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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

LEI 9.514/97
Irani Flores, Leiloeiro Público Oficial, matrícula JUCESP nº 792, levará a leilão o bem abaixo descrito;
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário, Loteamento Jardim Tangará – Bady Bassitt SPE
Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.173.601/0001-24, com sede e foro jurídico na cidade e comarca
de Ribeirão Preto/SP, na rua Eliseu Guilherme, nº 879, Jardim Sumaré. Primeiro Leilão: Inicia
em 28/02/2022 às 15:12 horas pelo valor Mínimo de R$ 91.340,89 (noventa e um mil trezentos
e quarenta reais e oitenta e nove centavos). Local: Avenida Gaspar Vaz da Cunha, 258, Bairro do
Limão – São Paulo/SP ou através do sistema gestor, www.leilaobrasil.com.br. Segundo Leilão: Encerra
em 11/03/2022 às 15:12 horas por valor não inferior a R$ 98.063,54 (noventa e oito mil sessenta e
três reais e cinquenta centavos). Local: Avenida Gaspar Vaz da Cunha, 258, Bairro do Limão – São
Paulo/SP ou através do sistema gestor, www.leilaobrasil.com.br. IMÓVEL: Um Terreno com frente para
a Rua Quinze A, constituído pelo lote 29 da quadra Y, situado no JARDIM TANGARÁ, bairro da cidade,
distrito e município de BADY BASSITT, desta comarca de São José do Rio Preto, medindo 10,00 metros
de frente para a citada rua, do lado direito de quem da rua olha para ao imóvel mede 20,00 metros e
divide-se com o lote 28, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se com o lote 30 e nos fundos
mede 10,00 metros e divide-se com parte do lote 06, totalizando uma área de 200,00 metros quadrados,
distante 54,19 metros da esquina da Rua Doze A. Matricula 166.229 1º Oficial de Registro de Imóveis
São José do Rio Preto PROPRIETÁRIOS: Loteamento Jardim Tangará – Bady Bassitt SPE Ltda, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 19.173.601/0001-24, com sede e foro jurídico na cidade e comarca de Ribeirão
Preto/SP, na rua Eliseu Guilherme, nº 879, Jardim Sumaré. Consta na R.2 que a proprietária VENDEU
o imóvel objeto desta matricula a RENAN FERNANDO XAVIER PEREIRA, RG 40.482.719-6-SSP/SP
e CPF/MF 329.757.368-60, brasileiro, frentista e sua esposa ANA CLAUDIA SILVA PEREIRA, RG
46.933.309-1-SSP/SP e CPF/MF 368.236.388-26, brasileira, do lar, sob o regime de comunhão parcial
de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na cidade de Sumaré-SP, na Rua Um
nº 380, B11 Ap41, Jardim D Estancias. Consta na R.03 que a proprietária alienou fiduciariamente o
imóvel objeto desta matrícula a Loteamento Jardim Tangará – Bady Bassitt – SPE Ltda. Consta na AV.4
que foi consolidada a propriedade do imóvel objeto desta matricula, na pessoa da credora fiduciária
Loteamento Jardim Tangará – Bady Bassitt – SPE Ltda. Responsabilidade outras: Correrão por conta
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, tais como: Escritura Pública,
Imposto de Transmissão, Foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros,
averbações, etc. Das condições da venda: O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação.
Da comissão: A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor do lance ofertado não estando incluído
no valor do lance e deverá ser pago diretamente ao Leiloeiro em 24 horas do encerramento do leilão.
Da reintegração da posse: A reintegração de posse ocorrerá por conta do comprador, podendo ser
solicitada de acordo com o disposto no Artigo nº 30, da Lei no 9.514/97. É assegurada ao fiduciário, seu
cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os
§§ 1° e 2° do art. 27. Maiores informações no escritório do Leiloeiro Tel (11) 3965-0000 ou através do
e-mail atendimento@leilaobrasil.com.br ou www.leilaobrasil.com.br, São José do Rio Preto, 04/02/2022.

Tribunal de Justiça de Pernambuco

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013.2022.CPL.PE.0007.TJPE.FERM
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00031921-42.2021.8.17.0001

OBJETO: Prestação de Serviços Contínuos de Recepção e Portaria.Recebimento de
propostas até: 11/03/2022, às 14h. Início da disputa: 11/03/2022, às 15h (horários
de Brasília). A disputa se dará no site www.peintegrado.pe.gov.br. Edital, Anexos e
outras informações podem ser obtidos também no site www.tjpe.jus.br ou através do
nosso e-mail: licita@tjpe.jus.br

Recife, 21/02/2022
Alex José da Silva - Pregoeiro - CPL/OSE.

