e, em segunda convocação, às 15:00h (quinze horas) do dia 06 de junho de 2022,
na sede social da Companhia, situada no município de Nazaré da Mata, Estado de
Pernambuco, Engenho Matary, s/n, Zona Rural, CEP 55.800-000, a fim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2021;
2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição ou não de
dividendos; 3) Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal e, se for o
caso, eleger os seus membros; e 4) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da
Companhia. Nazaré da Mata/PE, 18 de maio de 2022. José Romualdo Maranhão Neto –
Diretor Superintendente.
SEGUNDO EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO: 15 dias)
ROBERTO LÚCIO DE SOUZA PEREIRA, Oficial de Registro do 6º Serviço de Registro de Imóveis do Recife, com
fundamento no § 4º, do art. 26, da Lei Federal nº 9.514, de 20.11.1997, FAZ SABER que pelo presente, ficam
INTIMADOS, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, ANA PAULA MENDES MUNIZ BARBOSA, CPF nº
696.351.614-68 e MAURÍCIO DE OLIVEIRA BARBOSA, CPF nº 583.903.084-87, devedores fiduciantes da
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, CNPJ 03.767.538/0001-14, a pagar, no prazo de 15
dias, a partir desta publicação, perante o próprio Credor Fiduciário, ou no endereço do 6º OFÍCIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DO RECIFE, situado na Avenida Agamenon Magalhães nº 2939, 6º andar, Sala 603, EDIFÍCIO
INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, Espinheiro – Recife-PE, CEP - CEP 52020-000 a quantia de R$354.198,71
(trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e setenta e um centavos), referente às obrigações
contratuais relativas aos encargos vencidos, posicionado em 24/02/2022, sujeita à atualização monetária, juros de
mora, referente às prestações vencidas e as que vencerem até a data do efetivo pagamento, decorrentes do Contrato
de Financiamento Imobiliário, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 30 de maio de 2011 registrado sob o
nº R-7 da Matrícula 42468, do 2ºRGI do Recife, correspondente a matrícula 14832 desta serventia, com a BRAZILIAN
SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, referente ao imóvel caracterizado como APARTAMENTO nº
1101, do EDIFÍCIO TOPÁZIO, situado na Rua Antônio de Castro, 133, Casa Amarela, RECIFE - PE, CEP – 52070080, juntamente com os juros convencionais, as penalidades, os encargos legais, inclusive tributos e contribuições
condominiais imputáveis aos imóveis, além das despesas de cobrança incluindo-se as diligências de notificações
procedidas pelo 2º Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Recife e as das publicações deste edital, bem
como os encargos do aludido contrato que vencerem neste período, de responsabilidade dos intimados, ANA PAULA
MENDES MUNIZ BARBOSA, CPF nº 696.351.614-68 e MAURÍCIO DE OLIVEIRA BARBOSA, CPF nº 583.903.08487. Fiquem os intimados advertidos de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado,
ensejará o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel em favor da credora fiduciária, BRAZILIAN
SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, CNPJ 03.767.538/0001-14, nos termos do art. 26, § 7º, da Lei
Federal nº 9.514/97. Recife-PE, 09 de março de 2022. ROBERTO LÚCIO DE SOUZA PEREIRA - Oficial de Registro.

2021
2020
9 - Imobilizado
2.081
2.081
CNPJ: 11.296.694/0001-72. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Cumprindo determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Terrenos
34.332
36.623
V.sas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis desta sociedade, referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Recife Máquinas e equipamentos (i)
Móveis e utensílios
8
8
(PE), 29 de abril de 2022.
Reservatórios, barragens e adutoras
45.272
41.281
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Edificações, obras civis e benfeitorias
10.798
9.963
EM MILHARES DE REAIS
EM MILHARES DE REAIS
Adiantamentos e fornecedores (ii)
44
4.392
CAPITAL
AFAC
P.ACUM
TOTAL
2021
2020
92.534
94.348
Em 01/01/2020
29.000
16.331
(10.508)
34.823 (i) Refere-se às turbinas, geradores, painéis elétricos, comportas, pontes rolantes
Ativo
Aumento de capital
23.361
(8.398)
14.963 entre outros. (ii) Adiantamentos efetuados aos fornecedores Siton do Brasil, Gevisa,
Circulante
(2.924)
(2.924) Voith Hydro e Galpetro Comércio de Óleo, vinculados às parcelas relacionadas a
Caixa e equivalentes de caixa (nota 6)
3.662
2.283 Prejuízo do exercício
52.361
7.933
(13.432)
46.862 assinatura do contrato para fornecimento, projeto, instalação e montagem das Usina
Contas a receber (nota 7)
1.370
1.295 Em 31/12/2020
7.037
(7.037)
- pendentes de faturamento. O montante de baixa de adiantamento refere-se a
Impostos a recuperar
51
50 Aumento de capital
(896)
(896) reclassificação para as contas de imobilizado, em virtude do inicio da operação.
