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Desemprego cai para 10,5% e
atinge menor patamar desde 2015
O desemprego caiu 0,7 ponto percentual no trimestre encerrado em abril em comparação com o trimestre anterior e
4,3 pontos percentuais na comparação anual, e fechou o período em 10,5% - menor taxa
para um trimestre encerrado em
abril desde 2015, quando a desocupação ficou em 8,1%. Os
dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua),
divulgada na terça-feira (31)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O número de pessoas ocupadas chegou ao recorde histórico
de 96,5 milhões - a maior taxa da
série iniciada em 2012, com um
aumento de 1,1% na comparação trimestral. A alta foi de 1,1

Governo de São Paulo autoriza
reajuste do Vale Gás para R$ 110
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ANS aprova incorporação de terapias
contra câncer por planos de saúde
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Depois de dois
meses, lockdown
por covid-19 em
Xangai é encerrado
Após dois meses de frustrações, desespero e perdas econômicas, o regime de lockdown contra a covid-19 em Xangai foi encerrado à meia-noite de quarta-feira (horário local), levando a comemorações temperadas com medo
de que um novo surto da doença
possa acontecer.
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Previsão do Tempo
Quarta: Nublado
com chuva de manhã. À tarde e à
noite pode garoar.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,75
Venda:
4,75
Turismo
Compra: 4,82
Venda:
4,93

EURO
Compra: 5,10
Venda:
5,10

18º C
15º C

Noite

Presidente do BC cita
previsões de que PIB pode
crescer de 1% a 2%
Em audiência pública na terça-feira (31) na Comissão de
Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, o presidente
do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, citou previsões
de instituições financeiras que
projetam crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país) de 1,5% a
2%. A previsão atual é de aumento em torno de 1%. Na audiência, o presidente do BC

apresentou as perspectivas da
autoridade monetária para juros
e inflação no país.
“A gente tem visto revisões
para cima no PIB brasileiro. O
Brasil é um dos poucos países
que tiveram revisão do PIB para
cima. Já ouvimos muita gente falar em crescimento de 1,5% e
2%”, disse Campos Neto, que
citou como indicativo da recuperação a reação nos setores de
serviços, e de comércio e em
parte da indústria.
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Simples Nacional: Receita
prorroga prazo de adesão
ao Relp
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Esporte

Quartararo amplia vantagem na MotoGP
e Márquez desiste da temporada
Por Járcio Baldi
Numa repetição do resultado da prova anterior em Jerez, na Espanha, Fábio Quartararo aumentou sua vantagem
no campeonato Mundial de
Motovelocidade, com o segundo lugar obtido em Mugello, Itália. A corrida foi vencida pelo italiano Peco Bagnaia
da Ducati. Aleix Espargaró, da
Aprilia, completou o pódio em
terceiro. “Foi um belo pódio,
mas eu queria mais. Título
mundial? Estamos 8 pontos
atrás do atual campeão, sonhar
é grátis” disse o espanhol que
manteve-se na vice liderança.
O título parece estar se desenhando entre esses três competidores onde, Aleix e Quartararo têm sido os mais constantes até o momento. E no último domingo Jorge Martin,
da Pramac-Ducati, quebrou o
recorde de velocidade com
363,6 km/h na longa reta do

circuito italiano, batendo o antigo recorde do francês Johann
Zarco que era de 362,4km/h,
também com uma Ducati obtido
no do Catar em 2021.
Antes da prova italiana a Honda anunciou que seu principal
piloto, Marc Márquez, se retirará da atual temporada para a realização de mais uma cirurgia no
braço, a quarta desde 2020. Durante a entrevista, ao lado do
chefe da Equipe HRC Honda,
Alberto Puig, Márquez afirmou
“é uma cirurgia e tudo pode
acontecer. Nunca se sabe. Mas
penso ser a decisão correta porque pilotando assim, não posso
continuar. Claro que é preocupante uma quarta operação no
mesmo braço, mas após ouvir
dos médicos os resultados sobre
os exames, fiquei mais aliviado.
Atualmente meu dia a dia é muito afetado por esse problema,
antes eu sempre treinava muito
em casa com qualquer tipo de
moto, mas agora minha vida nor-

Foto/ MotoGP

As últimas sanções da
União Europeia (UE) contra a
Rússia, que proíbem a maioria
das importações de petróleo
russo, “não são suficientes”,
disse Ihor Zhovkva, subchefe do
gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em
discurso em Madri. Para ele, o
ritmo das sanções até agora
tem sido muito lento.
Nas represálias mais duras
do bloco contra Moscou, desde a invasão da Ucrânia há três
meses, uma cúpula da UE em
Bruxelas concordou, na segunda-feira (30), com a imposição
de medidas que, segundo as autoridades, cortariam imediatamente mais de dois terços das
importações de petróleo da
Rússia, e 90% até o fim do ano.
“Se você me perguntar, eu
diria muito lento, muito tarde
e definitivamente não o suficiente”, afirmou Zhovkva.
A Ucrânia também não está
satisfeita com o ritmo de entrega de armas do Ocidente,
acrescentou. “Definitivamente
não estamos satisfeitos”, disse Zhovkva em resposta a uma
pergunta após seu discurso.
“Se estivéssemos satisfeitos, teríamos iniciado imediatamente a libertação de Mariupol
e jogado fora as forças russas de
Donbas. Nós acreditamos em
promessas.” (Agencia Brasil)

Setor público tem superávit
primário de R$ 38,9 bilhões
em abril
Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Ucrânia diz que
sanções da UE
contra Rússia
ainda são
insuficientes

milhão de pessoas no trimestre e
de 9 milhões de ocupados no ano.
Em abril de 2021, o Brasil
passava pelo pior momento da
pandemia da covid-19, com os
óbitos que chegaram a passar
de 3 mil por dia.
A população desocupada
foi estimada em 11,3 milhões
de pessoas, uma queda de
25,3% no ano. De acordo com
a coordenadora da pesquisa,
Adriana Beringuy, a queda na
desocupação vem se mostrando sustentada desde o trimestre encerrado em julho de
2021, com avanços nos setores de transporte, armazenagem e correio, administração
pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana
e serviços sociais. Página 3

Bagnaia vence na Italia
mal é; voltar depois de uma corrida, ficar de dois a três dias em
casa, relaxar porque não posso
fazer nada, só fazer exercícios de
perna, um pouco de ciclismo e
depois começar a treinar novamente e fazer fisioterapia e uso
de analgésicos”. “Falei para meus
médicos e meu pessoal que, andando assim, vou ter mais um ou
dois anos de carreira por isso

resolvi dar um basta, pois estou
sofrendo muito. Com essa cirurgia, espero que minha vida mude.
Os últimos dois anos não foram
fáceis para mim” afirmou o espanhol. Alex Márquez, irmão
mais novo do octacampeão, disse que Marc está mais calmo e
relaxado após a decisão de se
submeter a mais uma cirurgia.
No final de semana de Mu-

gello, o número 46 de Valentino Rossi foi retirado do Mundial, não podendo ser usado por
nenhum outro piloto. O público em Mugello esse ano foi o
segundo pior público da temporada até o momento, não se sabe
exatamente quem seria o culpado: a ausência de Rossi nas pistas, a crise econômica na Europa, os elevados preços dos ingressos ou um pouco de tudo.
Na categoria Moto2, Pedro
Acosta chegou em primeiro e
tornou-se o mais jovem vencedor da categoria intermediária.
Parece que está próximo o pódio de Diogo Moreira na sua
temporada de estreia na
Moto3. O brasileiro chegou a
liderar algumas voltas, mas na
última curva sofreu um toque
do italiano Riccardo Rossi
quando estava em sexto e foi
ao chão tendo uma fratura do
punho esquerdo. A próxima etapa acontece nesse próximo final de semana em Barcelona.

Copa SP Light de Kart: Pedro Ricardo
corre em São Paulo depois do tri no Tocantins
A conquista por antecipação do tricampeonato de F-4
Júnior na Copa Palmas de Kart
resultou em um belo e importante prêmio ao piloto Pedro
Ricardo Almeida (Naval Navegações/Bravo Serviços Marítimos). Depois de vencer todas as seis corridas disputadas
em 2022 no Tocantins, os patrocinadores fizeram a inscri-

ção do jovem de 14 anos de idade na 5ª etapa da Copa São Paulo
Light de Kart, que realizará três
corridas neste fim de semana (03
e 04/6) no Kartódromo Ayrton
Senna, em Interlagos (SP).
“Estou feliz em ter o reconhecimento de meus apoiadores
e familiares pelo bom trabalho
que venho realizando no Tocantins. A minha invencibilidade me

proporcionou esta oportunidade,
pois a última etapa da Copa Palmas será justamente neste fim de
semana. Como conquistei o título
por antecipação, poderei correr em
São Paulo na meca do kartismo
com tranquilidade”, comemora o
representante da Naval Navegações/Bravo Serviços Marítimos.
Pedro Ricardo participou da
segunda etapa da Copa São Pau-

lo Light de Kart em meados de
março, pela equipe paulista Evolution Motorsport, e subiu ao
pódio no quinto degrau depois de
uma quarta e uma sexta posições
nas duas corridas.
“Quero alcançar o melhor
resultado possível. Estou otimista pois o traçado das provas
parece com o que eu andei quando corri em Interlagos na última

vez”, lembra PR66, como o garoto é conhecido no kartismo.
“Acho que não vou sair tão
atrás em relação aos competidores que fizeram todas as etapas. Vou trabalhar bastante com
a equipe para acertar o equipamento, ao mesmo tempo em
que vou aprimorando a minha
tocada a cada treino e corridas”,
completa o tricampeão.
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Governo de São Paulo autoriza
reajuste do Vale Gás para R$ 110
Educação abre edital para compra
de livros impressos, digitais, jogos
de tabuleiros e brinquedos educativos
A Secretaria Municipal de
Educação abriu edital para a
compra de itens pedagógicos
como livros impressos relacionados ao Currículo da Cidade; livros virtuais; jogos de tabuleiro; brinquedos educativos; ferramentas, utensílios e
insumos para cuidado com as
hortas pedagógicas; e recursos
audiovisuais, como filmes, documentários, videoaulas, entre
outros. O edital de número 4,
com todos os detalhes do processo, foi publicado no Diário
Oficial do dia 14 de maio
Os fornecedores interessados devem preencher o cadastro disponível no link
Além disso, precisam entregar dois exemplares físicos

dos itens ou, no caso de serem virtuais, duas chaves de
acesso,
pelo
email
smecoped@sme.prefeitura.sp.gov.br,
pessoalmente ou pelo correio, no CEFORP, Centro de
Formação, da Secretaria
Municipal de Educação. O endereço é na Rua Estado de Israel, 200, Vila Clementino, São
Paulo, SP – CEP 04022-000. O
prazo termina no dia 15 de julho às 14h.
A avaliação dos itens recebidos será feita por uma comissão formada por integrantes da SME e das Diretorias
Regionais de Educação. A relação dos aprovados será divulgada até o dia 19 de setembro,
no Diário Oficial da Cidade.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Aos mais jovens, vale lembrar que o vereador-presidente Leite
tem como raiz o MDB. Por isso, tá preocupado com os apoios
que o ex-presidente Temer (MDB) tá liberando ao candidato do
Tarcísio (Republicanos) na campanha ao governo paulista
.
PREFEITURA (São Paulo)
Com a volta dos casos Covid-19 - entre crianças e adolescentes
nas escolas públicas - voltou o uso obrigatório das máscaras e isso
pode melar o ex-Secretário (Saúde) Aparecido (ex-PSDB no MDB)
ser vice do governador Rodrigo (ex-DEM no PSDB)
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
A cada dia que passa, alguns familiares (ainda donos do PRTB
que era do falecido Fidelix) tentam convencer a deputada Janaína (ex-PSL no PRTB) insistem que ela pode estourar de votos
pra Câmara Federal e arrastar eleitos como fez na ALESP 2018
.
GOVERNO (São Paulo)
Ex-ministro (Infraestrutura) de Bolsonaro (PL), Tarcísio (Republicanos ex-PRB) já conta com apoios liberados pelo principal
sócio preferencial do MDB nacional e dono do MDB paulista. O
governador Rodrigo (ex-DEM no PSDB) tá bastante preocupado
.
CONGRESSO (Brasil)
É sempre bom lembrar que a senadora Tebet (MDB - MS)
não teve os votos da maioria dos senadores do partido quando
foi candidata à presidência da Mesa Diretora do Senado Federal.
Isso explica o fato da pré-candidata presidencial sendo rifada ?
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Nos seus caminhos pela reeleição, Bolsonaro (PL) estuda
quem serão os aliados que comandarão o Ministério (Indústria e
Comércio) que será recriado, assim como definiu na recriada
pasta do Trabalho, porque os empregos já tão sendo recuperados
.
PARTIDOS
O União Brasil (ex-PSL em fusão com o DEM) - no qual o
deputado federal (PE) Bivar engoliu o herdeiro político do senador ACM (Bahia) - ACM Neto ex-prefeito de Salvador - e o
DEM, que o ACM Neto achou que tomaria do deputado federal
Maia (Rio) ...
.
(Brasil)
... tá dando as cartas em relação ao uso dos maiores fundos
partidário e eleitorais pra reeleger e eleger grande bancada de
deputados federais 2022, podendo fechar com Bolsonaro (PL)
num 2º turno, ainda que o ex-ministro Moro não concorde
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Perguntinha: representantes dos países cujas eleições são
realizadas “em papel”, ou com “sistemas e urnas eletrônicas com
auditoria nos impressos em papel que ficam lacrados pra serem
auditados” vão avalizar o que ainda não tem como ser auditado ?
.
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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O Governador Rodrigo Garcia autorizou na terça-feira (31)
o reajuste do Vale Gás para R$
110. O reajuste de 10% no valor das parcelas bimestrais do
benefício vai atender a mais de
426 mil famílias, 2 milhões
de pessoas aproximadamente,
já inscritas no Bolsa do Povo,
maior programa de assistência
social e transferência de renda já implementado pelo Governo do Estado.
“A gente está aumentando os
programas sociais do Estado,
como o Vale Gás e outros, no
limite que a lei permite porque
a sabemos que a vida não está

fácil e precisamos ajudar quem
mais precisa. Todos os programas sociais do Estado estão dentro do Bolsa do Povo”, afirmou
Rodrigo.
O reajuste foi confirmado
durante uma visita que o governador fez à beneficiária Isabella
Silva Rodrigues, que reside no
Jaraguá, na zona norte da capital, e recebe o Vale Gás desde o
ano passado. Ela tem 20 anos, é
mãe de uma criança de 2 anos e
mora com a mãe e dois irmãos.
Atualmente, Isabella está sem
emprego.
O Vale Gás é pago em três
parcelas bimestrais, com o novo

valor de R$ 110 aplicado de forma imediata. O aumento foi determinado por Rodrigo para
deixar o valor do benefício
compatível aos preços atuais
dos botijões de 13 kg do gás
de cozinha, conforme dados
colhidos pela ANP (Agência
Nacional de Petróleo).
De acordo com as informações da ANP, o botijão de gás
em São Paulo tinha preço médio de 112 entre os últimos
dias 15 e 21. Em julho de
2021, quando as primeiras parcelas do Vale Gás começaram
a ser pagas, o valor médio do
mesmo produto em São Paulo

era de R$ 91.
A estimativa é que um botijão de gás garante as necessidades de cada família por até
70 dias, com uso médio diário
do fogão por três horas. Assim, cada uma das três parcelas bimestrais assegura a comporá de um botijão por família
beneficiada pelo Vale Gás.
O reajuste deve significar um
impacto de R$ 21 milhões para
o pagamento do Vale Gás até
dezembro de 2022. O valor total investido pelo Governo de
São Paulo desde o lançamento
do Vale Gás, em junho de 2021,
já chegou a R$ 181,2 milhões.