LEILÃO
EDITALNºLI.CSAQ.G.00001.2022 - PROCEDIMENTOLICITATÓRIOPARA

ALIENAÇÃODEBENS INSERVÍVEISÓLEOMINERAL ISOLANTEELUBRIFICANTEUSADO

Leiloeiro Oficial – Victor Senna Gir Andrade – JUCESP 1132

EDITAL COMPLETO acesse www.ricoleiloes.com.br
*Os interessados devem se habilitar por e-mail contato@ricoleiloes.com.br
até 13/02/2022, com envio dos documentos indicados no item 13 do Edital.
A DOCUMENTAÇÃO SERÁ ANALISADA PELA COMISSÃO DE ALIENAÇÃO.

** Maiores informações, condições de participação, visitação,
remoção dos bens acesse o edital completo no site.

Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

Transmissão Ao Vivo
Encerramento

23/02/2022 às 10h00

DF: Brasilia; GO: Cachoeira Dourada; MG: Alpinopolis, Arapora, Planura, Poços de
Caldas; PR: Foz do Iguaçu, Manoel Ribas; RJ: Campos dos Goytacazes; SP: Itabera

Somente Online

LOCAL DE EXPOSIÇÃO - MAIORES INFORMAÇÕES NO SITE

SECRETARIA DE ESTADO DE
DEFESA CIVIL - RJ

A V I S O
ERRATA N.º 01
PROCESSO SEI-270042/000443/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO
DE LIMPEZAPREDIAL, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO EASSEIO DIÁRIO
DAS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (SEDEC) E DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ)
NOVA DATA DE ABERTURA: 22/03/2022 às 9h.
NOVA DATA ETAPA DE LANCES: 22/03/2022 às 09h30min.
O Edital e a Errata encontram-se à disposição dos interessados no site:
www.compras.rj.gov.br, podendo ser retirados, de forma impressa, na
Coordenação de Licitações e Contratos/DGAF/SEDEC, sito à Praça da
República, 45 – Centro – RJ, de 2ª a 5ª feira, das 08:00 às 17:00 horas, e 6ª
feira, das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos Tels. (21) 2333-3084 /
2333-3085 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@cbmerj.rj.gov.br.

INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS DO ESTADO

DE SÃO PAULO S.A. - IPT
C.N.P.J. 60.633.674/0001-55

Cotação - Processo IPT Nº DL00061.2022 - RC60812.2022
Objeto: Prestação de Serviço Obras de Adequação de Local para Recebimento de
Equipamentos e do Sistema de Controle e Automação, conforme memoriais
descritivos, projeto básico e executivo.
Data Final para apresentação de proposta: 23.02.2022 até as 17:00h.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefone/e-mail:
(11) 3767-4039 - sonia@ipt.br - Departamento de Compras.

Cotação - Processo IPT Nº DL000222022 – R61116.2022
Objeto: Fornecimento de Cilindros de Gases
Data Final para apresentação de proposta: 23.02.22 até as 17:00h.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefone/e-mail:
(11) 3767-4487 - msumi@ipt.br - Departamento de Compras.

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Aviso de Licitação

Órgão: Prefeitura Municipal de Bálsamo Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de
Suplementos Alimentares, para o Fundo Social de Solidariedade. Modalidade: Pregão
Eletrônico nº 002/2022 – Processo 05/2022 – Tipo : Menor Preço por Item. Abertura
:08/03/2022, Horário 09H00 Edital completo e demais informações serão obtidas na
Secretaria desta Prefeitura Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 12:00 horas ou no site
www.balsamo.sp.gov.br. Carlos Eduardo C. Lourenço - Prefeito Municipal.

ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente do SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS DE
CAMPINAS E REGIÃO - SINDCARGAS, CNPJ: 01.584.678/00001-21, no uso de suas atribuições e
prerrogativas legais e constitucionais convoca todos os associados da categoria representada pela
entidade, em dia com suas obrigações sociais e que preencham os requisitos do Estatuto Social da
entidade, para participar das eleições para renovação da Diretoria da entidade: Diretoria Executiva,
Conselho Fiscal, e Representantes junto a federação e respectivos Suplentes, conforme ARTIGO
23 e seguintes do Estatuto Social, dos municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira,
Campinas, Cosmópolis, Indaiatuba, Jaguariúna, Lindóia, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse,
Serra Negra e Valinhos, todas do Estado de São Paulo, para a realização das Eleição Sindical
a ser realizada no dia 08/03/2022, das 08hs às 17hs, na sede da entidade e em locais a serem
determinados com antecedência de 05 dias do pleito, através de boletim informativo da entidade,
ficando aberto o prazo de 03 dias para a inscrição de chapas que correrá a contar do dia seguinte
à publicação deste edital. A Secretária da entidade permanecerá aberta nestes 03 dias das 09hs às
17hs para recebimento da inscrição das chapas, nos termos do artigo 61 do Estatuto Social. Caso
não seja obtido “quorum” nos termos do artigo 84 do Estatuto, novas eleições serão realizadas no
prazo de 20 dias a contar da primeira, das 08hs às 17hs. Havendo empate entre as chapas mais
votadas nova eleição será realizada no prazo de vinte dias, limitada a eleição as chapas em questão.
Campinas, 18 de fevereiro de 2022. Paulo Vicente Ferreira - Presidente.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberto na Fundação Municipal para Educação Comunitária, com Instrumento
Convocatório disponibilizado no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São
Paulo (www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br) o Pregão Eletrônico nº 09/2022 -
Processo Administrativo nº FUMEC.2021.00001910-89. Objeto: Contratação de empresa para
a prestação de serviços terceirizados continuados de COPEIRAGEM, RECEPÇÃO,AJUDANTE
GERAL, CARREGADORES E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO COM ENCARREGADO,
para unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme condições e especificações constantes
do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA
PROPOSTAELETRÔNICA: 22/02/2022. DATAEHORADAABERTURADASESSÃOPÚBLICA:
09/03/2022 - 09:00 h. OFERTA DE COMPRA - OC N° 824402801002022OC00011. Qualquer
dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos até site da BEC: (www.bec.sp.gov.br
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br), através da opção: Edital. Campinas, 18 de fevereiro de 2.022.
PABLO RENAN CASEMIRO EMANUELLI - Subscritor do Edital - FUMEC

MUNICIPIO DE BÁLSAMO
Aviso de Licitação

Órgão: Prefeitura Municipal de Bálsamo Objeto: contratação de empresa especializada, sob
o regime de empreitada por preço global, para a Prestação de Serviços de Construção
Espaço de Saúde Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2022 Abertura: 08/03/2022 –
14h00, Edital completo e demais informações serão obtidas na Secretaria desta Prefeitura
Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8h as 12h e das 13h30 as 17h ou no site www.balsamo.
sp.gov.br. Carlos Eduardo C. Lourenço - Prefeito Municipal.

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - Pelo presente Edital, o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Confecções de Roupas para Crianças, Adultos, Masculinas,
Femininas, Unissex, Profissionais, Roupas Intimas, Esportivas, Confecções de Acessórios em
Geral, Meias, Fraldas Descartáveis ou não, Absorventes Higiênicos, Chapéus, Guarda-chuvas,
Botões, Embalagens Plásticas, Roupas de Cama, Mesa, Banho, Cortinas, Capas para Bancos,
Oficiais Alfaiates, Empregados em Domicilio e Costureiras de Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, entidade
de representação sindical inscrita no CNPJ sob nº. 58.159.138/0001-18, com sede na Avenida Artur
de Queiros, nº.52-B, Casa Branca, Município de Santo André/SP, através de sua Presidente, Apa-
recida Leite Ferreira, vem por meio desta, convocar todos os associados do Sindicato em questão,
para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 25/02/2022, as 17h em
1ª convocação, e as 17h30min em 2ª convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a)
Proposta de alteração do Estatuto do Sindicato; b) Deliberação para manutenção da assembleia em
caráter permanente e itinerante nos principais locais de trabalho onde existam associados do Sindi-
cato. Santo André, 21 de Fevereiro de 2022. Aparecida Leite Ferreira - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Administrador Judicial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, no exercício de suas
atribuições conferidas pela Portaria CFO-SEC-51, nos termos da decisão exarada nos autos do processo
TRF1 nº 1081870-35.2021.4.03.3400, de 30/12/2021, e em conformidade com os Artigos 19 e § Único,
20 e Item 1, e 21 e § Único, da Lei 4.324, de 14 de abril de 1964, e § 1º, Artigo 18, do Decreto 68.704, de
03 de junho de 1971, convoca os Cirurgiões-Dentistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em
primeira convocação às 14:30 horas, do dia 17 de março de 2022, na Casa da Odontologia, situada na
Avenida Pacaembu, 732 - Bairro Pacaembu - São Paulo/SP, com a maioria absoluta de seus membros, a
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação do Processo de Prestação de Contas de
2021 e do Relatório da Diretoria. Em não havendo número legal para a realização da Assembleia, ficarão
convocados os Cirurgiões-Dentistas registrados para a segunda convocação, no mesmo local e dia, às 15:00
horas, quando a mesma será realizada com qualquer número de presentes. De acordo com a legislação em
vigor, não poderão votar os Cirurgiões-Dentistas que não estiverem quites com as anuidades.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022
MARCELO MARQUES DA CRUZ
Administrador Judicial - CRO/SP