Despesas antecipadas
127
281 Redução de AFAC
(2.079)
(2.079)
Total ativo circulante
5.210
3.909 Prejuízo do exercício
Em 31/12/2021
59.398
(15.511)
43.887 10 - Empréstimos e financiamentos
Não circulante
Depósitos judiciais (nota 8)
1.433
1.433
2020
2021
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
Impostos a recuperar
241
BNDES
48.030
50.720
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Imobilizado (nota 9)
92.534
94.348
48.030
50.720
Intangível
274
292 EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA Circulante
2.705
2.671
Total ativo não circulante
94.482
96.073
Não Circulante
45.325
48.049
Total ativo
99.692
99.982 1 - Contexto operacional - A Poço Fundo Energia S.A. (a “Companhia”), é uma
48.030
50.720
sociedade anônima de capital fechado constituída em 16 de outubro de 2009, com
Passivo
sede na Rua Francisco da Cunha, 178, Boa Viagem, Recife, Estado de Pernambuco e Em 27 de novembro de 2018, a Companhia celebrou o contrato junto ao Bando
Circulante
Empréstimos e financiamentos (nota 10)
2.705
2.671 tem por objeto social a geração de energia elétrica e comercio atacadista de energia Nacional de Desenvolvimento - BNDES para concessão de financiamento, no valor
Fornecedores (nota 11)
1.260
311 elétrica. A Companhia é controlada pela Maxxima Energia Ltda. O empreendimento total de R$ 45.000, dividido em dois subcréditos (A e B, nos montantes de R$ 42.985 e
4.109
1.274 iniciou suas operações em 2 de outubro de 2020 com a finalização da construção da R$ 2.015, respectivamente) para construção da PCH. Sobre o principal da dívida,
Conta de ressarcimento - CCEE (nota 12)
Obrigações tributárias (nota 13)
190
787 Pequena Central Elétrica-PCH, conforme Despacho nº 2.823 da ANEEL com a decorrente dos subcréditos A e B, incidirão juros à taxa de 3,33% + TJLP ao ano. Até 31
Obrigações sociais
33
28 seguinte autorização e registro de geração: PCH: Poço Fundo- Estado: RJ- Cidade: de dezembro de 2021, a Companhia recebeu o montante total de R$ 45.000. O
Total do passivo circulante
8.297
5.071 São José do Vale do Rio Preto - Capacidade Instalada MW: 14.000KW-Início: principal da dívida será pago em 228 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a
2/10/2020 - Término: 10/4/2044.A data de término foi prorrogada de 25 de novembro primeira prestação em 15 de outubro de 2020 e a última prestação em 15 de setembro
Não circulante
Empréstimos e financiamentos (nota 10)
45.325
48.049 de 2043 para 10 de abril de 2044, conforme Nota Técnica nº 649/2020. A emissão de 2039. Durante o período de carência, os juros foram capitalizados trimestralmente
Conta de ressarcimento - CCEE (nota 12)
2.183
- destas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração da Companhia até o início da operação. A partir de 15 de outubro de 2020, os juros foram quitados,
Total passivo não circulante
47.508
48.049 em 29 de abril de 2022. 1.2 - Base de preparação - As demonstrações financeiras mensalmente. Covenants.
foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os
Patrimônio líquido (nota 14)
Capital
59.398
52.361 pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e 11 - Fornecedores
2021
2020
Adiantamentos p/aumento capital
7.933 evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações Siton (i)
611
Prejuízos acumulados
(15.511)
(13.432) financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Denge Engenharia e Consultoria
228
142
Total patrimônio líquido
43.887
46.862 administração na sua gestão. A preparação de demonstrações financeiras requer o Gevisa S.A.