Estado de São Paulo confirma
Fatec de Esportes na capital
O governador Rodrigo Garcia confirmou na terça-feira (31)
a implantação da Faculdade de
Tecnologia do Estado (Fatec) de
Esportes, que ficará no mesmo
campus da Escola Técnica Estadual (Etec) de Esportes Curt
Walter Otto Baumgart, localizada na zona norte da capital. O
secretário executivo de Esportes, Jorge Perez, e a diretorasuperintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá,
estavam presentes na ocasião.
“Hoje estamos celebrando
algo importante para São Paulo,
que é uma faculdade pública de
ótima qualidade aqui na zona
norte de São Paulo e que vai falar de esportes. Esporte é lazer,
é cultura, entretenimento, integração, mas também é profissão.
A Etec abriu caminho para isso
e eu não tenho dúvida de que agora, com essa trilha de formação
que vocês definiram para a Fatec, nós vamos ter grandes profissionais do esporte brasileiro

sendo formados aqui”, disse
Rodrigo Garcia.
Sem a necessidade de construção de uma nova sede, os estudantes utilizarão a infraestrutura já existente da Etec de Esportes. As aulas do curso de graduação tecnológica de Gestão
Desportiva e de Lazer serão ministradas no período da noite.
Etec de Esportes
O governador também visitou as instalações da Etec, que
iniciou as atividades no primeiro semestre de 2013. Atualmente, a escola conta com 182 alunos matriculados no curso técnico de Organização Esportiva.
O Vestibulinho para o segundo
semestre de 2022 oferece 80
vagas para o curso.
Projetada pelo arquiteto Ruy
Ohtake, a escola está instalada
em um campus de 72 mil metros
quadrados, que conta com duas
quadras poliesportivas, dois
campos de futebol society com
grama sintética, duas quadras de

tênis, dois paredões de esportes
de rebater, uma quadra de vôlei
de areia, um ginásio poliesportivo coberto, uma pista de atletismo, uma pista de caminhada,
além dos laboratórios de musculação, pilates, tênis de mesa,
boxe, dança e expressão corporal e artes marciais.
Etec Comunidade
Com a volta das atividades
presenciais, a Etec de Esportes
retomou no início de maio o
projeto Etec na Comunidade,
que oferece programação esportiva e educacional gratuitamente para a população da
Comunidade Bela Vista e demais regiões do entorno escolar. São 32 modalidades
distribuídas nos períodos da
manhã, tarde e noite. Os interessados podem praticar atletismo, caminhada, danças, jogos
lúdicos e recreativos, esportes
coletivos e individuais, condicionamento físico, musculação,

pilates, lutas e tênis de quadra e
mesa.
A última edição do projeto,
realizado desde 2014, ocorreu
em 2019. Quando foi interrompido, o Etec na Comunidade
contava com cerca de 1,5 mil
inscritos. O público é bastante
abrangente e inclui desde crianças a partir de 6 anos até adultos
da terceira idade, com uma participação ativa semanal de 300
a 400 alunos. Neste ano, a previsão é atender de 400 a 600 alunos por semana. O projeto tem
o apoio da Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada (Ufiec) do Centro Paula
Souza (CPS).
As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, com professores de Educação Física credenciados pelo Conselho Regional
de Educação Física da 4ª Região
(CREF4/SP). O investimento do
CPS é de R$ 541,6 mil para a
contratação de pessoal e para a
aquisição de material didático.

Virada Cultural atraiu 3,1 milhões
de pessoas em São Paulo
Depois de dois anos de interrupção devido á pandemia de
covid-19 a Virada Cultural 2022
atraiu mais de 3,1 milhões de
pessoas, de acordo com dados
da prefeitura da capital paulista.
Foram mais de 500 atrações artísticas culturais em oito regiões da cidade e palcos espalhados em todas as regiões.
A Virada também contou
com programação em centros
educacionais unificados (CEUs)
de workshop de moda, oficina de
tintas naturais, contação de histórias, apresentações musicais, de
dança, recital de poesia, oficinas
de samba rock, forró universitário e baile da melhor idade.
O palco mais movimentado
desta edição foi o do Anhangabaú com shows de artistas como
Vitor Kley, Margareth Menezes,
Luiza Sonza e Planet Hemp, entre outros.
“Depois de dois anos, o
evento, que já é um patrimônio
de São Paulo, teve significado
especial neste ano, pois deu voz
aos talentos da periferia, disse
o prefeito Ricardo Nunes.
Segundo a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, a
descentralização das atrações

permitiu dar protagonismo a lugares que muitas vezes não tem.
“Esse é o momento do Centro
entender a grandeza, a beleza, a
força e a produção cultural da
periferia. É o momento da periferia ter sua arte diante dos holofotes. Mudamos da varanda do
Copan para a varanda de São Miguel Paulista, Itaquera, Freguesia do Ó, Itaquera e de M’Boi
Mirim”, ressaltou.
Aline destacou ainda que a
acessibilidade esteve presente
no evento com diversas atrações
contendo intérpretes de em Libras, audiodescrição e espaços
reservados para pessoas com
deficiência.
“Demos oportunidade ao público de descobrir artistas jovens
que estão despontando, como no
show da Pitty, que convidou a
Jup do Bairro para a apresentação no Butantã. Foi incrível. É a
Cultura fazendo o povo ir para
as ruas, após dois anos de pandemia, para curtir, cantar, dançar
e ocupar seus quintais.
A virada virou com muita alegria e shows que estamparam os
sorrisos nos rostos dos paulistanos. Isso é pertencimento!”,
concluiu a secretaria.

Segundo a prefeitura, 1.535
colaboradores, entre varredores, motoristas e encarregados,
todos da equipe de limpeza urbana, trabalharam no evento. O
serviço de limpeza contou também com uma frota de 174 veículos que possibilitaram a coleta de mais de 109 toneladas de
resíduos e a utilização de 332
metros cúbicos de água de reuso para lavagem das vias.
Para um maior apoio nas 24
horas de Virada Cultural, foram
instaladas 93 papeleiras, 90 cestos aramados e 96ponto de entrega voluntários (pev’s. na entrada de cada show, para serem
entregues os objetos não permitidos no evento.
A prefeitura informou ainda
que a Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) atuaram em diversas regiões da cidade, garantindo as condições de
segurança e fluidez do tráfego
durante os eventos. Na parte da
segurança, a GCM atuou no policiamento preventivo com um
efetivo de 540 agentes e 176
viaturas no serviço operacional.
A GCM registrou duas ocorrências de roubo na região cen-

tral da cidade, onde quatro pessoas foram detidas e cinco aparelhos celulares recuperados e
devolvidos aos proprietários. A
primeira, na noite de sábado
(29), no Vale do Anhangabaú, três
infratores foram detidos com
dois celulares pertencentes às
vítimas, além de outros dois aparelhos, possivelmente produtos
de roubo ou furto.
A segunda ocorrência, na
madrugada de domingo (29), um
homem foi detido pela GCM, na
Praça Ramos de Azevedo, por
roubo de celular. O infrator foi
conduzido ao 77º Distrito Policial.
Segundo balanço parcial da
Polícia Militar, durante o evento, 585 pessoas foram abordadas e 10 detidas, em sua maioria na região central de São Paulo. Além disso, 55 veículos foram abordados, 53 motos vistoriadas e 21 autos de infração e
autos de infração de trânsito realizados. Também foram recuperados pelo menos quatro celulares e uma faca foi apreendida. Ainda de acordo com a PM,
12 carros e uma moto que tinham sido roubados foram recuperados. (Agência Brasil)

Prefeitura inicia obras de R$ 130 milhões
para combater enchentes no Ribeirão Perus
O prefeito de São Paulo,
Ricardo Nunes, deu início, na
manhã de terça-feira (31) às
obras de drenagem na bacia do
Ribeirão Perus que tem previsão de conclusão no início de
2025. A Prefeitura investirá
R$ 130 milhões financiados
pelo governo federal. Nos
últimos três anos, a gestão
investiu R$ 686,2 milhões
em obras de macrodrenagem.
Somente neste ano, já foram
investidos R$ 123 milhões na
melhoria do sistema de drenagem da cidade.
Para o prefeito, as obras
em Perus, além de acabarem
com os problemas de enchentes a cada chuva forte, vão

melhorar a qualidade de vida
de 146 mil moradores da região. “Outro benefício que essas obras vão trazer para comércio e à população é a valorização dos imóveis. Além de
que a gente não vai perder nenhuma vida aqui em Perus por
causa das enchentes”, disse
Ricardo Nunes.
As obras que serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras (Siurb) atenderá uma
reivindicação da região de Perus de cerca de 40 anos. “Estamos dando início as obras
que são uma vitória das pessoas que sofreram e pressionaram a gestão pública e fize-

ram ver a importância dessas
intervenções”, disse o secretário Marcos Monteiro.
Segundo informou o prefeito, na área de drenagem,
desde 2021 foram realizadas
407 obras na cidade de são
Paulo, sendo 53 executadas
nestes primeiros cinco meses
deste ano. “Já investimos 619
milhões de reais em contenção de riscos e drenagem.
Construímos 17 reservatórios
com 11 piscinões, de um total
de 52 no município. Além da
drenagem, realizamos contenção de encostas e reduzimos
o risco para cerca de 1400 famílias que moram em áreas de
risco elevadíssimo. Estamos

fazendo um grande trabalho
para prevenir as ocorrências
provocadas pelas chuvas”,
completou Nunes.
Geração de empregos
Além da melhora no sistema de drenagem, as intervenções vão gerar empregos na
região. A previsão é que, ao
longo de todo o período de
obras, 120 vagas de emprego sejam ofertadas para a
população do entorno. A
seleção dos candidatos será
feita pela empresa responsável pela execução das
obras com o auxílio da
Subprefeitura de Perus/
Anhanguera.
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Desemprego cai para 10,5% e
atinge menor patamar desde 2015
O desemprego caiu 0,7 ponto percentual no trimestre encerrado em abril em comparação com o trimestre anterior e
4,3 pontos percentuais na comparação anual, e fechou o período em 10,5% - menor taxa para
um trimestre encerrado em
abril desde 2015, quando a desocupação ficou em 8,1%. Os
dados são da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada na terça-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
O número de pessoas ocupadas chegou ao recorde histórico de 96,5 milhões - a maior
taxa da série iniciada em 2012,
com um aumento de 1,1% na
comparação trimestral. A alta foi
de 1,1 milhão de pessoas no trimestre e de 9 milhões de ocupados no ano.
Em abril de 2021, o Brasil
passava pelo pior momento da
pandemia da covid-19, com os
óbitos que chegaram a passar de
3 mil por dia.
A população desocupada foi
estimada em 11,3 milhões de
pessoas, uma queda de 25,3% no
ano. De acordo com a coordenadora da pesquisa, Adriana Beringuy, a queda na desocupação
vem se mostrando sustentada

desde o trimestre encerrado em
julho de 2021, com avanços nos
setores de transporte, armazenagem e correio, administração
pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e
serviços sociais.
“O grupo administração pública, defesa, seguridade social,
educação, saúde humana e serviços sociais foi impulsionado
pelo crescimento em educação,
que inclui tanto a rede pública
como a privada. Em outros serviços, destaca-se o aumento nos
serviços de embelezamento,
como cabeleireiros, manicure e
esteticista”.
O nível da ocupação, que representa o percentual de pessoas ocupadas na população em
idade de trabalhar, foi estimado
em 55,8%, uma alta de 0,5 ponto percentual na comparação trimestral e de 4,8 pontos percentuais ante igual trimestre do ano
anterior.
Já a força de trabalho, que
soma as pessoas ocupadas e as
desocupadas, foi estimada em
107,9 milhões de pessoas, um
aumento de 0,4% em comparação ao trimestre encerrado em
janeiro e de 5,1% frente ao
mesmo trimestre de 2021. Este
é o maior contingente de pessoas na força de trabalho da série.

Formalidade
O IBGE aponta para o aumento no número de empregados
com carteira de trabalho assinada no setor privado, chegando a
35,2 milhões de pessoas. Na
comparação trimestral o aumento foi de 2% e na anual houve
crescimento de 11,6% no emprego formal.
Os setores que mais empregaram no período foram o comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas e
informação, comunicação e
atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas.
Os empregados no setor público ficaram estáveis em 11,5
milhões de pessoas.
Os setores de ocupação informal se mantiveram estáveis
na comparação trimestral. Com
isso, a taxa de informalidade
caiu 0,3 ponto percentual no trimestre anterior, para 40,1% da
população ocupada, totalizando
38,7 milhões de pessoas.
Já na comparação anual, houve aumento de 20,8% no número de empregados sem carteira
assinada no setor privado, chegando ao recorde histórico de
12,5 milhões de pessoas. Os trabalhadores por conta própria
subiram 7,2% no ano, chegando

a 25,5 milhões de pessoas.
A subutilização caiu 1,4 ponto percentual no trimestre e ficou em 22,5%, somando 26,1
milhões de pessoas. A população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas caiu para
6,6 milhões de pessoas, uma redução de 5,3% em relação ao
trimestre anterior.
A população desalentada também caiu, ficando em 4,5 milhões de pessoas, uma redução
de 6,4% em relação ao trimestre anterior e de 24,6% na comparação anual.
Rendimento
De acordo com a pesquisadora Adriana Beringuy, o aumento da ocupação não se refletiu no rendimento real habitual,
que caiu 7,9% na comparação
anual, ficando em R$ 2.569 no
trimestre encerrado em abril.
“Embora tenha havido crescimento da formalidade, não foi
observada expansão do rendimento médio real do emprego
com carteira assinada no setor
privado. Além disso, houve queda no rendimento do setor público”, disse.
A massa de rendimento real
habitual somou R$ 242,9 bilhões, ficando estável na comparação anual. (Agencia Brasil)

Setor público tem superávit
primário de R$ 38,9 bi em abril
O setor público consolidado
registrou superávit primário de
R$ 38,9 bilhões em abril, informou na terça-feira (31) o Banco Central. Nos últimos 12 meses, as contas públicas apresentam resultado positivo de R$
137,4 bilhões, o equivalente a
1,52% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e dos
serviços produzidos no país).
O setor público consolidado
é composto por governo central
(Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência), estados,
municípios e empresas estatais
(exceto Petrobras, Eletrobras e
bancos públicos). Desses, ape-

nas as empresas estatais apresentaram déficit em abril, de R$
1,040 bilhão.
O governo central apresentou superávit R$ 29,638 bilhões
em abril, enquanto o resultado
dos governos regionais no mês
foi positivo em R$ 10,278 bilhões, segundo o relatório de
estatísticas fiscais do BC.
Nos quatro primeiros meses
do ano, o superávit primário acumulado é de R$ 148,493 bilhões. No mesmo período de
2021, o superávit se encontrava
em R$ 75,841 bilhões.
O resultado primário é aquele que contabiliza receitas e gas-

tos do setor público, excluindo
o pagamento dos juros da dívida
pública. Caso os juros sejam incluídos na conta, o chamado resultado nominal, em abril foi
registrado um déficit de R$
41,024 bilhões.
A cifra é resultado da diferença entre o superávit primário
e o dinheiro gasto com o pagamento de juros pelo setor público em abril, que chegou a R$
79,900 bilhões.
No acumulado dos últimos
12 meses encerrados em abril,
o déficit nominal encontrava-se
em R$ 352,042 bilhões, ou o
equivalente a 3,9% do PIB, uma

alta de 0,75 ponto percentual em
relação ao registrado em março.
A dívida líquida do setor público atingiu 57,9% do PIB em
abril (R$ 5,2 trilhões). O resultado ficou 0,3 ponto percentual
abaixo do registrado no mês anterior. Segundo o BC, houve
ganhos com a desvalorização
cambial e do crescimento do
PIB nominal.
Já a dívida bruta do governo
geral (que inclui todos os débitos do governo federal, da Previdência e governos estaduais e
municipais) atingiu o patamar de
78,3% do PIB (R$ 7,1 trilhões)
em abril. (Agencia Brasil)