(Processo nº TRF1 1081870-35.2021.4.03.3400)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DEFLAGRAÇÃO DE GREVE -
CDD YPÊ/ ITAIM PAULISTA - CIDADE SÃO PAULO

O SINTECT/SP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRADE
CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES DE SÃO PAULO, REGIÃO DA GRANDE SÃO PAULO
E ZONA POSTAL DE SOROCABA, entidade sindical classicista de primeiro grau, com registro
sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego concedido mediante despacho publicado no
DOU do dia 22/03/1990, Seção I, p. 5.587 - Processo nº 24000.001812/90, inscrita no CNPJ sob nº
56.315.997/0001-23, com sede na Rua Canuto do Val, nº 169, Santa Cecília, São Paulo/SP - CEP:
01224-040,no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os trabalhadores
e trabalhadoras da base territorial do SINTECT-SP, Centro de Distribuição Domiciliar - YPÊ/ ITAIM
PAULISTA, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia dia 24
de Fevereiro de 2022 às 8h00 em primeira convocação e às 08h30 na segunda e última convocação,
em frente ao CDD YPÊ/ ITAIM PAULISTA, situado na Rua Monte Camberela,110,Vila Silva Teles,
São Paulo/SP, CEP 08110-260 para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: a)
Falta de materiais de limpeza; b) Falta de materiais de higiene; c) Reforma do imóvel que esta em
condições precárias/mudança de imóvel; d) Deliberar sobre a deflagração de greve, a partir das
00h00, do dia 25 de Fevereiro de 2022. São Paulo,18 de fevereiro de 2022. Elias Cesário de Brito
Junior - Presidente do SINTECT/SP e Ricardo Adriane Rodrigues de Sousa - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - - Setor Farmacêutico - Home Office e Teletrabalho - Pelo presente
edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS,
ABRASIVOS, MATERIAL PLÁSTICO, TINTAS E VERNIZES DE GUARULHOS E MAIRIPORÃ,
por seu representante legal, convoca os trabalhadores associados ou não, da categoria dos
trabalhadores nas indústrias de produtos farmacêuticos, enquadrados no 10º Grupo, do quadro
anexo ao artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, das cidades que compõem a sua
base territorial, para assembleias a serem realizadas pela direção do sindicato, de forma itinerante,
entre os dias 03 a 09/03/2022, entre as 4:00 horas até as 16:00 horas, nas portas de fábrica, e, a
assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 10 de Março de 2022, as 10:00, as 14:00
e as 17:00 horas, nos locais abaixo enumerados, tendo em vista a base territorial da entidade
sindical abranger mais de um município: 1) Trabalhadores do município de Guarulhos, na Quadra
Poliesportiva da Sede Social, Rua Iraci Santana nº 34 (Antigo 85), Macedo e 2) Trabalhadores
dos municípios de Mairiporã, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Igaratá, Franco da
Rocha e Francisco Morato, na Subsede, Rua José Claudino dos Santos, 122 - Jd São Francisco
II Terra Preta - Mairiporã/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e
deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato representativo da
respectiva categoria econômica; b) Discussão e deliberação sobre as Negociações Coletivas sobre
Home Office e Teletrabalho a serem levadas a efeito com o Sindicato representativo da respectiva
categoria econômica; c) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes legais, para
negociação coletiva, celebrar acordos, requerer realização de mesa redonda junto ao Ministério
da Economia / SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO, constituir comissão
de negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao
Tribunal competente, assistido pela Federação da categoria; d) Discussão e deliberação sobre a
cláusula que trata das Contribuições, inclusive quanto ao desconto e recolhimento da Contribuição
Sindical, nos termos do art. 578 e seguintes da CLT c/c art. 8º, III e IV da CF; e) Posicionamento
da categoria sobre a eventual realização de movimento paredista em caso de malogro das
negociações. Não havendo número suficiente de acordo com as normas aplicáveis, em primeira
convocação, nos horários supramencionados, as mesmas se realizarão uma (1) hora após, no
mesmo dia e locais, com qualquer número de presentes, para os efeitos de direito. Informa o
Presidente que diante da situação da pandemia que se encontra o País, será obrigatório
o uso de máscaras, bem como a entidade providenciará todas as medidas protetivas para
garantia de todos, como higienização das mãos com álcool em gel, aferição de temperatura,
respeitando distanciamento mínimo e de adoção de protocolos geral e setoriais específicos.
Guarulhos, 21 de fevereiro de 2022. Antonio Silvan Oliveira - Presidente.