135
83
Total do passivo e p.líquido
99.692
99.982 uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por Yasud Maritima Seguros
89
parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas Saur Equipamento
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
94
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior Ricardo Ribeiro Bento
DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS
14
2020 complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são Aline Manelli Pollo Beus
2021
18
significativas para as demonstrações financeiras individuais, estão divulgadas na Outros fornecedores
Operações continuadas
103
54
Receita líquida (nota 15)
10.079
2.300 Nota 3. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas
1.260
311
Custos de operação (nota 16)
(4.400)
(2.207) demonstrações financeiras, as quais foram aplicadas de modo consistente nos
Lucro bruto
5.679
93 exercícios apresentados. As demonstrações financeiras foram preparadas 12 - Conta de ressarcimento-CCEE
2021
2020
Despesas gerais e administrativas (nota 17)
(3.703)
(2.361) considerando o custo histórico como base de valor. 2.1 - Mudanças nas políticas Câmara de Comercialização de energia CP
4.109
1.274
Lucro (prejuízo) operacional
1.976
(2.268) contábeis e divulgações - Alterações adotadas pela Companhia. As seguintes Câmara de Comercialização de energia LP
2.183
Receitas financeiras (nota 18)
167
6 alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em
6.292
1.274
Despesas financeiras (nota 18)
(3.892)
(662) 1º de janeiro de 2021: a) Definição de material: alterações ao CPC 26 “Apresentação
Despesas financeiras, líquidas (nota 18)
(3.725)
(656) das Demonstrações Contábeis”e CPC 23 “Políticas Contábeis, Mudança de 13 - Obrigações tributárias
2021
2020
Resultado antes do IRPJ e CSLL
(1.749)
(2.924) Estimativa e Retificação de Erro”; b) Definição de negócio: alterações ao CPC 15 ICMS a recolher
1
682
Imposto de renda e contribuição social
(330)
- “Combinação de Negócios”; c) Reforma da IBOR: alterações ao CPC 48, CPC 38 e PIS a recolher
9
14
(2.079)
(2.924) CPC 40 -“Instrumentos Financeiros”; d) Estrutura Conceitual Revisada para COFINS a recolher
Prejuízo do exercício
40
64
Ações no final do exercício (em milhares de reais)
118.795
104.722 Relatórios Financeiros; e) Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para IRPJ a recolher
74
Prejuízo por ação do capital social (em milhares de reais) (0,02)
(0,03) Arrendatários em Contratos de Arrendamento: alterações ao CPC 06(R2) CSLL a recolher
44
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM “Arrendamentos”. As alterações mencionadas acima não tiveram impactos materiais Outros
22
27
para a Companhia. 3 - Estimativas e julgamentos contábeis críticos - As
31 DE DEZEMBRO
190
787
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se
EM MILHARES DE REAIS
2021
2020 na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 14 - Patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2021, o capital subscrito e
Prejuízo do exercício
(2.079)
(2.924) futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 4 - Gestão do risco integralizado é de R$ 59.398 (2020 - R$ 52.361), dividido em 118.795 mil (2020Outros resultados abrangentes
- financeiro - 4.1 - Fatores de risco financeiro - As atividades da Companhia a 104.722 mil) ações ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 0,50, nominativa,
Total do resultado abrangente
(2.079)
(2.924) expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado e risco de liquidez. O indivisíveis em relação à sociedade e não conversíveis em ações preferenciais.
programa de gestão de risco global da Companhia se concentra na imprevisibilidade Composição
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Participação (%)
dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no Maxxima Energia Ltda
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
93,35
desempenho financeiro da Companhia. 4.2 - Gestão de capital - O objetivo da Energias do Sul Ltda
EM MILHARES DE REAIS
3,35
2021
2020 gestão de capital da Companhia é assegurar que se mantenha uma classificação de DJMF Energia Ltda
3,30
crédito forte perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar Outros
Das atividades operacionais
0,000007
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(2.079)
(2.924) os negócios da Companhia e maximizar o valor aos acionistas.