Indicador de Incerteza da Economia
sobe 1 ponto em maio, segundo FGV
O Indicador de Incerteza da
Economia (IIE-Br) subiu 1 ponto em maio, ficando em 115,9
pontos no mês. Os dados foram
divulgados na terça-feira (31)
pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).
De acordo com a economista do instituto Anna Carolina
Gouveia, o indicador apresentou acomodação acima da
média apresentada nos cinco
anos anteriores à pandemia
de covid-19, mesmo com a
queda expressiva registrada
no mês anterior. Entre mar-

ço de 2015 e fevereiro de
2020, o IIE-Br teve média de
114,4 pontos.
Ela explica que a acomodação em nível moderadamente
alto reflete fatores econômicos
internos e externos.
“No front internacional, a
escalada de inflação em diversos países, o conflito no leste Europeu e a desaceleração
da economia chinesa são fontes relevantes de incerteza. No
Brasil, a perda de poder aquisitivo da população diante da
inflação, o elevado nível de
endividamento das famílias e

a piora das condições fiscais
ao longo de 2022 levantam
dúvidas quanto à continuidade
dos resultados positivos para
a atividade econômica como
os do primeiro trimestre”.
A economista ressalta que o
cenário é desafiador para ambas
conjunturas, internacional e doméstica, e que, com isso, o indicador deve continuar a oscilar
em patamar elevado nos próximos meses.
Os dois componentes do Indicador de Incerteza apresentaram a mesma tendência no mês
de maio.

Segundo o FGV Ibre, o componente de Mídia, que é baseado na frequência de notícias
com menção à incerteza nas mídias impressa e online, subiu 0,5
ponto, para 114,1 pontos. A contribuição para o índice agregado foi de 0,4 ponto.
Já o componente de Expectativas, que indica a dispersão
nas previsões de especialistas
para variáveis macroeconômicas, subiu 2,4 pontos, para
116,4 pontos. A contribuição
para a evolução na margem do
IIE-Br foi de 0,6 ponto. (Agencia Brasil)

Presidente do BC cita previsões de
que PIB pode crescer de 1% a 2%
Em audiência pública na
terça-feira (31) na Comissão
de Defesa do Consumidor da
Câmara dos Deputados, o presidente do Banco Central
(BC), Roberto Campos Neto,
citou previsões de instituições
financeiras que projetam crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país) de 1,5% a 2%. A previsão atual é de aumento em torno de 1%. Na audiência, o
presidente do BC apresentou
as perspectivas da autoridade
monetária para juros e inflação no país.
“A gente tem visto revisões
para cima no PIB brasileiro.
O Brasil é um dos poucos países que tiveram revisão do
PIB para cima. Já ouvimos
muita gente falar em crescimento de 1,5% e 2%”, disse
Campos Neto, que citou como
indicativo da recuperação a

reação nos setores de serviços,
e de comércio e em parte da
indústria.
Aos deputados, Campos
Neto voltou a dizer que a pandemia de covid-19 resultou em
aumento na demanda por bens,
tendência que se manteve
mesmo após a retomada das
atividades no país. Somado a
uma maior demanda por energia, com manutenção de um
baixo investimento no setor,
isso ajudou na manutenção da
inflação global, afirmou.
Como forma de enfrentar a
persistência da inflação, os diferentes bancos centrais começaram a subir a taxa de juros, lembrou o presidente do BC. Ele lamentou a alta na taxa de juros e
disse que o ciclo de aumento da
Selic está perto do fim.
“O mundo começa a subir
os juros, e o Brasil foi bem na
frente. Subiu os juros bem, foi
um dos primeiros países a di-

zer publicamente que entendia
que o problema da inflação
seria mais persistente”, afirmou Campos Neto. “Muitos
países ainda estão com juros
reais negativos. Por isso, o
mercado ainda espera que os
países desenvolvidos subam
muito os juros nos próximos
meses”, acrescentou.
Desemprego
Ao comentar os dados sobre a taxa de desemprego de
10,5% no trimestre, divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), Campos
Neto manifestou surpresa e
disse esperar que, até o fim do
ano, o percentual fique abaixo
de dois dígitos.
“Foi uma surpresa bastante positiva. Em termos de taxa
de desocupação, quando a
gente olha o trimestre, deu
10,5%. A gente está começan-

do a falar que o desemprego
este ano vai ser abaixo de dois
dígitos. Lembrando que antes
da pandemia, estava em 12%,
então a gente já está em um
nível bem melhor do que antes da pandemia”, afirmou.
Apesar de ter registrado
queda no desemprego, o IBGE
também apontou perda na capacidade de renda do trabalhador. Segundo o instituto, o rendimento médio real do trabalhador foi de R$ 2.569, com redução de 7,9% em relação ao mesmo trimestre de 2021, quando
o apurado foi de R$ 2.790.
O presidente do BC disse
que, com a convergência entre o aumento no número de
empregos e a diminuição de
renda, o resultado fica estável.
“A gente tem gerado mais
emprego com renda menor e
continua com a massa salarial
mais ou menos estável.”
(Agencia Brasil)

Depois de dois meses,
lockdown por covid-19 em
Xangai é encerrado
Após dois meses de frustrações, desespero e perdas econômicas, o regime de lockdown contra a covid-19 em Xangai foi
encerrado à meia-noite de quarta-feira (horário local), levando a
comemorações temperadas com medo de que um novo surto da
doença possa acontecer.
A maioria dos 25 milhões de moradores de Xangai agora podem sair livremente de casa, voltar ao trabalho, utilizar o sistema de transporte público e dirigir seus carros—um momento
que, para muitos, na maior e mais cosmopolita cidade da China,
parecia que nunca ia chegar.
À meia-noite, pequenos grupos se reuniram no bairro da antiga Concessão Francesa, assobiaram, gritaram “proibição suspensa!” e brindaram com taças de champanhe.
Mais cedo, as ruas estavam animadas, com moradores fazendo piqueniques nos gramados e crianças passando com suas bicicletas nas avenidas sem carros. Aposentados dançando, uma
visão noturna comum nas cidades chinesas, apareceram novamente pela primeira vez após meses em praças e espaços abertos ao longo do rio Huangpu.
A Disneylândia de Xangai, que ainda não anunciou sua data de
reabertura, transmitiu um show de luzes para celebrar “a suspensão do lockdown em Xangai”. Foi utilizada uma expressão chinesa que também significa “proibição”, e que era evitada pelas
autoridades municipais.
A experiência de Xangai se tornou um símbolo do que alguns
criticam como a insustentabilidade da política de tolerância zero
da China contra a covid-19, que busca interromper toda cadeia
de transmissão do vírus a qualquer custo, mesmo enquanto a
maior parte do mundo tenta voltar ao normal apesar da continuidade das infecções. (Agencia Brasil)

Caixa libera R$ 400 bi
em financiamentos
habitacionais em 3 anos
A Caixa liberou R$ 400 bilhões em empréstimos de financiamentos habitacionais desde
2019. Segundo o banco, responsável por 65% dos empréstimos desse tipo no país,
o valor impulsionou o setor
de construção civil, que registrou alta de 9,7% do
Produto Interno Bruto (medida da produção de bens e serviços) em 2021.
“A Caixa, atenta aos movimentos do mercado e exercendo seu papel social e de liderança no segmento, disponibilizou para 2022 um orçamento
superior ao do ano anterior, com
o objetivo de atender demandas
do setor”, diz o banco, em nota.
No primeiro trimestre de
2022, as contratações com recursos da poupança (SBPE)
chegaram a R$ 21,4 bilhões, aumento de 31,2% em relação ao

mesmo período de 2021. Em
relação ao primeiro trimestre
de 2018, a alta é de 817,4%, de
acordo com o banco.
Na última semana, o governo federal anunciou que o subsídio para financiamento de
imóveis do Programa Casa
Verde Amarela, voltado a famílias de baixa renda, será
ampliado em percentuais que
variam de 12,5% a 21,4%. O
acréscimo varia conforme região, renda familiar e população do município.
Segundo o Ministério do
Desenvolvimento Regional
(MDR), a ampliação do subsídio tem, como objetivo, facilitar a aquisição da casa própria
e ampliar o número de moradias entregues. A medida entra em
vigor no início de junho e vale
até 31 de dezembro de 2022.
(Agencia Brasil)

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

ALPHAVILLE S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296
FATO RELEVANTE
A Alphaville S.A. (B3:AVLL3) (“Companhia” ou “Alphaville”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo
157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que se encontra em um
processo de revisão da sua estrutura de capital e de negócios, que compreende diversas medidas visando suportar o
novo modelo operacional de negócios da Companhia. Segue abaixo uma descrição das principais iniciativas em curso: Acordo de Capitalização: Conforme o Fato Relevante divulgado em 12 de abril de 2022, a Companhia ﬁrmou
um acordo de investimento com um grupo de investidores ﬁnanceiros pelo qual tais investidores se comprometeram,
sujeito a condições usuais em operações dessa natureza, a realizar um investimento na Companhia, mediante a subscrição de novas ações no valor de no mínimo R$130.000.000,00 até R$180.000.000,00, a um preço por ação de
R$29,00 e a emissão de um bônus de subscrição cujo preço de exercício estará sujeito ao valor dos lançamentos da
Companhia em período posterior à capitalização. A capitalização segue sob análise da Companhia e permanece sujeita a diversas condições, inclusive de mercado, bem como às aprovações societárias aplicáveis. Não obstante, a
Companhia desde já atualiza os seus acionistas e o mercado que avalia realizar referida capitalização por meio de
um aumento de capital privado a ser oferecido a todos os seus acionistas, tendo descartado nesse momento a possibilidade de sua realização por meio de oferta pública. Conforme indicado no Fato Relevante de 12 de abril de 2022,
a Companhia contratou a Laplace Finanças para assessorá-la nesse processo. Acordo de Investimento: A Companhia ﬁrmou um acordo com um investidor ﬁnanceiro por meio do qual tal investidor, diretamente ou por meio de
fundos de investimento por ele geridos, assumirá determinados passivos operacionais da Companhia decorrentes de
seus lançamentos anteriores a 2019. A estimativa do valor do passivo a ser assumido pelo investidor, sujeita a diligência e acordo entre as partes, é de R$150.000.000,00, sendo que tal crédito será capitalizado na Companhia pelo
investidor. A obrigação das partes de proceder com essa operação está sujeita a determinadas condições e requisitos, incluindo a realização pelo investidor de diligência satisfatória a seu critério, a obtenção das aprovações necessárias e a negociação bem-sucedida dos documentos deﬁnitivos e demais condições da operação. Adequação da
estrutura de capital: A Companhia encontra-se atualmente em um processo de negociação para reperﬁlamento
dos termos e condições comerciais das debêntures simples, não conversíveis em ações, da primeira emissão de debêntures da Alphaville Urbanismo S.A. Referido processo de reestruturação tem por ﬁnalidade otimizar a sua estrutura de capital, preservando-se o caixa necessário para as suas operações e permitindo à Companhia concentrar-se
na sua performance operacional e evolução dos novos lançamentos. A Companhia contratou a Laplace Finanças para
assessorá-la nesse processo. Formação da Alphaville Desenvolvimento Imobiliário: Conforme divulgado em
31 de março de 2022, no release de resultados da Companhia do 4º trimestre de 2021, para aumentar a transparência e facilitar a comunicação com seus stakeholders, a Companhia realizou no ﬁnal de 2021 uma reorganização societária com a ﬁnalidade de agrupar todos os projetos lançados a partir de 2019 sob o seu novo modelo de negócios
em uma única holding, abaixo da Alphaville Urbanismo SA. Acrescentamos que essa reorganização auxiliará o acompanhamento da evolução desses projetos ao longo do tempo e permitirá aos stakeholders da Companhia identiﬁcarem o impacto positivo do novo modelo de negócios nos seus resultados operacionais e ﬁnanceiros. Todas essas iniciativas fazem parte do compromisso da administração da Companhia com a otimização da sua estrutura de capital,
de forma a aumentar sua capacidade de investimento em contratações, desenvolvimentos e aprovações de novos
lançamentos, no melhor interesse da Companhia e de seus stakeholders. A Companhia manterá os seus acionistas o
mercado informados sobre o andamento destas iniciativas, nos termos da legislação aplicável.
São Paulo, 30 de maio de 2022
Alphaville S.A.
Guilherme de Puppi e Silva
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

A me da Jun o Shopp ng Cen e s S A

Intimação. Prazo 20 dias. Proc.0015639-83.2022.8.26.0100. O
Dr.Claudio Antonio Marquesi, Juiz de Direito da 24ª Vara Cível
Central/SP.Faz saber a Leida Regina de Oliveira CPF 007.088.
548-69,empresária individual com nome fantasia L.R. Assessoria & Negócios CNPJ 07.956.941/0001-42,que Jiro Sergio Sakakibara requereu o cumprimento da sentença, para receber a
quantia de R$ 478.918,88 (abr/22). Estando a executada em
lugar ignorado,expede-se edital,para que em 15 dias, a fluir do
prazo supra,pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de
multa e honorários advocatícios de 10%,sobre o valor total da
dívida(art.523,§1ºdo CPC),iniciando-se o prazo de 15dias para
que,independentemente de penhora ou nova intimação,apresente impugnação (art.525 do CPC). Será o edital, afixado e
publicado na forma da Lei. i. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2022.
[1,2]
10ª Vara da Família e Sucessões - Foro Regional II - Santo
Amaro/SP. Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 30
dias.Proc.1026078-42.2022.8.26.0002.A Dra. Flavia Beatriz
Goncalez da Silva,Juíza de Direito da 10ª Vara da Família e
Sucessões-Foro Regional II - Santo Amaro/SP. Faz saber
que nos autos de Alteração do Regime de Bens do Casamento, Andrea Costa Benmaalla e Nasreeddine Benmaalla,
objetivam alterar o regime de bens do casamento, passando do atual regime da Comunhão Parcial no casamento para o regime da Separação total de bens. Nestas condições,
expede-se edital com o prazo de 30 dias, para que terceiros
interessados se manifestem nos autos, sob pena de serem
aceitos os fatos. Será o edital afixado e publicado na forma
da Lei. São Paulo, 06 de maio de 2022.
[1,2]
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30
DIAS. PROCESSO Nº 1002322-32.2022.8.26.0704 A MMª.
Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do
Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra.
Paula Lopes Gomes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
quem possa interessar que DANIEL BENITEZ BARRIOS,
RG nº 54.460.800-8, CPF/MF 214.588.818-73 e PATRICIA
SINNECKER, RG nº 20.813.422-0, CPF/MF 149.105.79800, objetivam alterar o regime de bens do casamento
passando da atual separação total de bens para comunhão
parcial de bens, nos termos do artigo 734, § 1º do CPC.
Nestas condições, expede-se edital para que terceiros
interessados se manifestem nos autos, sob pena de serem
aceitos os fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2022. [01,02]