MUNICIPIO DE BÁLSAMO
Aviso de Licitação

Órgão: Prefeitura Municipal de Bálsamo Objeto: contratação de empresa especializada, sob
o regime de empreitada por preço global, para a Aquisição e Instalação de Reservatório
e Equipamentos Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2022 Abertura: 09/03/2022 –
09h00, Edital completo e demais informações serão obtidas na Secretaria desta Prefeitura
Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8h as 12h e das 13h30 as 17h ou no site www.balsamo.
sp.gov.br. Carlos Eduardo C. Lourenço - Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O SINDITD - SINDICATO DOS TRABALHADORES DOMESTICOS
DE CAMPINAS, PAULINIA, VALINHOS, SUMARÉ E HORTOLÂNDIA. Conforme o Estatuto do Sin-
dicato CONVOCA os/as associados/as e categoria em geral para participar da Assembleia Geral Or-
dinária. No dia 19 de Março de 2022, as 15h30 em primeira chamada e 16:00 em segunda chamada
com qualquer número. A ser realizada a Rua Barão de Jaguara,704 Centro - Campinas/SP. Sindicato
da Construção Civil. Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1º Prestação de contas do ano de
2021 e plano de custos para 2022. Campinas, 21 de fevereiro de 2022. Aparecida Marcondes de
Oliveira - Coordenadora Geral.

Você sabe para onde vai o
dinheiro que investe? O JM,
leitor da Folha, não apenas
sabe como faz questão de es-
colher o investimento em ra-
zão do impacto que causa na
sociedade.
Ele aplica, na prática, um

dos critérios ASG, quando de-
cide, conscientemente,perma-
necernapoupançaapesarda
rentabilidadepoucocompeti-
tivanoatual cenáriode juros,
assuntoqueabordeiem“Apou-
pança e a nova Selic”.
Os critérios ASG (ambien-

tal, social e governança, ou

ESG, em inglês) incorporam
umolharque vai alémda ren-
tabilidade na hora de definir
pelo investimentoemdetermi-
nadaempresa, projetoou ins-
trumentofinanceiro, contribu-
indo para o crescimento eco-
nômico sustentável.
Um investimentoASG incor-

poraalgumaquestão, sejaam-
biental, socialoudegovernan-
ça, em sua análise de inves-
timento e leva em considera-
ção a sustentabilidade a lon-
go prazo.
Esses investimentos também

recebemoutrasdenominações,

como investimento responsá-
vel, investimento sustentável,
investimentode impacto soci-
al, investimento ético, títulos
verdes (conhecidos lá fora co-
mo green bonds), investimen-
tos na área de infraestrutura,
entre outros.
Uma das estratégias mais

utilizadas pelos investidores
nomundotodoéadofiltrone-
gativo, definindocritériospa-
raexcluirdeterminadosativos
de suacarteirade investimen-
to. Os setores que figuram en-
tre os mais evitados pelos in-
vestidores, devido ao alto ris-

co social e ambiental, são: ar-
mas, tabaco, energia nuclear,
pornografia, apostas e bebi-
das alcoólicas.
Ofiltropositivo, por suavez,

ao invés de excluir ativos, tra-
balha coma inclusãodos que
atendemaoscritérios eàsnor-
mas estabelecidas. Pode ser
um investimento específico,
normalmente relacionado à
sustentabilidade, como a re-
dução da emissão de carbo-
no, ou políticas de inclusão e
diversidade no trabalho, que
podem atrair mais clientes (e
maisvendas)doqueoutrasem-

presas domesmo setor.
Voltandoaoexemplodo JM,

para ele, o grandeatrativoda
poupançaé sua funçãosocial:
o financiamento da casa pró-
pria para muita gente menos
favorecida.
Oqueacontececomodinhei-