5 - Instrumentos financeiros por categoria
Ajustes para reconciliar o resultado
15 - Receita Líquida
2021
2020
2020 Receita com geração de energia elétrica
2021
Depreciação
2.545
1.752
10.498
2.535
Mensurado
ao custo amortizado
Amortização
18
14
Deduções
(419)
(235)
Encargos financeiro sobre empréstimos
3.856
644 Ativos
10.079
2.300
Caixa e equivalentes de caixa
3.662
2.283
Variações de ativos e passivos
1.370
1.295 16 - Custos de operação
Contas a receber
(75)
(1.295) Contas a receber
2021
2020
5.032
3.578
Impostos a recuperar
(242)
Depósitos judiciais
(154) Passivos
Materiais e outros insumos
591
165
48.030
50.720 Serviços de terceiros
Despesas antecipadas
154
(34) Empréstimos e financiamentos
536
139
1.260
311 Depreciação e amortização
Fornecedores
949
(628) Fornecedores
2.522
1.766
49.290
51.031 Consumo próprio de energia
Obrigações sociais
5
(86)
751
(137)
Contas a pagar CCEE
5.018
4.366 6 - Caixa e equivalentes de caixa
4.400
2.207
2021
2020
Obrigações tributárias
(927)
712
15
21 17 - Despesas por natureza
Caixa gerado pelas operações
9.641
2.367 Fundo fixo
2021
2020
2.975
2.260 Despesas administrativas
Juros pagos
(4.178)
(1.080) Bancos conta movimento
784
761
Aplicações financeiras
672
2 Serviços de terceiros
Caixa líquido gerado pelas operações
2.646
1.053
3.662
2.283 Despesas tributárias
Das atividades de investimentos
5.374
1.287
24
23
Aquisições de bens do ativo imobilizado
(731)
(14.610) 7 - Contas a receber
Despesas com pessoal
249
524
2021
2020
Aquisições de intangíveis
(306)
3.703
2.361
Contas a receber - venda de energia
1.370
1.295
Caixa líquido aplicado nas atividades
1.370
1.295 18 - Despesas financeiras, líquidas
de Investimentos
(731)
(14.916)
2021
2020
Das atividades de financiamento
Receitas financeiras
Aumento de capital
14.963 8 - Depósitos judiciais - A Poço Fundo possui a DUP (Declaração de Utilidade Rendimentos de aplicações financeiras
94
6
Reversão de valores destinados a AFAC
(896)
- Pública) conforme Nota Técnica nº 538/2016-SCG/ANEEL e o Decreto nº 42.364 de Descontos financeiros
73
Captação de empréstimos e financiamentos
4.103 22 de março de 2010 do Rio de Janeiro, onde versa que as terras necessárias para a
167
6
Pagamentos de empréstimos
(2.368)
(592) instalação e operação da usina, podem ser desapropriadas. No entanto, alguns Despesas financeiras
proprietários dessas terras negaram-se a fazer acordos amigáveis com a Companhia. Juros sobre financiamentos
Caixa líquido (aplicado)gerado pelas atividades
(3.856)
(644)
De financiamento
(3.264)
18.474 Dessa forma, a Poço Fundo precisou entrar com processos na justiça, para adquirir as Despesas bancárias
(29)
(11)
1.379
4.845 terras necessárias, bem como as servidões de passagem. O juiz já deu imissão de Outras despesas financeiras
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
(8)
(7)
Caixa e equivalentes de caixa no início
2.283
530 posse provisória dessas terras, mediante os depósitos judiciais efetuados pela
(3.892)
(662)
Caixa e equivalentes de caixa no final
3.662
2.283 Companhia.
(3.725)
(656)
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19 - Resumo das principais políticas contábeis- As demonstrações financeiras foram
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios
apresentados, salvo disposição em contrário.19.1 - Caixa e equivalentes de caixa - Caixa
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de
curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco
insignificante de mudança de valor. 19.2 - Ativos financeiros - 19.2.1 - Classificação - A
Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração:
Mensurado ao custo amortizado. A classificação depende do modelo de negócio da
entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa.