Almeida Junior Shopping Centers S.A.
CNPJ/ME nº 82.120.676/0001-83 - NIRE 35.300.412.087
Ata da Assembleia Geral Ordinária de 29 de Abril de 2022
Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de abril de 2022, às 10h00 horas, localizada na sede da Companhia
na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 169 andar, conj. 1604, Edif. Plaza Iguatemi, bairro Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP: 01.452-000. Convocação: Edital de Convocação publicado nos dias 08 de abril de
2022, na página 06 do Jornal “O Dia SP”; 09 de abril de 2022, na página 07 do Jornal “O Dia SP”; e 12 de
abril de 2022, na página 06 do Jornal “O Dia SP”. Demonstrações Financeiras: As demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram publicadas
no dia 30 de março de 2022, páginas 75 a 78, no Jornal “O Dia SP”. Presença: Acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Sr. Jaimes Bento de Almeida Junior - Presidente; Sra.
Patricia Simon, Secretária. Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2021; b) deliber

Votorantim S.A.
CNPJ/ME nº 03.407.049/0001-51 – NIRE 35.300.313.216
Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Dia 29/04/2022, às 08 horas e 30 minutos, na sede social da Votorantim S.A.,
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, cj. “A”,
Itaim Bibi, CEP 01448-000 (“Companhia”). 2. Presença: acionistas representando a totalidade do
capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença de Acionistas” da Companhia. 3.
Convocação e Publicações: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme autorizado pelo
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista o comparecimento de acionistas
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. As demonstrações financeiras, o parecer
dos auditores independentes e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2021 foram publicados nos jornais “O Dia” e o “O Dia Digital”, ambos no dia 06/04/2022, todos
colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 4. Mesa Dirigente: Eduardo Mazzilli
de Vassimon, Presidente, e Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia: (i) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social findo em 31/12/2022; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii)
fixar a remuneração global dos administradores. 6. Deliberações Ordinárias: 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 31/12/2021, nos termos em que foram previamente entregues aos
acionistas e publicados no Jornal “O Dia”, às fls. 05 e 06, e no Jornal “O Dia Digital”, às fls. 07, 08 e
09, ambos em edição de 06/04/2022; (ii) a destinação do Lucro Líquido do exercício, que totalizou
R$ 6.401.743.497,20, da seguinte forma: “Reserva Legal”, R$ 320.087.174,86; “Dividendos Mínimos
Obrigatórios”, R$ 1.520.414.080,59; e “Reserva de Lucros”, R$ 4.561.242.241,75. 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; (iii) o valor
da remuneração global da Administração da Companhia para o ano de 2022, inclusive benefícios de
qualquer natureza, no valor total de até R$ 50.491.214,00, sendo o valor de até R$ 36.728.414,00
destinados à remuneração da Diretoria da Companhia e o valor de até R$ 13.762.800,00 ao Conselho
de Administração; e (iv) a autorização da Diretoria da Companhia, na forma do Estatuto Social, a
assinar todos os documentos e tomar as providências necessárias ao cumprimento da presente deliberação. 8. Encerramento: 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.a.) Eduardo Mazzilli de Vassimon, Presidente; Sergio Thiago da Gama
Giestas, Secretário; p. Hejoassu Adminitração S.A., José Luiz Gimenes Caiafa e Sergio Thiago da
Gama Giestas, Acionista. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo,
29/04/2022. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Certifico o registro sob o nº 268.644/22-6 em 27/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(nova denominação da Isec Securitizadora S.A)
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 113ª SÉRIE ÚNICA DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) da 113ª Série da 4ª
Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em
primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 21 de junho de 2022 às
14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), e Resolução CVM nº 60 de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60”), nos termos deste edital, a ﬁm de, conforme cláusula 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários para emissão dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão
da Emissora, celebrado em 18 de setembro de 2020, (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: a) Aprovar o pedido apresentado pela Helbor para a (i) dispensa imediata e permanente da obrigação de renovação da Carta Fiança, conforme deﬁnida na Assembleia Geral de Titulares de CRI, realizada em 24 de junho de 2021
(“AGT de 24 de junho de 2021”), ofertada em Garantia dos CRI, no valor de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de
reais), com vencimento em 26 de junho de 2022 (“Prazo de Vencimento da Fiança”) e (ii) devolução à Helbor da via
original da Carta Fiança, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil do Prazo de Vencimento da Fiança, condicionadas a assunção pela Helbor da obrigação de amortização antecipada das CCB e, consequentemente, dos CRI, no valor
de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), a ser realizada até a data de pagamento da parcela de juros e amortização do mês de julho de 2022 ou em data diversa, se assim estabelecido na Assembleia. b) Autorizar a Emissora
para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (a) acima, às expensas das Garantidoras. O material de apoio
necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e
(ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de Titulares de CRI que representem, pelo menos,
50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação, e as deliberações serão tomadas em primeira convocação
por Titulares dos CRI, que representem, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos CRI em Circulação presentes na Assembleia, conforme cláusulas 16.4 e 16.9 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital
ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet
por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para corporate@
vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até
o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b)
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado
para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material
de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i)
estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRI ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido
apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 01 de junho de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
02 e 03/06
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QUARTA-FEIRA,1º DEJUNHO DE 2022

EU MIGUEL DONHA JR., LEILOEIRO OFICIAL – JUCEPAR – 14/256L, VENHO A
PÚBLICO DECLARAR QUE NO MÊS DE JUNHO 2022 (DO DIA 07.06.2022 AO
DIA 28.06.2022 )
SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES LEILÕES .

Leilões de
Junho/2022

On-Line

On-Line

Estrada da Roseira, 6725 - Borda do Campo - São José dos Pinhais-PR

Estrada da Roseira, 6725 - Borda do Campo - São José dos Pinhais-PR

07.06.2022 Terça-feira

14.06.2022 Terça-feira

Leilão Início 11h

Leilão Início 11h

On-Line

On-Line

Estrada da Roseira, 6725 - Borda do Campo - São José dos Pinhais-PR

Estrada da Roseira, 6725 - Borda do Campo - São José dos Pinhais-PR

21.06.2022 Terça-feira

28.06.2022 Terça-feira

Leilão Início 11h

Leilão Início 11h

Miguel Donha JR LEILOEIRO OFICIAL
JECEPAR 14/256L

Fale conosco
www.donhaleiloes.com

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ADELINO
SANTOS, REQUERIDO POR MARIA DE FÁTIMA SANTOS
FERNANDES COSTA - PROCESSO Nº 102765098.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Homero Maion, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida
em 22 de setembro de 2021, foi decretada a INTERDIÇÃO
de ADELINO SANTOS, RNE nº W151068-1, CPF
620.629.308-44, declarando-o(a) absolutamente incapaz
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a)
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
Sra. Maria de Fátima Santos Fernandes Costa, RG nº
15.335.133-0, CPF/MF nº 083.300.228-70. O presente
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.
12, 22/05 e 01/06

LBR - Lácteos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. (“Companhia”) para se reunirem no dia
30 de junho de 2022, às 9h30min, a qual será realizada na sede da Companhia, localizada na Rua Cláudio
Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem realizadas cumulativamente, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e
votar as demonstrações contábeis financeiras individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório do auditor independente,
bem como das respectivas notas explicativas da Administração, dispensando-se a presença do
representante dos auditores independentes. (b) Deliberar sobre a destinação do resultado relativo ao
exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021. (B) Em Assembleia Geral
Extraordinária: (a) Deliberar acerca da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício
de 2022. (b) Deliberar sobre a inclusão dos itens (g) e (h) no Artigo 3º, Capítulo II - Denominação, Duração,
Sede e Objeto, do Estatuto Social da Companhia e no CNPJ/MF sob o nº 02.341.881/0001-30, de atividades
econômicas secundárias CNAE nº 8219-9/99 e CNAE nº 6810-2/02. Informações Gerais: - Os documentos
e informações referidos neste Edital de Convocação encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da
Companhia, tendo sido dispensada a sua publicação conforme é facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº
6.404/76. - O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à AGOE munido de documento que
comprove sua identidade e seus poderes de representação, conforme o caso. - Nos termos do artigo 121,
Parágrafo Segundo da Lei nº 6.404/1976, o acionista poderá participar e votar a distância mediante ingresso
pelo endereço digital abaixo descrito: Join Zoom Meeting: https://zoomus/j/5088566600?pwd=WHhRV
FZrMmprMExYMEplTThKY1M UT09 - Meeting ID: 508 856 6600 - Passcode: B1GwV5.
São Paulo, 27 de maio de 2022
Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron
Diretores sem Designação Específica
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1107589-98.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Anna Christina Genovez Lousada, rep. do Espólio de Francisco Genovez, Amélia
Leal da Costa Genovez, Dirce de Carvalho Genovez, rep. do Espóiio de João Sidney de Carvalho Genovez, Zélia de Carvalho
Genovez, Silvio Pereira da Rocha, Yvonne Maria Genovez da Rocha, Pérsio de Carvalho Genovez, Francisca Maria Genovez
de Oliveira, Célia Maria Leal da Costa Genovez, Espólio de Hermelinda Anna Maria Ricci Genovez, Gustavo Genovez, Sandra
Maria Genovez Paterli, José Eduardo Ricci Genovez, Martha Lucia Ricci Genovez, Carmen Silvia Ricci Genovez Castelli,
Waldemar Machado, Maria Teresa Machado Peleissone, Ana Luisa Machado Paschoal, Valdemar Machado Junior, Maria
Antonieta Andreoni, Olga Machado, Maria Rosa Estanislau, Maria Pinheiro da Silva, Valdira de Oliveira Santos, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Gisele Aparecida Guimarães
Garcia e Alexandre Gimenez Oliveira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre um prédio
caracterizado como terreno do lote 11-A, quadra C, na Rua Vítor Vieira de Sousa nº 361, Parque Santa Amélia, São Paulo-SP,
CEP:04473280, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da
publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei
[01,02]

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos da ação de
USUCAPIÃO, processo nº 1038675-79.2018.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. JULIANA DIAS ALMEIDA DE
FILIPPO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a André Carlos Ferrari, Fernando de Jesus de Oliveira,
Manuel Helio Viana, Jose Luiz Trigo Rodrigues, Joao Nicolau, Agência de Desenvolvimento Solidário,
rep. por Ari Aloraldo do Nascimento, Jose Lapena, Frima Sapiro, Rachel Stoler, Israel Sapiro, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que RODRIGO AGUIAR GABOARDI e DANIELLE ROCHA GARCIA ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre Rua Ulisses Cruz, nº 28 e 22, Tatuapé, CEP
03077-000, São Paulo/SP, registrado sob matricula nº 38.368 do 7º Cartório de Registro de Imóveis da
Capital, contribuinte municipal nº 196.021.0006-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para
CONTESTAREM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da
publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. São Paulo, 26 de maio de 2022. Eu, Mara Lúcia Martins, Coordenador.
01 e 02/06

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SISTEMAS DE TELEVISÃO POR
ASSINATURA E SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES – SINCAB - CNPJ:
00.146.036/0001-88 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O
Presidente do SINCAB, no uso de suas atribuições legais, convoca os delegados de base e demais
trabalhadores das Empresas Operadoras de Sistemas de Televisão por Assinatura e Serviços Especiais
de Telecomunicações, para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias, que serão realizadas,
inclusive online, por meio eletrônico, nos endereços, divulgados com antecedência, na sede, no
informativo próprio, bem como no site do SINCAB www.sincab.org, com o objetivo de deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1 - Discussão e aprovação das pautas de reivindicações das Convenções
Coletivas de Trabalho (CCT), dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT), dos Acordos Coletivos de
Trabalho de Banco de Horas (ACTBH), dos Acordos de Participação nos Resultados (APPR) e dos
Acordos de Jornadas Especiais de Trabalho (AJET), para o exercício de 2022/2023 e, no que couber,
para o biênio 2022/2024, com abrangência nacional, ou interestadual, ou estadual, ou intermunicipal
ou municipal, envolvendo empresas e os sindicatos das categorias econômicas da cadeia produtiva
de serviços do Sistema de Televisão por Assinatura e dos Serviços Especiais de Telecomunicações,
a saber: Sindicato Nacional das Empresas Operadoras de Televisão por Assinatura e de Serviço de
Acesso Condicionado – SETA; Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e
Instaladoras de Sistemas e Redes de Televisão por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações
– SINSTAL; Sindicato Nacional das Empresas de Radiocomunicações e Serviços Especiais de
Telecomunicações – SINDER e os demais sindicatos da categoria econômica; 2 – Autorização à
diretoria do SINCAB, para negociar e firmar as Convenções Coletivas de Trabalho, bem como negociar
e firmar os Acordos Coletivos de Trabalho, com cada empresa, negociar e firmar os Acordos Coletivos
de Trabalho de Banco de Horas, os Acordos de Participação nos Resultados e os Acordos de Jornadas
Especiais de Trabalho e ainda, para instaurar processo de Dissídio Coletivo junto ao TST e, se for o
caso, instaurar processos de Dissídios Coletivos junto aos Tribunais Regionais do Trabalho – TRT,
de cada Estado, caso não haja acordo com qualquer Sindicato Patronal e/ou com quaisquer empresas.
A Assembleia Geral se realizará no dia 10 de junho de 2022, às 09:00h, em primeira convocação,
com o quórum legal e às 09:30h, em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes,
na sede do SINCAB, na Rua Genebra, 264, 4º andar, Cj. 46, Bela Vista, São Paulo – SP e online,
por meio eletrônico na plataforma Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.
us/j/82890571093?pwd=cWFYNU1PNkR3dy91SWMrVlBtOEM1dz09 - Meeting ID: 828 9057 1093
- Passcode: 585227. O edital coloca os trabalhadores representados pelo SINCAB em Assembleia
Geral Permanente, até a conclusão da negociação da campanha salarial de 2022. Assembleia
subsequente poderá ser convocada para se realizar online, por meio eletrônico, sendo informado
com antecedência no site do SINCAB, o dia, a hora e o acesso. São Paulo (SP), 01 de junho de 2022.
Francisco Canindé Pegado do Nascimento - Presidente