ro depositado na poupança?
Quantodosdepósitos empou-
pança é destinado ao crédito
imobiliário?
Osrecursoscaptadosemde-

pósitosdepoupançapelas en-
tidades integrantes do Siste-
ma Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE) represen-
tam fonte relevante de recur-
sos para as operações de cré-
dito imobiliário.
De acordo coma legislação

vigente, no mínimo 65% dos
recursos depositados napou-
pançadevemseraplicadosem
operações de financiamento
imobiliário.Outros20%devem
ser recolhidos no Banco Cen-
tral paracumprimentodode-

pósito compulsório de pou-
pança. O restante dos recur-
sos (15%)pode ser utilizado li-
vrementepelas instituiçõesfi-
nanceiras.
Assim, R$ 65,00 de cada

R$ 100,00depositadosnapou-
pança serãoobrigatoriamen-
tedestinadosafinanciamento
imobiliário, contribuindopa-
ra reduzir o déficit habitacio-
nal ea realizaçãodosonhoda
aquisição da casa própria de
muitos brasileiros.
Encerro com a frase do lei-

tor que inspirou a coluna de
hoje: “Assim,alémdopífioren-
dimento pessoal, me sinto al-
gomais útil (oumenos inútil)
neste Brasil desigual, onde a
falta de teto para tanta gen-
te é umproblemapara toda a
sociedade”.
Ele investe com propósito,

renunciandoaumarentabili-
dademelhoremrazãodeuma
causa.
marcia.dessen@gmail.com

Investidor renuncia a uma rentabilidademelhor em razão de uma causa social

-
Marcia Dessen
Planejadora financeira CFP (“Certified Financial Planner”), autora de “Finanças Pessoais: O Que Fazer com Meu Dinheiro”

Investir compropósito
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MEIs têmaté hoje para pagar contribuição comnovo valor
sãopauloOsMEIs(Microem-
preendedores Individuais)
têmaté esta segunda (21) pa-
ra pagar o DAS (Documento
deArrecadaçãoSimplificada).
Dentreosvaloresquesãopa-
gosestãoacontribuiçãoàPre-
vidênciareferenteàatividade
realizadapelaempresaemja-

neiro, quedeve ser recolhida
comvalormaior,deR$60,60.
O reajuste da contribuição

aoINSSocorreapósoaumen-
todosaláriomínimo,quesu-
biu de R$ 1.100 em 2021 para
R$ 1.212 neste ano. Além dos
R$ 60,60 para a Previdência
Social, o microempreende-

dor paga impostos de acor-
do comsua atividade.
Paraossetoresdecomércio,

indústria e transporte entre
estados emunicípios háR$ 1
de ICMS (Imposto sobre Cir-
culaçãodeMercadoriaseSer-
viços). No caso de quem tra-
balhaematividadesligadasao

setordeserviçosemgeral,há
cobrançadoISS(Impostoso-
bre Serviços), deR$ 5.
SeoMEItiverumemprega-

docontratado, eledevereter
erecolheracontribuiçãopre-
videnciária relativaao traba-
lhador a seu serviço.
O microempresário tam-

bém deve pagar a CPP (Con-
tribuiçãoPatronal Previden-
ciária) para a Seguridade So-
cial, de 3%sobre o salário de
contribuição, e precisa fazer
os depósitos do FGTS (Fun-
do deGarantia do Tempo de
Serviço).Neste caso, o venci-
mentoseráatéodia7domês
seguinte.
Mariza Machado, especi-

alista da IOB, lembra que o
pagamento da contribuição
mensal do MEI por meio do
DAS tem como data-limite o
dia20decadamês.Noentan-
to,quandonãoháexpediente
bancário por ser sábado, do-
mingoou feriado, a quitação
doimpostopodeserfeitaaté

odia útil seguinte.
Dados da Receita Federal

mostram que, em fevereiro,
o número de MEIs no país é
de 13,5milhões.Quematrasa
opagamentodaDASacumula
dívidacomofisco,commulta
de0,33%pordiadeatraso, li-
mitada a 20%.
Além disso, há juros com

base na taxa Selic mensal,
acumulada a partir do mês
seguinte ao da consolidação
da dívida, até omês anterior
ao pagamento. Há ainda co-
brançade 1%relativo aomês
dopagamento.Épossívelpar-
celarosvaloresnaReceitaFe-
deral,desdequeaparcelamí-
nima seja deR$ 50.