19.2.2 - Impairment - A Companhia passou a avaliar, em base prospectiva, as perdas
esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado. A
metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo
no risco de crédito. 19.2.3 - Compensação de instrumentos financeiros - Ativos e
passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço
patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a
intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser
aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência
da empresa ou da contraparte. 19.3 - Contas a receber - As contas a receber de clientes
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros. Na prática, são
reconhecidos pela valorização da energia fornecida em MWh, pela tarifa vigente do
Contrato de Energia de Reserva - CER. Caso a energia fornecida seja inferior à energia
contratada no período de apuração do Contrato de Energia de Reserva - CER, o valor
excedente recebido é registrado como crédito CCEE. 19.4 - Impostos a recuperar - São
avaliados pelo custo e não excedem o valor esperado de realização. 19.5 - Imobilizado - Os
itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os
gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela
administração. Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são
revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança
significativa desde a última data de balanço. Alguns bens do ativo possuem vida útil superior
ao prazo de autorização e, portanto, ao término de 30 (trinta) anos de exploração do serviço,
esses bens ainda terão valor residual não depreciado. 19.6 - Impairment de ativos não
financeiros - Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação
de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil pode não ser recuperável. 19.7 - Fornecedores - As contas a pagar aos
fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso
normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for
devido no período de até um ano. Caso contrário, estes são apresentados como passivo
não circulante. 19.8 - Empréstimos e financiamentos - Os empréstimos e financiamentos
são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação
e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre
os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida
na demonstração do resultado durante o período em que os financiamentos estejam em
aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 19.9 - Conta de Ressarcimento CCEE - A Conta de ressarcimento - CCEE refere-se às diferenças entre o valor cobrado e o
valor de energia elétrica efetivamente gerada. Os critérios de apuração são definidos
contratualmente, mediante um limite de tolerância entre a energia efetivamente gerada e a
energia contratada. 19.10 - Provisões - As provisões são reconhecidas quando: (i) a
Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos
passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação; (iii) e o valor possa ser estimado com segurança. 19.11 - Provisão para
desmobilização - A administração da Companhia entende não ser aplicável e nem
necessário reconhecer provisão para os custos de desmobilização na demonstração
financeira de 31 de dezembro de 2021, em função do contrato de arrendamento estabelecer
que a decisão da desmobilização é por parte da arrendatária. 19.12 - Capital social - As
ações ordinárias e preferenciais são classificadas no patrimônio líquido. 19.13Reconhecimento da receita - A receita compreende o valor justo da contraprestação
recebida ou a receber pelo fornecimento de energia no curso normal das atividades da
Companhia. A receita é apresentada líquida de impostos. A Companhia reconhece a receita
decorrente do fornecimento de energia elétrica considerando o montante em MWh gerado e
fornecido valorizados ao preço contratado. 19.14 - Imposto de renda e contribuição
social - Em 2021, a Companhia está registrada no lucro presumido. Dessa forma o imposto
de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o Lucro Presumido calculado sobre a alíquota
de presunção de 8% sobre a receita bruta auferida com a venda de energia; acrescida dos
rendimentos de aplicações financeiras e as receitas e os ganhos de capital, não decorrentes
da atividade operacional de pessoa jurídica, mais adicional de 10% sobre a base de cálculo
do imposto ajustada que exceder a R$ 60.000,00 trimestrais, perfazendo R$ 240.000,00
anuais. A contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre o Lucro Presumido
calculado sobre a alíquota de presunção de 12% mais os acréscimos previstos na
legislação vigente. As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
compreendem os impostos correntes. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na
demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. 20 - Seguros (não auditado) - As
coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela administração
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos
envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. As
coberturas de seguros em 31 de dezembro de 2021 foram contratadas pelos montantes a
seguir;
Importâncias Seguradas
Cobertura
Estruturas e obras civis
44.600
Reponsabilidade civil
10.000
Máquinas, equipamentos,
instalações e montagem
39.886
Lucros cessantes
16.039
21. Alterações de normas novas que ainda não estão em vigor - Não há outras normas
IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderia ter impacto
significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
As notas explicativas integrais e o relatório do auditor independente sobre as
demonstrações financeiras encontram-se a disposição dos interessados na sede da
companhia.
DIRETORIA: Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho - Diretor Executivo - CPF
667.754.774-49. André Júlio Pimentel de Albuquerque Maranhão - Diretor Executivo - CPF
457.109.704-25. Sérgio Correa Pimenta - Diretor Técnico - CPF 373.092.267-04.
CONTADOR: Luciano Pascoal dos Santos - CPF 052.680.224-31- CRC 020206/O-2.
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