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(nova denominação da Isec Securitizadora S.A)
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 241ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 241ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e
“Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 20 de junho de 2022 às 14h00, de forma exclusivamente
remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Resolução CVM nº 60 de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60”), nos termos deste edital, a ﬁm de deliberar, conforme cláusula 16.2 do Termo
de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 27 de novembro de 2020, (“Termo de Securitização”), e solicitado pela Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Devedora”) à Emissora, sobre: a) Aprovar ou não,
a alteração da deﬁnição de “LTV”, nos termos da cláusula 1.1 do Termo de Securitização e demais documentos da
Emissão, para alterar a forma de cálculo, de forma que passe a vigorar com a seguinte redação: “LTV” Signiﬁca o Loan
to Value máximo de 65% (sessenta e cinco por cento), calculado pelo saldo do Valor do Principal Atualizado das CCB
considerando o montante efetivamente liberado à Devedora até a data da veriﬁcação (acrescido dos Juros Remuneratórios das CCB devidos no período compreendido entre o último pagamento de Juros Remuneratórios das CCB e o momento da veriﬁcação, e dos Encargos Moratórios, conforme aplicáveis) respectivos laudos de avaliação atualizados, a
ser veriﬁcado anualmente pela Securitizadora e/ou pelo Agente Fiduciário, nos termos das CCB e dos Contratos de Alienação Fiduciária.” b) Caso aprovado o item “a” acima, aprovar ou não, que as apurações de LTV (conforme termo deﬁnido na cláusula 1.1 do Termo de Securitização), que já tenham sido realizadas e que venham a ser realizadas pelo
Agente Fiduciário nos termos da cláusula 5.4.9 “i” do Termo de Securitização, considerem para ﬁns de cálculo e atendimento, a forma de cálculo conforme nova redação indicada e aprovada no item “a” acima; e c) Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se
façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima, ﬁcando certo de que a contratação de assessor legal para a elaboração dos aditamentos necessários será realizada às custas da Devedora, na forma da cláusula 18.5
do Termo de Securitização. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para
ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRI em Circulação, e
50% (cinquenta por cento) mais um dos Titulares de CRI presentes em segunda convocação, conforme cláusula 16.6
do Termo de Securitização. Já as deliberações, e relação ao item “a” da Ordem do Dia, será tomada pelos votos favoráveis de Titulares de CRI que representem 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação presentes, conforme cláusula
16.10.1 item “iii” do Termo de Securitização, e em relação os itens “b” e “c” da Ordem do Dia, serão tomadas pelos
votos favoráveis de Titulares de CRI que representem a 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRI em Circulação, em primeira convocação ou 50% (cinquenta por cento) mais um dos Titulares de CRI presentes em segunda
convocação, nos termos da cláusula 16.10 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital
ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet
por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br e corporate@vortx.com.br em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e
documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e
através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI ou por seu representante legal,
assinada de forma eletrônica (com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a
antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; A Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 28 de maio de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658
CNPJ/MF nº 60.665.981/0004-60 (Filial) - NIRE 35.901.939.195
Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 25 de março de 2022
Data, Hora e Local: Realizada em 25 de março de 2022, às 11:00 horas, no escritório administrativo da
União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800,
16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP: 05676-120, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em
vista a presença da totalidade dos membros da diretoria da Companhia. Presença: Presentes todos os
membros da diretoria da Companhia. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro
Marques e Secretariada pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Deliberar sobre a inclusão
da atividade de - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes na filial 0004.
Deliberações: Dando início aos trabalhos da presente Reunião de Diretoria, o Presidente da Mesa fez
ampla exposição da situação da sociedade e da necessidade de incluir em seu cartão de CNPJ a atividade:
CNAE 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, para
complementar a atividade de comercialização de produtos destinados à alimentação humana, já exercida
na filial. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os
trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e
aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel
daquela transcrita em livro próprio. São Paulo, 25 de março de 2022. Mesa: Fernando de Castro Marques Diretor Presidente; Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Secretária. Membros da Diretoria: Fernando de
Castro Marques - Diretor Presidente; José Luiz Junqueira Simões - Diretor Vice-Presidente; Paula Melo
Suzana Gomes - Diretora Vice-Presidente; Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire - Diretor. JUCESP
nº 229.815/22-4 em 06/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Cyrela Sul 022 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ 30.652.152/0001-30 - NIRE 35.235.270.708
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.04.2022, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, sala 01 - parte, São
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sigrid Amantino Barcelos, Secretário:
Rodrigo Aurichio Putinato. Deliberações Aprovadas: 1. Aprovar, com fundamento no artigo 1.082, inciso I e II, do Código Civil, a redução do capital social em R$ 12.000.000,00 por serem considerados excessivos, passando de R$ 32.763.615,00 para R$ 20.763.615,00, dividido em 20.763.615 quotas, mediante o cancelamento de 12.000.000 de quotas do Capital, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 8.160.000
quotas da sócia Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda., 2.400.000 quotas da sócia
Jasper Empreendimentos Imobiliários – Eireli, e 1.140.000 quotas da sócia R.A.P. Engenharia Civil
Ltda., as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das
quotas canceladas. 2. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócias: Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Sigrid Amantino Barcelos - Rodrigo Aurichio Putinato; Jasper Empreendimentos Imobiliários – Eireli - Fernando Goldsztein; R.A.P. Engenharia Civil Ltda. - Rodrigo Aurichio Putinato.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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

QUARTA-FEIRA, 1º DEJUNHODE 2022

Jornal O DIA SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001687-73.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a JORGE PERES GUIMARÃES, CPF 732.186.008-63, e a POZZELLINCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
CNPJ 04.285.076/0001-61, na pessoa da sócia Anice de Souza Pozeli, CPF 048.300.008-64, que SAMIR IBRAHIM MOHAMAD
YOUSSEF lhes ajuizou ação de adjudicação compulsória objetivando a outorga da escritura definitiva dos Lotes de Terrenos
01-matrícula 76.434; 02-matrícula 76.433; 03-matrícula 76.432; 04-matrícula 76.431; 05-matrícula 76.430; 32-matrícula 76.429,
todos do 9º CRI/SP, à Rua Antúrios 33, contribuinte unificado 055.174.0064-7. Estando os réus em lugar ignorado, foi
determinada CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis,
caso em que ser-lhes-á nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2022.
[01,02]

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1108373-41.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria José Marcondes, Andrea Garcia Duarte Correa e s/m Lucas Duarte
Correa, Gilberto Marcondes dos Santos, Sizenando Medeiros da Silva, Affonso de Oliveira Santos, Julieta Xavier Oliveira
Santos, Fábio de Oliveira Azevedo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Angelo da Silva e Souza, Luis Antonio de Souza, Nilton de Souza, Rosangela de Souza e Priscila
Domingos e Souza ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Dr. Mario
de Campos, 777, CEP 04336-020, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[01,02]

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1031615-84.2020.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian
Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB,
Condomínio Pinheiros II, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Adélia José Messias Borges ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre
imóvel situado na Rua Daniel Mongolo, 195, apto. 11-A, Conjunto Habitacional José Bonifácio, CEP: 08250-580, São
Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte)
dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[1,2]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1071935-89.2014.8.26.0100

P ane a Se u

ado a S A

( USUC 908 ) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Walter Aparecido Sipioni, Italo Serpe e
s/m. Darcy Lucia Teixeira Serpe, César Augusto, MHL Empreendimentos, Participações Ltda., Moszek Josek Gertner, João Sipioni
e s/m. Maria Domingas Sipioni, Valdomiro Sipioni e s/m. Claudia Lirola Sipioni, Sandra Regina Sipioni da Silva e s/m. Paulo José da
Silva, Inês Terezinha Sipioni de Oliveira, Claudio Barbano Júnior, Vicenta Luzia Martins Campanelli, Vera Adorinda Pinto Arantes e
s/m Benedito Antônio Figueira Arantes, herdeiros de Manuel Rodrigues Pinto e Nair A. Pinto, Rosa Maria Rodrigues Pinto Soares
Castro e s/m Rui Santos Castro, Carlos Alberto Rodrigues Pinto e s/m Marlene Rodrigues Pinto, Paulo Roberto Sipioni e s/m
Gisele da Silva Alves Sipioni e Inês Adelaide de Oliveira Sipioni, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Jairo Victor Ramos, Jayme Antonio Ramos, Jelson
Victor Ramos, Josir Victor Ramos, Selma Girard Ramos, Wanya Galbiati Ramos e Yara de Almeida Ramos ajuizou (aram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração do domínio do imóvel localizado na Rua Rio Bonito, 1464 e 1466 (fundos), Pari, São PauloSP, com área de 126,00 m² e contribuinte sob n° 017.041.0342-8 (área maior), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[1,2]
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APMDFESP – ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação de Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado
de São Paulo – APMDFESP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 36, Inciso
VII do Estatuto Social em vigor, CONVOCA os associados da Entidade para se
reunirem na ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, nos termos do artigo 13, I, A do
Estatuto social em vigor, cuja realização será na Sede da Entidade, sito à Rua Adolfo
Samuel, nº 14, Jardim Santa Inês – São Paulo, Capital, no dia 27/06/2022, obedecendo
aos seguintes requisitos estatutários para sua regular instalação: 1. Em primeira
convocação, às 10;00 horas, com a presença de qualquer número de associados
naturais, em pleno gozo de seus direitos estatutários, presentes ao ato assemblear; 2.
Em segunda e última convocação, às 10:30 horas, com a presença de qualquer
número de associados naturais, em pleno gozo de seus direitos estatutários, presentes
ao ato assemblear; ORDEM DO DIA: Apreciação, Discussão e Aprovação do
Balanço anual do Exercício de 2021 da APMDFESP. São Paulo, 30 de Maio de 2022.
Antonio Figueiredo Sobrinho - Presidente da APMDFESP

REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A.
CNPJ nº 67.915.785/0001-01

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (EM R$)

P ane a Se u

ado a S A

P ane a Se u

ado a S A

Ativo
Notas 31/12/2021 31/12/2020 Passivo e Patrimônio Líquido Notas 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante
Passivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4 45.295.771 16.171.180 Fornecedores
– 1.348.549
874.926
Contas a receber
5 114.977.797 124.247.329 Obrigações sociais e trabalhistas 10 2.033.131 1.782.725
Impostos a recuperar
–
913.542
370.150 Obrigações tributárias
11
782.426
743.727
Despesas antecipadas
–
235.867
194.015 Partes relacionadas
15 43.098.271 41.326.130
Outros créditos
6
–
783.663
783.840
6.251.885 8.001.249 Dividendos e JCP a pagar
9 74.439.567 63.820.171
Total do ativo circulante
167.674.862 148.983.923 Obrigações por repasse
Garantias em gestão
13 19.655.084 13.822.325
Ativo não circulante
Arrendamentos a pagar
8.1 1.453.005 1.457.005
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
15
4.670
4.670 Total do passivo circulante
143.593.696 124.610.849
Outros ativos não circulante
7
917.059 1.926.193 Passivo não circulante
921.729 1.930.863 Exigível a longo prazo
Tributos diferidos
12
–
124.274
Direitos de uso em
arrendamentos
8.1
3.524.647 5.077.290 Provisão para demandas
25
– 1.672.477
Imobilizado líquido
8
1.304.189 1.571.706 judiciais
8.1 2.196.939 3.620.285
Intangível
–
493.965
507.145 Arrendamentos a pagar
Total do ativo não circulante
6.244.530 9.087.004 Total do passivo não circulante
2.196.939 5.417.036
Total do ativo
173.919.392 158.070.927 Patrimônio líquido
Capital social
13 38.000.000 38.000.000
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
Prejuízos acumulados
– (9.871.243) (9.956.958)
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
28.128.757 28.043.042
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E DE 2020
Total do passivo e patrimônio líquido 173.919.392 158.070.927
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
1. Contexto operacional: A Redfactor Factoring e Fomento entre o valor contábil e o valor recuperável. d) Imobilizado: Está
Comercial S.A. (“Companhia”) tem como objetivo social, a aquisição demonstrado pelo seu custo histórico, que contempla todos os gastos
de direitos de pessoas jurídicas, resultantes de vendas de seus ativos necessários incorridos na aquisição dos bens. A depreciação é
ou prestação de serviços, podendo para tanto, efetuar contratos com calculada pelo método linear, com base nas taxas descritas na Nota
a cláusula “Del Credere” e/ou operações denominadas “Factoring” ou Explicativa nº 8. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou
Fomento Comercial, inclusive nos negócios internacionais de quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso
importação e exportação, podendo também, ceder referidos direitos a ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo
terceiros, bem como prestar serviços de acompanhamento comercial (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o
e de contas a receber, levantar situações creditícias, efetuar valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no
cobranças de títulos, prestarem assessoria administrativa e exercício em que o ativo for baixado. e) Redução ao valor
financeira e, assim, exercer qualquer atividade correlata ligada às recuperável de ativos (impairment): A Administração revisa
principais, exceto aquelas que dependem de autorização prevista pelo anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de
Banco Central do Brasil. Impactos do COVID-19 (CoronaVírus): Em avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
30/01/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou
de emergência global em razão da disseminação da COVID-19. Em perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são
11/03/2020, ela declarou a COVID-19 como um surto pandêmico. identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é
Desde março de 2020 até 31/12/2021, as autoridades constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil
governamentais de várias jurisdições impuseram confinamento ou líquido ao valor recuperável. f) Outros ativos e passivos (circulantes
outras restrições para conter o vírus, ocasionando a suspensão ou e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial
redução de atividades de empresas em diversos setores da economia. quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão
O impacto final na economia global e nos mercados financeiros é gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
esperado com retração dos Produtos Internos Brutos - PIB das mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço
maiorias dos países, e no Brasil é projetada uma retração de 4,81% patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
em seu PIB, conforme boletim Focus do Banco Central de 25/09/2020. constituída como resultado de um evento passado, sendo provável
A Administração, alinhada às recomendações do Ministério da Saúde que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
e da OMS, promoveu a implantação do distanciamento dentro da acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
Companhia, a distribuição de álcool gel em todos os ambientes, variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são
redução de colaboradores por turno, concessão de férias a registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
funcionários de maior risco e a implementação do trabalho remoto envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes
(“home office”) em todas as funções em que isso era possível, quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos
situação que se mantém até hoje, com excelentes resultados e próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não
completo engajamento da equipe. Mesmo a COVID-19 afetando de circulantes. g) Imposto de renda e contribuição social sobre o
forma negativa diversas atividades econômicas, a Administração lucro líquido: Corrente: Constituída a alíquota de 15% do lucro
considera que os impactos da pandemia foram limitados e mantem o tributável, acrescida de 10% sobre o lucro anual excedente a R$ 240.
monitoramento em relação à pandemia e tem trabalhado em planos A provisão para contribuição sobre o lucro líquido foi calculada à
de adaptação em decorrência do atual cenário. 2. Base de alíquota de 9% sobre o lucro tributável. Diferido: Constituída
preparação e apresentação das demonstrações financeiras: considerando as mesmas alíquotas dos tributos correntes aplicado
2.1. Autorização: As presentes demonstrações financeiras foram sobre as diferenças temporárias. h) Estimativas contábeis: Na
aprovadas pela Administração da Companhia em 23/05/2021. Base preparação das demonstrações financeiras são adotadas premissas
de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras e para o reconhecimento das estimativas para registro de certos ativos,
principais práticas contábeis: As demonstrações financeiras foram passivos e outras operações como: provisão para créditos de
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas liquidação duvidosa, provisão para contingências e depreciação do
contábeis adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as ativo imobilizado. Os resultados a serem apurados quando da
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº concretização dos fatos que resultaram no reconhecimento destas
6.404/76, alteradas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, nos estimativas, poderão ser diferentes dos valores reconhecidos nas
Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo presentes demonstrações. i) Ativos e passivos contingentes: As
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos
órgãos reguladores. As demonstrações financeiras são apresentadas FRQWLQJHQWHV H REULJDo}HV OHJDLV VmR DV VHJXLQWHV  $WLYRV
em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia e de suas contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou
controladas. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos
demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e contingentes com êxito provável são apenas divulgados em nota
subjetivos, com base no julgamento da administração para H[SOLFDWLYD3DVVLYRVFRQWLQJHQWHVVmRSURYLVLRQDGRVTXDQGRDV
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos
financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas
e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados
para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como de perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados.
como da análise dos demais riscos para determinação de outras j) Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros são
provisões, inclusive para litígios e riscos. A liquidação das transações inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescido, no caso de ativo
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
financeiro ou passivo financeiro que não seja pelo valor justo por meio
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações
do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo
atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou passivo
de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas
financeiro. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de
periodicamente, em prazo não superior a um ano. 3. Resumo das
balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros
principais práticas contábeis: a) Apuração do resultado: O
nas seguintes categorias: (i) Custo amortizado; (ii) Valor justo por
resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado em
meio do resultado; (iii) Valor justo por meio do resultado abrangente.
conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
b) Caixa e equivalentes de caixa: Os caixas e equivalentes de caixa
apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de
são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em
curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia
uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo
considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de
simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e
estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de
conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.
equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por k) Lucro básico e diluído por ação: O resultado por ação básico e
exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. diluído é calculado por meio do resultado do período atribuível aos
c) Contas a receber: As contas a receber de clientes são provenientes acionistas da Companhia e a média ponderada das ações em
das operações de Factoring e Fomento Mercantil, e estão avaliadas no circulação no respectivo período, considerando ajustes de
momento inicial pelo seu valor justo e posteriormente reconhecidas desdobramento ocorridos no período ou no evento subsequente
pelo método da taxa efetiva de juros. Quando existe uma evidência capturado na preparação das demonstrações financeiras. A
objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os Companhia não possui operações que influenciam no cálculo do lucro
valores devidos de acordo com os prazos originais e seu montante é diluído, portanto o lucro diluído por ação é igual ao valor do lucro
considerado como suficiente para cobrir eventuais perdas na básico por ação. l) Pronunciamentos novos ou revisados aplicados
realização das contas a receber, é constituída provisão ou baixa em pela primeira vez em 2021: A Companhia não adotou
montantes considerados suficientes para cobertura da diferença antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e
ainda não vigentes:
Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não vigentes:

XS6 Assistência S.A.
CNPJ/ME nº 39.565.194/0001-08 - NIRE 35.300.5752-11
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2022
1. Data, hora e local: Assembleia realizada no dia 30 do mês de abril de 2022, por votação eletrônica. 2. Convocação:
Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), conforme
assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença: Presentes as acionistas Caixa Seguridade
Participações S.A. e USS Soluções Gerenciadas S.A., que representam a totalidade do capital social da Companhia.
4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Claudia Ramos de Oliveira, Diretora Presidente da Companhia. 5.
Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a composição e eleição dos membros titulares do
Conselho Fiscal; Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) Aprovar a remuneração global anual dos administradores
da Companhia. 6. Deliberações: As acionistas presentes apreciaram e decidiram, no uso de suas competências
estatutárias, sem quaisquer ressalvas ou restrições, por unanimidade: 6.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i)
Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes, as quais foram publicadas no Jornal O Dia, no dia 30 de abril de 2022. Aprovar, sem
restrições ou ressalvas, a proposta da administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021, da seguinte forma: (i) apurado prejuízo líquido de R$ 2.636.245,73 (dois milhões,
seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) absorção do valor de R$1.872,64 (hum mil, oitocentos e setenta e dois
reais e sessenta e quatro centavos) através da Reserva Legal existente no Patrimônio Líquido da Caixa Assistência;
(iii) prejuízo acumulado de R$ 2.634.373,09 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e três
reais e nove centavos, razão pela qual não haverá dividendos a serem pagos aos acionistas. (ii) Aprovar a composição
e a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, o qual passará a ser permanente e composto por 4 (quatro)
membros e seus respectivos suplentes, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral. Eleger, para um mandato até
primeira Assembleia Geral ordinária que se realizar após a sua eleição, permitida a reeleição: (A) como titulares
designados pela acionista USS Soluções Gerenciadas S.A.: (a) Felipe Pascoal Baltazar, brasileiro, casado,
contador, portador da cédula de identidade RG nº 29.887.623 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 304.534.768-13,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bonnard, nº
980, Edifício 19, Condomínio Green Valley, Alphaville, CEP 06465-134; (b) Rafael de Souza Carvalho, brasileiro,
casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 32003414 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº
318.990.868-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na
Rua Bonnard, nº 980, Edifício 19, Condomínio Green Valley, Alphaville, CEP 06465-134; (B) como titulares
designados pela acionista Caixa Seguridade Participações S.A.: (c) Dante Cassiano Viana, brasileiro, solteiro,
auditor fiscal do trabalho, portador da cédula de identidade RG nº 5610589 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº
041.713.704-42, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, com endereço comercial na SAUS Quadra 3, Bloco
E, 3º andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030; (d) Gustavo Augusto Freitas de Lima, brasileiro, casado,
Procurador Federal, portador da cédula de identidade RG nº 135047595 OAB RJ, inscrito no CPF/MF sob nº
014.430.577-11, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, com endereço comercial na SAUS Quadra 3, Bloco
E, 3º andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030. Fica, desde já, eleito como Presidente do Conselho Fiscal, o Sr.
Felipe Pascoal Baltazar, acima qualificado, o qual exercerá tal posição durante o seu mandato como membro do
Conselho Fiscal. Os referidos membros do Conselho Fiscal tomam posse mediante a assinatura dos respectivos
termos de posse, lavrados em livro próprio. Os membros do Conselho ora eleitos aceitaram os cargos e declaram,
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedades, nem foram condenados,
ou estão sob efeitos de condenação, de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade. Ademais, os membros ora eleitos declaram: (i) atender ao requisito de reputação ilibada,
conforme estabelecido no ar

Aplicável a períodos anuais
com início em ou após
Pronunciamento
Descrição
Alterações à IAS 1
Classificação de Passivos como circulantes ou Não Circulantes.
01/01/2023
Alterações à IFRS 3
Referência à Estrutura Conceitual.
01/01/2022
Alterações à IAS 16
Imobilizado - Recursos Antes do Uso Pretendido.
01/01/2022
Alterações à IAS 37
Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato.
01/01/2022
Melhorias Anuais ao Ciclo Alterações à IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de
de IFRSs 2018-2020
Contabilidade, IFRS 9 - Instrumentos Financeiros e IFRS 16 - Arrendamentos.
01/01/2022
4. Caixa e equivalentes de caixa:
31/12/2021 31/12/2020 dos imóveis operacionais com prazos definidos em 10 anos, uma vez
Caixa
27.502
18.246 que os mesmos possuem cláusula de renovação automática e, não há
Bancos
1.687.165 2.320.400 intenção de desmobilização destas unidades produtivas. Assim, foi
Aplicações financeiras (a)
43.581.104 13.832.534 efetuado o registro do respectivo direito de uso de imóvel no montante
45.295.771 16.171.180 total de R$ 6.162.345, o qual será amortizado pelo período de 4 anos.
(a) As aplicações financeiras estão assim compostas:
Em 31/12/2021 o montante em aberto é R$ 3.649.944, tendo sido
Tipo
Taxa 31/12/2021 31/12/2020 amortizado no exercício o montante de R$ 1.622.702. Em
Banco Bradesco
CDB 98% CDI 8.487.702 2.812.555 contrapartida, foram reconhecidos R$ 1.453.005 e R$ 2.196.939
Banco Luso CBD
CDB 109% CDI
52.371
124.727 (R$ 1.457.005 e R$ 3.620.285 em 2020), como arrendamentos a
Banco Bradesco pagar, no passivo circulante e não circulante, respectivamente.
Invest Plus
CDI 5% CDI
- 3.093.455 Descrição
Valores
Safra
CDB 100% CDI 8.678.334 7.801.797 Direito de uso / Passivo de arrendamento
100% CDI
em 31/12/2020
5.077.290
FIDC Distressed NP CDI + 1,5 a.a. 26.362.697
- Amortização / Pagamentos
(1.622.702)
43.581.104 13.832.534 (+) Contratos novos
195.356
5. Contas a receber:
31/12/2021 31/12/2020 Direito de uso / Passivo de arrendamento
Títulos e cheques a receber
27.804.392 72.820.176
em 31/12/2021
3.649.944
Operações (a)
56.878.600 32.913.660 Circulante
1.453.005
Outros créditos a receber
32.778.700 20.997.388 Não circulante
2.196.939
Venda imóveis a receber
197.381
197.381 Total
3.649.944
(-) Provisão para créditos
31/12/2021 31/12/2020
9. Obrigações por repasse:
de liquidação Duvidosa
(2.681.276) (2.681.276) Recebimento de cobrança
Total circulante
114.977.797 124.247.329
não repassada (a)
61.640.379 53.387.286
(a) Refere-se a adiantamento concedido a clientes para compra de Recibos de crédito (b)
12.799.188 10.432.885
matéria prima. Nesta modalidade a Companhia adquire à vista os
74.439.567 63.820.171
recebíveis futuros dos clientes, realizando a operação de factoring (a) Corresponde à carteira de títulos de clientes entregues para a
com o faturamento gerado pela transformação desta matéria-prima. “Redfactor”, recebidas financeiramente, cujo repasse, todavia não foi
A provisão para créditos de liquidação está constituída em montante efetuado aos correspondentes cedentes. Este saldo é tido como
considerado como suficiente pela Administração, para dar cobertura a garantia para carteira; (b) Os recibos de crédito são substancialmente
eventuais perdas na realização dos créditos.
originados do recebimento de cobrança não repassada, que no
Movimentação PCLD
31/12/2021 31/12/2020 momento do efetivo repasse ao cliente na existência de débito são
Saldo inicial
(2.681.276) (2.242.715) compensados. O saldo remanescente poderá ser liquidado
(-) Provisão para créditos
financeiramente ou compensado com outros eventuais débitos
de liquidação duvidosa
- (438.561)
Saldo final
(2.681.276) (2.681.276) futuros. 10. Obrigações sociais e trabalhistas:
31/12/2021 31/12/2020
6. Outros ativos circulantes:
31/12/2021 31/12/2020 Provisão - férias e encargos
1.330.653 1.156.538
Adiantamentos a prestadores (a)
4.385.056 6.742.319 Obrigações previdenciárias FGTS/INSS
355.431
315.065
Adiantamentos a funcionários
78.683
45.430 Obrigações com pessoal - salários
313.772
278.774
Adiantamentos diversos (b)
1.788.146 1.213.500 Outras obrigações sociais e trabalhistas
33.275
32.348
6.251.885 8.001.249
2.033.131 1.782.725
(a) Refere-se a adiantamento concedido a operadores para 11. Obrigações tributárias:
31/12/2021 31/12/2020
prospecção de novos clientes para a Companhia; (b) Refere-se PIS a pagar
61.814
61.877
despesas inerente da operação da Companhia que serão repassada/ COFINS a pagar
310.918
313.387
reembolsáveis pelos clientes.
ISS a pagar
148.178
182.565
7. Outros ativos não circulantes:
31/12/2021 31/12/2020 Imposto de renda retido a pagar
214.214
146.338
Depósitos judiciais
IOF a pagar
14.507
(Nota explicativa n°25)
917.059 1.926.193 Outras obrigações tributárias
32.795
39.560
917.059 1.926.193 Circulante
782.426
743.727
8. Imobilizado:
% - Taxa
12. Tributos diferidos:
31/12/2021 31/12/2020
anual de
R$
IR e CSLL diferido
124.274
depreciação 31/12/2021 31/12/2020
124.274
Instalações
10 1.394.013 1.385.352 Refere-se ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
Veículos
20
386.252
386.252
líquido calculados sobre o rendimento auferido nas cotas
Móveis e utensílios
10 1.552.575 1.489.795
subordinadas do Fundo de Investimentos de Direitos Creditórios
Equipamentos de
informática
20 4.171.630 3.905.833 Multisetorial Redfactor LP. Baseado na opinião dos seus assessores
Outras imobilizações
11.426
11.426 jurídicos, a Companhia entende que a efetiva obrigação destes
Subtotal
7.515.896 7.178.658 tributos sobre os rendimentos provenientes deste Fundo ocorrerá no
( - ) Depreciações acumuladas
(6.211.707) (5.606.952) resgate das cotas.
31/12/2021 31/12/2020
Imobilizado líquido
1.304.189 1.571.706 13. Garantias em gestão:
12.794.679 6.313.872
Resumo de movimentação:
31/12/2021 31/12/2020 Garantias em gestão (a)
6.860.405 7.508.453
Saldo inicial
1.571.706 1.571.385 Garantias em gestão - em trânsito (b)
19.655.084 13.822.325
Aquisições
337.239
596.718
(a)
Refere-se
aos
recebimentos
na
Redfactor,
da carteira de
Depreciação
(604.756) (596.397)
Saldo final
1.304.189 1.571.706 recebíveis de clientes, cuja operação original ocorreu no fundo de
Outras considerações: A Companhia avaliou a aplicação da revisão investimento em direitos creditórios e ainda pendente do repasse ao
da vida útil-econômica dos itens do ativo imobilizado e concluiu que mesmo em decorrência do processo operacional de baixa bancaria;
as taxas de depreciação utilizadas estão adequadas. 8.1. Direito de (b) Recebimentos ocorridos na “Redfactor”, como garantia a
uso de imóvel: Em 01/01/2019 a Companhia avaliou os operações do fundo de investimento em direitos creditórios. Este saldo
arrendamentos contratados identificando os arrendamentos sujeitos poderá ser liquidado financeiramente ou compensado com eventuais
aos critérios para o registro de arrendamento de acordo com as débitos futuros. 14. Patrimônio líquido: Capital social: O capital
determinações do pronunciamento técnico CPC 6 (R2) - Arrendamento social é de R$ 38.000.000 em 31/12/2021 e de 2020, totalmente
Mercantil. Foram considerados basicamente os contratos de aluguel subscrito e integralizado, é representado por 38.000.000 ações

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E DE 2020 (EM R$)
Capital social integralizado Prejuízos acumulados Resultado do exercício
38.000.000
(6.606.376)
–
–
–
(3.350.582)
–
(3.350.582)
3.350.582
38.000.000
(9.956.958)
–
–
–
85.715
–
85.715
(85.715)
38.000.000
(9.871.243)
–

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Prejuízo do exercício
Destinação do resultado do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Lucro líquido do exercício
Absorção de prejuízos acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Total
31.393.624
(3.350.582)
–
28.043.042
85.715
–
28.128.757

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E DE 2020 (EM R$) EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E DE 2020 (EM R$)
Notas
Receita da prestação de serviços
Deduções da receita - impostos
incidentes e outros
Receita operacional líquida
17
Custo dos serviços prestados
18
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
Administrativas, comerciais
e gerais
19
Recuperação/ (Perdas) pela
não recuperabilidade de ativos 20
Outras receitas operacionais
21
Outras despesas operacionais
22

31/12/2021 31/12/2020
61.764.939 49.550.990 Das atividades operacionais
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício
(5.168.866) (4.269.672) Ajustes para conciliar o resultado
56.596.073 45.281.318 às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais:
(6.134.555) (4.751.602)
50.461.518 40.529.716 Reversão/ Provisão para demanda
administrativas e judiciais
Provisão para devedores duvidosos
(81.758.076) (72.153.463) Depreciações e amortizações

31/12/2021 31/12/2020
85.715 (3.350.582)

(1.421.475) 1.480.817
–
438.561
797.971
781.522
(537.789) (649.682)
(1.099.811)
906.817 Variação nos ativos e passivos
8.261.023 8.671.039 operacionais
33.234.473 (2.241.647)
(237.982) (1.665.663) Contas a receber
(20.608.384) 19.419.218
(74.834.846) (64.241.270) Créditos diversos
Tributos a recuperar
(543.392) (112.694)
Prejuízo operacional antes
Despesas antecipadas
(41.851)
17.507
da prov. p/ o imposto de
1.009.134 (1.448.975)
renda e contribuição social
(24.373.328) (23.711.554) Depósitos judiciais
Créditos recebidos de terceiros
Resultado financeiro
13.917.858 26.114.900
Receitas financeiras
23 24.372.579 20.369.114 a repassar
250.406
97.629
Despesas financeiras
24
(37.810)
(8.142) Obrigações trabalhistas
(85.575) (1.860.873)
24.334.769 20.360.972 Obrigações tributárias
Contas a pagar
1.038.933 (28.150.689)
Resultado antes da prov.
Dividendos e juros sobre o capital próprio
p/ o imposto de renda e
(178)
(170)
contribuição social
(38.559) (3.350.582) Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social
27.633.635 11.184.524
Diferido
16
124.274
– Fluxo de caixa das atividades
124.274
– de investimento
Acréscimo do imobilizado / intangível
Lucro líquido/ (prejuízo)
(517.274) (851.451)
do exercício
85.715 (3.350.582) Caixa líquido aplicado
(517.274) (851.451)
Lucro/ (prejuízo) por ação
0,00
(0,09) nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
de financiamento
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E DE 2020 (EM R$) Captações de empréstimos
1.772.142 1.013.856
(2.170)
31/12/2021 31/12/2020 Contas a receber de partes relacionadas 236.088
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício
85.715 (3.350.582) Caixa líquido proveniente das
2.008.230 1.011.686
Outros resultados abrangentes
–
– atividades de financiamentos
Aumento líquido de caixa e
Total do resultado abrangente
29.124.591 11.344.759
do exercício
85.715 (3.350.582) equivalente de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
ordinárias nominativas e sem valor nominal. 15. Transações com No início do exercício
16.171.180 4.826.421
partes relacionadas: Operações ativas e passivas:
No fim do exercício
45.295.771 16.171.180
31/12/2021
31/12/2020
Aumento líquido de caixa e
Ativo
Passivo
Ativo
Passivo equivalente de caixa
29.124.591 11.344.759
Mútuo - pessoa
ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de preços dos
física
ativos
sem
que
haja
mudanças
significativas
no contexto econômico
(acionistas)
- 43.098.271
- 41.326.130
e/ou político nacional e internacional. Logo, não há garantia de que as
Mútuo - Redexport
taxa de juros vigentes no mercado se mantenham estáveis. Além
Comercial
disso, dependendo do comportamento que as taxas de juros venham
Exportadora e
a ter, os ativos integrantes da carteira da Companhia poderão sofrer
Importadora
Ltda.
295.308
- 295.308
- oscilações significativas de preços; 5LVFRGHFUpGLWR A carteira da
(-) Provisão
(290.638)
- (290.638)
- Companhia possui direitos creditórios e outros títulos que estão
4.670 43.098.271
4.670 41.326.130 sujeitos ao risco de atraso e/ou não pagamento por seus emissores,
devedores e/ou coobrigados. Para minimizar esse risco a Companhia
Os contratos de mútuo existentes em 31/12/2021 possuem as
opera com empresas de médio e grande porte, além de submetê-las a
VHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDV$FLRQLVWDV 3DVVLYR 5HPXQHUDGRVSHOR rigorosa análise de crédito, abrangendo, entre outros quesitos, a
&',   DD  0~WXR  5HGH[SRUW &RPHUFLDO ([SRUWDGRUD H análise histórica da pontualidade na solvência de suas as obrigações;
Importadora Ltda.: Remunerados a 1% a.m., com vencimento em Risco de liquidez: considerado pela capacidade de a Companhia
01/12/2020. 16. Imposto de renda e contribuição social:
gerenciar os prazos de recebimento dos seus ativos em relação aos
Descrição
31/12/2021 31/12/2020 pagamentos derivados das obrigações assumidas. Esse risco é
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (38.559) (3.350.582) eliminado pela compatibilidade de prazos e fluxos de liquidação da
Adições:
carteira e lastros adquiridos. 28. Cobertura de seguros: A
Despesas com brindes
16.576
61.213 Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os
Despesas com veículos
9.189 bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração
Provisão para contingências
39.636
855.163 como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a
Provisão para perdas - PCLD
438.561 natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios
Outras adições
31.544
39.820 foram devidamente pagos. Consideramos que temos um programa de
Total das adições
87.756 1.403.945 gerenciamento de riscos buscando no mercado coberturas
Exclusões:
compatíveis com o nosso porte e operações. As premissas de riscos
Reversão para contingências
(1.545.749)
- adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da
Total das exclusões
(1.545.749)
- auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não
Base do IR e CS
(1.496.552) (1.946.636) foram auditadas pelos nossos auditores independentes. 29. Eventos
Total - IR e CS liquido dos
subsequentes: Não ocorreram eventos subsequentes após a data de
incentivos fiscais (Corrente)
- encerramento do exercício findo em 31/12/2021.
Base do imposto de renda e da
DIRETORIA
contribuição social (diferido)
Claudio Andre Halaban – Diretor Presidente
Ganho sobre cotas de Fundo de Inv.
CONTADORA
Direitos Creditórios
365.512
Base do IR e CS (Diferido)
365.512
Ana Rosa Esteves – CRC: 1SP26644/O-8
Total - IR e CS (Diferido)
124.274
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
17. Receitas operacionais bruta:
31/12/2021 31/12/2020
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Receitas de prestação de serviços
34.377.881 31.607.412 Aos Administradores e Acionistas da
Receitas com operações de factoring
22.289.691 17.467.915 Redfactor Factoring e Fomento Comercial S.A. São Paulo - SP.
Receitas com intermediação
4.796.358
- Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Redfactor
Receitas com recuperação de taxas
301.009
475.663 Factoring e Fomento Comercial S.A. (Companhia), que
(-) Impostos Incidentes
(5.168.866) (4.269.672) compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021, e suas
56.596.073 45.281.318 respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
18. Custo de serviços vendidos:
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
Descrição
31/12/2021 31/12/2020 exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
Juros passivos
(2.763.080) (2.259.005) práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as
Despesas bancárias
(3.013.144) (2.284.174) demonstrações financeiras acima referidas apresentam
Despesas com captação
(358.331) (208.423) adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
(6.134.555) (4.751.602) patrimonial e financeira da Redfactor Factoring e Fomento
19. Despesas - gerais e administrativas:
Comercial S.A. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e
Descrição
31/12/2021 31/12/2020 os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
Serviços de terceiros
(53.374.194) (45.930.713) com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião:
Despesas com pessoal
(21.149.350) (18.236.576) Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
Amortização arrendamento
(1.622.702) (1.430.605) internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
Taxas e custas
(148.127) (1.396.528) conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
Condomínios
(1.187.873) (1.093.587) intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
Depreciação e amortização
(797.971)
(781.522) demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a
Telefone
(719.288)
(629.191) Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
Outras despesas
(2.758.571) (2.654.741) no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
(81.758.076) (72.153.463) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
20. Recuperação/ perdas pela não recuperabilidade de ativos: as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Descrição
31/12/2021 31/12/2020 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
Devedores duvidosos
(3.734.018) (5.602.413) apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da
Provisão de perdas - operação
- (438.561) Administração e da governança pelas demonstrações
Recuperação de duvidosos
2.485.616 6.847.791 financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e
Recuperação de incobráveis
148.591
100.000 adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
(1.099.811)
906.817 com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
21. Outras receitas operacionais:
internos que ela determinou como necessários para permitir a
Descrição
31/12/2021 31/12/2020 elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
Recuperação tarifas diversas
4.583.358 5.165.523 relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
Recuperação custas cartoriais
1.595.060 2.225.859 elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é
Reversão de contingências
1.421.475
- responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
Receita diversas fomento
464.627
615.885 operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
Outras receitas operacionais
196.503
663.772 com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
8.261.023 8.671.039 elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
22. Outras despesas operacionais:
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
Descrição
31/12/2021 31/12/2020 operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
Provisão de contingência
- (1.480.817) encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Impostos e taxas diversos
(198.712) (184.846) Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
Outras despesas operacionais
(39.270)
- processo de elaboração das demonstrações financeiras.
(237.982) (1.665.663) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
23. Receitas financeiras:
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
Descrição
31/12/2021 31/12/2020 demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
Multas e Mora
21.706.260 20.173.295 distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
Rendimento s/ aplicações
3.242.849
578.450 erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
Juros ativos
378.244
607.631 razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que
( - ) PIS / COFINS
(954.774) (990.262) a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
24.372.579 20.369.114 internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
24. Despesas financeiras:
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
Descrição
31/12/2021 31/12/2020 ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
Multas Compensatórias
(37.810)
(8.142) conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
(37.810)
(8.142) decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
25. Provisão para demandas judiciais: A Companhia, no curso demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de
normal de suas atividades, está sujeita a riscos e contingências acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
decorrentes de processos judiciais de natureza tributária, trabalhista exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo
e cível e/ou outras. A Administração, com base nas avaliações de seus SURILVVLRQDO DR ORQJR GD DXGLWRULD $OpP GLVVR  ,GHQWLILFDPRV H
advogados, concluiu que não há processos judiciais ou avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
administrativos com riscos prováveis de um desembolso de caixa em financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
31/12/2021 (R$ 1.672.477 em 2020) para fazer face aos potenciais planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
riscos e às perdas esperadas com o desfecho dos processos em tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
andamento. Os depósitos judiciais, em sua maioria relacionados com suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
questões cíveis, montam em R$ 917.059 (R$ 1.926.193 em 2020). As de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
causas e respectivos valores, considerados como de risco proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
possível, montam em R$ 5.332.226 (R$ 5.856.436 em 2020), controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
aproximadamente. 26. Instrumentos financeiros: Os instrumentos IDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWLYHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
financeiros ativamente utilizados pela Companhia estão relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
substancialmente representados por caixa e equivalentes de caixa, auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
aplicações financeiras em fundos de investimentos de direitos expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
creditórios, contas a receber, captação de empréstimos para o capital Companhia;  Avaliamos a adequação das políticas contábeis
de giro, debêntures a pagar e transações com partes relacionadas, utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
todos realizados em condições usuais de mercado, estando GLYXOJDo}HV IHLWDV SHOD $GPLQLVWUDomR  &RQFOXtPRV VREUH D
reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
considerando os critérios descritos na Nota 2. Estes instrumentos são continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
administrados por meio de estratégias operacionais, visando à obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. Valorização dos condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
instrumentos financeiros: Os principais instrumentos financeiros capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
ativos e passivos em 31/12/2021, bem como os critérios para sua concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
YDORUL]DomRVmRGHVFULWRVDVHJXLUCaixa e equivalentes de caixa em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
(Nota 4): Os saldos mantidos em contas correntes bancárias e demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
aplicações financeiras de liquidez imediata possuem valores de se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
PHUFDGRLGrQWLFRVDRVVDOGRVFRQWiEHLVContas a receber (Nota fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
5): As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
pelo valor presente e deduzidas da provisão para créditos de Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;
OLTXLGDomR GXYLGRVD  Partes relacionadas (Nota 15): São  $YDOLDPRV D DSUHVHQWDomR JHUDO D HVWUXWXUD H R FRQWH~GR GDV
adotados valores similares aos de mercado. 27. Gerenciamento de demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
riscos: A Administração da Companhia adota uma política demonstrações financeiras representam as correspondentes
conservadora no gerenciamento dos seus riscos. Essa política transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
materializa-se pela adoção de procedimentos que envolvem todas as apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
suas áreas críticas, garantindo que as condições do negócio estejam governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
OLYUHVGHULVFRUHDORisco de mercado: Os ativos componentes da da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
carteira da Companhia estão sujeitos a oscilações nos seus preços em inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
função da reação dos mercados frente a notícias econômicas e internos que identificamos durante nossos trabalhos.
políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo, ainda, responder
São Paulo, 23/05/2022.
a notícias específicas a respeito dos emissores dos títulos
Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.
representativos dos ativos da Companhia. As variações de preços dos
CRC 2SP-031.269/O-1
ativos poderão ocorrer também em função de alterações nas
Fábio Rodrigo Muralo - Contador CRC 1SP-212.827/O-0
expectativas dos participantes do mercado, podendo, inclusive, Leonardo Boiani Antoniazzi - Contador CRC 1SP-255.559/O-5.
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Chega a 106 número de mortes
devido às chuvas em Pernambuco
ANS aprova incorporação
de terapias contra câncer
por planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou
na segunda-feira (30) a inclusão
de seis terapias orais contra o câncer no rol de procedimentos de
cobertura obrigatória para os planos de saúde. Com isso, as operadoras terão prazo de até dez dias
para começar a oferecer os tratamentos a seus beneficiários.
As terapias envolvem quatro medicamentos. O acalabrutinibe poderá ser usado em três
procedimentos: para tratamento de pacientes adultos com
leucemia linfocítica crônica
(LLC), em primeira linha de tratamento; para adultos com LLC
recidivada ou refratária; e para
adultos com linfoma de células do manto (LCM) que receberam pelo menos uma terapia
anterior.

Além disso, foram incluídas
terapias com os medicamentos
apalutamida e enzalutamida, ambos para tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático sensível à castração
(CPSCm), e lorlatinibe, para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC), localmente avançado ou metastático que seja
positivo para quinase de linfoma anaplásico (ALK), em primeira linha.
Segundo a ANS, o rol de
procedimentos inclui mais de 3
mil tecnologias em saúde, que
têm cobertura obrigatória para
os planos de saúde regulamentados, ou seja, contratados
após 2 de janeiro de 1999 ou
adaptados à Lei 9.656/98.
(Agencia Brasil)

Prazo para registro
termina com três
federações
partidárias formadas
O prazo para as federações
partidárias obterem registro no
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
e ficarem aptas a concorrer nas
eleições deste ano encerrou-se
na terça-feira (31).
Até o momento, o TSE homologou a formação de três federações partidárias. Isso quer
que elas cumpriram os requisitos formais exigidos na Lei
14.208/2021, que criou o novo
instituto.
Um dos requisitos é que a
união das siglas, bem como um
programa conjunto e uma diretoria em comum, tenham sido
aprovados pelo órgão de deliberação nacional de cada uma
das agremiações envolvidas.
A primeira federação aprovada pelo TSE chama-se Brasil da
Esperança e reúne PT, PCdoB e
PV. A Brasil da Esperança será
presidida Gleisi Hoffmann, atual
presidente do PT. A primeira e a
segunda vice-presidências ficam
com Luciana Genro, presidente
do PCdoB, e José Luís Penna,
presidente do PV.

Outra federação, que reunirá PSOL e Rede, será presidida
por Guilherme Boulos, atual chefe do PSOL, e terá como vicepresidente Heloísa Helena, que
comanda a Rede.
Completa a lista a federação
formada por PSDB e Cidadania,
que será chefiada pelo presidente tucano Bruno Araújo, tendo
como vice Roberto Freire, presidente do Cidadania.
Agora, esses partidos devem ficar unidos por quatro
anos, agindo como bancada única no Congresso Nacional, por
exemplo. A aliança deve ser respeitada também pelos diretórios
regionais.
O ingresso em uma federação ajuda ainda as siglas menores a superar a cláusula de barreira, mantendo assim verbas do
Fundo Partidário e o acesso a
cargos de liderança. Isso ocorre
porque os votos nas eleições
proporcionais, para deputado
federal e estadual, são contabilizados de forma única para toda
a federação. (Agencia Brasil)

Simples Nacional:
Receita prorroga prazo
de adesão ao Relp
A Receita Federal prorrogou
até a próxima sexta-feira (3) o prazo de adesão ao Programa de
Reescalonamento do Pagamento
de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp). O prazo terminaria na terça-feira (31).
De acordo com a Receita Federal, a instrução normativa com
a prorrogação será publicada em
edição extra do Diário Oficial da
União.
Podem ser parcelados pelo
Relp todas as dívidas apuradas
pelo Simples Nacional até o mês
de fevereiro de 2022. A adesão

pode ser feita pelo e-CAC, disponível no site da Receita Federal ou pelo Portal do Simples Nacional.
Segundo a Receita, o pagamento poderá ser realizado em
até 180 vezes, com redução de até
90% das multas e juros, dependendo do volume da perda de
receita da empresa durante os
meses de março a dezembro de
2020 (calculado em relação a
2019). Parcelamentos rescindidos
ou em andamento também poderão ser incluídos. (Agencia Brasil)

Subiu para 106 o número
de mortes confirmadas em
Pernambuco, devido a deslizamentos e enxurradas causadas por chuvas que assolam
o estado desde o dia 25. O número foi atualizado na terçafeira (31) pelas forças de segurança pública e defesa social do estado.
Formadas principalmente
por bombeiros, servidores da
Defesa Civil, das Forças Armadas e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), essas forças estão
atuando em quatro áreas de
deslizamento e dois locais onde
duas pessoas teriam sido levadas por enxurradas. Todas localizadas na região metropolitana do Recife.
Ao todo, 436 profissionais
trabalham com a ajuda de em-

barcações, cães de busca e aeronaves. “As buscas se concentram na localização de 16
vítimas das fortes chuvas, sendo 14 por soterramento, em
áreas da Vila dos Milagres, Jardim Monteverde, Curado IV e
Areeiro. Outras duas pessoas
teriam sido levadas pelas enxurradas, sendo uma em Jaboatão Centro e outra em Paratibe (Paulista)”, informa a Secretaria de Defesa Social do
estado.
“Há 14 casos confirmados,
com nomes já identificados,
depoimentos de parentes, e outros dois em que algum morador apontou a ausência ou cujo
relato está impreciso, mas que
também são objeto de atenção.
Os dois casos ocorreram na
Vila dos Milagres”, detalhou o
secretário de Defesa Social,

Humberto Freire.
Segundo a Central de Operações da Coordenadoria de
Defesa Civil de Pernambuco
(Codecipe), há, até o momento, 6.198 pessoas desabrigadas,
número que foi alcançado após
as chuvas moderadas registradas nas primeiras horas desta
madrugada. Os locais que
apresentaram maiores volumes foram Goiana (65 mm),
Cabo de Santo Agostinho (63
mm), Paulista (35 mm) e Recife (30 mm).
A Agência Pernambucana
de Águas e Clima (Apac) prevê a “continuidade de chuvas
rápidas ao longo do dia, com
volumes moderados, tanto na
região metropolitana do Recife como na Mata Norte”. “Na
Mata Sul, Agreste e Sertão as
chuvas serão isoladas, com

poucos acumulados. A mesma
previsão é válida para amanhã”, acrescenta a Apac.
Diante da situação, a Defesa Civil mantém o alerta
para deslizamentos, por conta das condições do solo, ainda encharcado nas áreas afetadas.
O número de municípios
com situação de emergência
decretada está em 24: Recife,
Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande, Moreno, Nazaré da Mata,
Macaparana, Cabo de Santo
Agostinho, São Vicente Ferrer,
Paudalho, Paulista, Goiana,
Timbaúba, Camaragibe, São
Lourenço da Mata, Abreu e
Lima,Araçoiaba, Igarassu, Aliança, Glória do Goitá, Vicência, Bom Jardim, Limoeiro e
Passira. (Agencia Brasil)

Diplomatas devem buscar informações
sobre tecnologia eleitoral, diz Fachin
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Edson Fachin, disse na terçafeira (31) a uma plateia de diplomatas estrangeiros que a comunidade internacional deve estar
alerta sobre o sistema de votação no Brasil. “Convido a corpo
diplomático sediado em Brasília
a buscar informações sérias e
verdadeiras sobre a tecnologia
eleitoral brasileira, não somente
aqui no TSE, mas junto a especialistas nacionais e internacio-

nais, de modo a contribuir para
que a comunidade internacional
esteja alerta contra acusações levianas”, afirmou Fachin.
A declaração foi dada durante
o evento “Sessão Informativa
para Embaixadas: o sistema eleitoral brasileiro e as Eleições 2022”,
cujo objetivo, de acordo com o
TSE, foi “proporcionar um diálogo qualificado entre os especialistas de diversos setores da Corte com diplomatas estrangeiros
interessados em acompanhar o

pleito deste ano”. O evento foi
fechado. O discurso de Fachin foi
depois disponibilizado pelo TSE.
A ministra Cármen Lúcia, que
integra o Supremo Tribunal Federal e o TSE, também participou da mesa de abertura do
evento, que foi descrito pela
Corte eleitoral como uma “oportunidade para o esclarecimento
de dúvidas e questionamentos
que surgem com frequência nos
contatos do público estrangeiro com o TSE”.

“É fundamental transmitir
aos Governos estrangeiros as
informações corretas e completas sobre o processo eleitoral que se avizinha”, disse Fachin na fala de abertura. “A integridade e fidedignidade das eleições brasileiras tem de ser demonstrada não por frases desconexas ou declarações vazias,
mas por relatórios fundamentados de especialistas na matéria”,
acrescentou o ministro. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0054062-20.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Novakoski Ferreira Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Darcy da Silva Sevilha, CPF ignorado, cônjuge do executado Eduardo Sevilha, que nos autos do Cumprimento de sentença, requerido
por Condomínio Edifício Aracy Mariana contra Espolio de Maria Emilia Sevilha e outros, procedeu-se a penhora do apartamento
nº 11-A, localizado no 1º andar do Bloco A e Box nº 136 tamanho médio, situado no 1º subsolo, ambos do Edifício Aracy-Mariana,
situado à Alameda Lorena, nº 494, no 28º Subdistrito-Jardim Paulista, objeto das matrículas nºs 64.583 e 64.584, respectivamente,
do 4º CRI/SP. Em virtude de não ter sido a mesma localizada para a intimação pessoal, foi determinada a intimação da penhora por
EDITALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITALªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªªDEªJANEIROªDEªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069254-39.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ana Aparecida Penachio,
#0&ª  ªQUEª3OCIEDADEª"ENElCENTEªDEª3ENHORASª ª(OSPITALª3ÓRIOª,IBANÐS ªAJUIZOUªUMAªAÎÍOªDEª#OBRANÎAªPELOª0ROCEDIMENTOª
#OMUMª#ÓVEL ªOBJETIVANDOªCONDENARªAªRÏªAOªPAGAMENTOªDEª2ª ªJULHO ªCORRIGIDOSªEªACRESCIDOªDEªENCARGOSªLEGAIS ªREFERENTEªAOª
DÏBITOªDASª.OTAS lSCAISªDEªSERVIÎOªNSª ª ª ª ª ª ª ªªEªª
%STANDOªAªREQUERIDAªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEª
SERªCONSIDERADAªREVEL ªOCASIÍOªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ªPRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOª
FORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªª"ªªEª
Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1099415-32.2020.8.26.0100. A Dra. Tâmara Hochgreb Matos, Juíza de Direito da
24ª Vara Cível Foro Central Cível. Faz Saber a Josimar Veras da Silva, CPF 601.265.543-66, que Marina de Ulhoa
Flosi Mendes, ajuizou uma Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança, objetivando rescindir o Contrato
DEª ,OCAÎÍOª lRMADOª ENTREª ASª PARTES ª COMª Aª CONSEQUENTEª DECRETAÎÍOª DEª DESPEJOª DOª APARTAMENTOª Nª  ª SITUADOª
na Alameda Glete, nº 464, Campos Elíseos, São Paulo/SP; condenandose o réu ao pagamento de R$ 3.796,88
(set/2020), corrigidos monetariamente e acrescido de juros, bem como dos aluguéis vencidos e vincendos, encargos
em aberto até a data da efetiva desocupação do imóvel, com todos os acréscimos legais e contratuais devidos, custas,
HONORÈRIOSªEªDEMAISªCOMINAÎÜESª%STANDOªOªRÏUªEMªLUGARªIGNORADO ªEXPEDIU SEªOªPRESENTE ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRª
após os 20 dias supra, purgue a mora ou conteste, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia
ARTªªeª ª)6 ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEª0UBLICADOª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ª
aos 27 de abril de 2022.
B 31/05 e 01/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1118273-77.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Go Locadora Inteligente Ltda, CNPJ 38.203.141/0001-84, na pessoa de seu representante legal, que
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento do valor de
R$ 11.682,32 (out/2021), acrescidos de juros e correção monetária; referente ao débito das faturas nºs 2114672349 e
2128977632, nos valores de R$ 5.253,89 e R$ 4.103,96, respectivamente, oriundas do Contrato Termo de Adesão, para prestação
de serviço de passagem e cobrança em pedágio. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
QUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªVALORªSUPRA ªDEVIDAMENTEªCORRIGIDO ªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªDOª
valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno
direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
VERDADEIRASª ASª ALEGAÎÜESª DEª FATOª FORMULADASª PELOª AUTORª !RTª ª DOª .#0# ª 3ERÈª Oª PRESENTEª EDITAL ª PORª EXTRATO ª AlXADOª Eª
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 2022. B 31/05 e 01/06
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0051542-19.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) MUNDO REAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 07.116.377/0001-50, com endereço à Rua
Nova Erechim, 642, casa terrea, Jardim Sao Armando, CEP 08580-460, Itaquaquecetuba - SP que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
DIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªAªQUANTIAªDEª2ª  ªDEVIDAMENTEªATUALIZADA ªSOBª
PENAªDEªMULTAªDEªªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª
#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMªOª
PAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIA SEªOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEISªPARAªQUEªOªEXECUTADO ªINDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORAªOUªNOVAª
INTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2022.
B 01 e 02/06
5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé-SP. EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1007857-95.2019.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé,
Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo SamuelTozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GIULIANAYUKARI
TAKAYASU, RG: 30.108.431-2, CPF: 269.252.648-10, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte
de Centro Educacional Santa Marina - EIRELI, visando o recebimento de R$ 18.298,56 (maio/2019), decorrente
do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais referente ao ano letivo de 2017.
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor at ribuído à causa
(Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito
o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 01 e 02/06
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1005971-94.2019.8.26.0191. O Dr. Rogério Márcio Teixeira, Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP, na forma da lei, etc... Faz a THIAGO DOS SANTOS SILVA (RG
nº. 450998034 e do CPF nº. 370.277.748-28) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma
ação de Busca e Apreensão relativo ao TIPO DE BEM: “marca: GM - CHEVROLET – modelo: CELTA LIFE 1.0 MPFI
8V FLEXPOWER 5P – Ano: 2011/2012 – Cor: CINZA – Placa: EWP4194 - chassi: 9BGRG08F0CG290129”. Apreendido
o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias
supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no
patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15
dias, após os 20 dias supra, contestarem o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da
lei. Ferraz de Vasconcelos, 24/05/2022.
31/05 e 01/06
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1058815-35.2021.8.26.0002. AMMª. Juíza de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dra. Cláudia Carneiro
Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Patrícia Bartels, RG 20.605.578, CPF 186.942.388-70,
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 24.387,68 (março/2021), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2017. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5%
do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2022.
31.05 e 01.06
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1006175-20.2020.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina
Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a REGINA CÉLIA FÉLIX OLIVEIRA, CPF 071.075.358-62,
que lhe foi proposta uma Ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda,
objetivando a cobrança de R$ 2.863,83 (outubro/2019), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2016. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5%
do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2022.
31.05 e 01.06
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EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1045944-43.2016.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias
Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Edificio Henrique Lindenberg, Imobiliária e Construtora Charly
S/A, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
Harutaka Higa e Kimiko Higa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na
Rua Quintino Bocaiuva, nº 114 e 122, salas 413 e 414, 4º andar do edifício Henrique Lindenberg, Sé, São Paulo-SP,
CEP: 01004-010, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte)
dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[01,02]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 1063359-97.2020.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Juliana Dias Almeida
de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cia. Imobiliaria Solar Paulista, Maria Aparecida Filho, Edson Bonifacio
Barbosa de Oliveira,Humberto Filho, Joel Carlos Filho, Valéria Pires da Silva, Eliseu Carlos Filho, Elvislei Oliveira Rocha,
Luiz Carlos Villaverde Junior,Leda Maria Calope das Merces,Marcos da Merces,réus ausentes,incertos,desconhecidos,
eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Valdivio Dias da Silva e Maria Elza dos Santos
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre Rua Taquacetuba nº 328, Parque Jabaquara,
CEP 04349-210, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[01,02]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1067987-08.2015.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani,
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Oscar Vieira, Maria Gonçalves Viera, Laís Guttilla e Espolio de Ducelina Cosme de
Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
Mariana Gonçalves Berna Pereira e Heberson Pereira da Silva ajuizaram ação de USUCAPIÃO,visando declaração de domínio
sobre o imóvel sito a Rua Nilo Andrade do Amaral, 116 ± Campo Grande, nesta Capital/SP, antiga Rua Talamos, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para contestarem no prazo de 15(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20(vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2022.[1,2]
EDITA L PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 101242355.2022.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de Campinas,
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz AntônioAlves Torrano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa
interessar que neste Juízo tramita a ação de Procedimento Comum Cível movida por Wesley Carlos Pacheco
e Carolina Fussi Pacheco, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do
casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 20
de maio de 2022.
01 e 02/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014639-84.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a SOLIMAN TRADING COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (CNPJ/MF sob o nº
27.036.691/0001-30) que CRAFT MULTIMODAL LTDA lhe ajuizou uma Ação de Procedimento comum, para receber
a quantia de R$ 50.691,69, referente ao não pagamento das faturas nºs 20/01094 e 20/01306. Estando a ré em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a
fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2022.
31/05 e 01/06
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1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias, expedido nos autos
da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1120392-50.2017.8.26.0100 (U-1749). A Dra. JULIANA FORSTER
FOLFARO, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca
de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Imobiliária Construtora
Americana Ltda, Aparecida Abdalla Saab e s/m. Mario Saab, Lydia Abdalla Mashki, Maria Gabriel
Abdalla, Thereza Abdalla, João Gabriel Abdalla e s/m Maria de Lourdes Abdalla, Jovita Abdalla,
Elza Abdalla, Jorge Gabriel Abdalla, Vera Lucia Abdalla, Ana Maria Abdalla, Carlos Gabriel Abdalla,
Issa Carlos Mashki, José Eduardo Maski, Sergio Antonio Mashki, Ana Lucia Mashki e João Luiz
Mashki, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que JUVENOR EURIPEDES JORGE e NAIR DA
SILVA JORGE ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Por to Castanheiro, nº 30, Jardim Itacolomi, Jabaquara, São Paulo/SP, com área de
304,25 m², contribuinte nº 091.239.0015-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, CONTESTEM o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24 de maio de 2022.
01 e 02/06

