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Fiocruz recebe novo lote de IFA
para produção de 4,5 milhões de doses
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Mariana: estados e cidades
receberão R$ 150 milhões

para saúde

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,18
Venda:       5,18

Turismo
Compra:   5,17
Venda:       5,36

Compra:   6,16
Venda:       6,16

Ataque
terrorista na

Nova Zelândia
deixa seis

mortos

A polícia da Nova Zelândia
matou o autor de um ataque ter-
rorista que feriu na sexta-feira (3)
seis pessoas em um supermer-
cado na cidade de Auckland.
Três estão em estado grave. O
homem, nacional do Sri Lanka
que estava na Nova Zelândia há
dez anos, atacou as pessoas no
supermercado com uma faca.

“Foi um ataque violento e
sem sentido contra inocentes
neozelandeses”, disse a primei-
ra-ministra, Jacinda Ardern, em
entrevista coletiva. Arden clas-
sificou o ataque de terrorista.
Disse ainda que o “extremista”
era conhecido das autoridades.

“O que aconteceu foi des-
prezível, foi odioso, foi errado”,
afirmou. A ação terrorista foi, de
acordo com as autoridades, ins-
pirada nas ações do grupo ex-
tremista Estado islâmico. O ho-
mem estava sendo monitorado
24 horas por dia e, no momento
do ataque, estavasendo segui-
do.

“Era tido como uma ameaça
desde 2016”, mas, “por lei, não
podia ser mantido na prisão”,
disse a primeira-ministra.

Auckland está em confina-
mento rigoroso, para combater
um surto do novo coronavírus.
A maioria das empresas está
fechada, e as pessoas são ge-
ralmente autorizadas a deixar as
casas apenas para ir a merceari-
as, para necessidades médicas,
ou para fazer exercício.

Um vídeo de um dos clien-
tes, colocado nas redes sociais,
mostra o momento em que um
segurança pede às pessoas para
abandonarem a loja. Pouco de-
pois ouvem-se dez disparos.

A Nova Zelândia está em
alerta para ataques terroristas
desde que 51 pessoas foram
assassinadas em duas mesqui-
tas na cidade de Christchurch,
em 2019. (Agencia Brasil)

Cofundador do
Talibã, mulá
Baradar vai
liderar novo

governo afegão

Cofundador do Talibã, o
mulá Baradar vai liderar o novo
governo do Afeganistão a ser
anunciado em breve, disseram
fontes do grupo islâmico na
sexta-feira (3), enquanto seus
combatentes enfrentavam for-
ças leais à república derrotada
no Vale de Panjshir, ao norte de
Cabul.                         Página 3

Esporte

Você pensa que conhece Interlagos!
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Vista aérea da pista de Interlagos

Por Marcelo Pinto

Quando se fala em Interla-
gos, a primeira coisa que nos
vem à cabeça são os carros de
fórmula 1 ou rifes das guitar-
ras dos grandes shows de
rock, mas na realidade, esses
são apenas alguns dos gran-
des eventos que acontecem
em um complexo de mais de 1
milhão de metros quadrados.
Eventos dessa magnitude mo-
vimentam mais de 100 mil pes-
soas por dia e deixam milhões
de reais na economia da cida-
de em toda cadeia turística. En-
tretanto, o autódromo não
acaba aí. O que o paulistano
não sabe é o quanto Interla-
gos tem vida própria e ativi-
dades diárias, isso mesmo, de
segunda a domingo. São es-
colas de pilotagem, treinos de
pista, eventos corporativos,
filmagens e outras grandes
competições automobilísticas
de nível nacional e internacio-
nal. Isso apenas na pista ofi-
cial com seus atuais 4309 me-
tros de traçado e desafios
(eram 7960 metros na sua inau-
guração em 12 de maio de
1940), reforçando ano a ano o

seu status de “templo do auto-
mobilismo mundial”. Tão repre-
sentativo, que entendo fazer par-
te dos circuitos clássicos do
mundo junto com Silverstone, Le
Mans, Spa Francorchamps, Mô-
naco, Indianapolis, Nurburgring
e outros. Qualquer piloto do
mundo sonha em correr na casa
de Ayrton Senna, Piquet, Barri-
chello, Fittipaldi e outros tantos
pilotos brasileiros que brilharam
pelo mundo da Fórmula 1, inclu-
sive José Carlos Pace, falecido
em 1977 e que dá nome ao autó-
dromo desde 1985.

O complexo conta ainda com
outras áreas para realização de
atividades simultaneamente: o
retão de arrancadas, a pista auxi-
liar “Ferradura”, a pista de off-road
e em especial o kartódromo Ayr-
ton Senna, espaço único e berço
de formação de pilotos. Ninguém
no Brasil se profissionaliza no
automobilismo sem ter passado
pelo nosso kartódromo. Uma pis-
ta altamente técnica, em excelen-
tes condições de pilotagem, e
hoje, palco de campeonatos dis-
putadíssimos, além de também
servir para treinos e lazer. Ou seja,
você pode sim, alugar um equi-
pamento e se divertir com os ami-

gos ou família como em qualquer
kart indoor da cidade, a diferença
é que aqui é Interlagos. Já no re-
tão, normalmente aos sábados e
domingos, os aficcionados por
velocidade fazem suas disputas
com a maior segurança possível,
em um local apropriado para isso
e não nas ruas colocando a vida
dos outros em risco. Como em um
clube, as pessoas vêm e passam
o dia assistindo as arrancadas de
carros extremamente preparados
para isso.

Outra coisa que poucos sa-

bem, é que todo entorno do au-
tódromo é um parque público, de
livre acesso para caminhadas e
outras atividades. Um pequeno
bosque também está presente em
uma de suas laterais. Já na área
interna, temos uma APP (área de
preservação permanente), um
fragmento de mata atlântica com
aproximadamente 20.000m² e 3
nascentes que formam um lago
de 30.000m² com algumas espé-
cies de peixes.

Interlagos tem uma vizinhan-
ça repleta de empresas que vi-

vem em função das atividades
do autódromo. São oficinas es-
pecializadas em preparação de
carros e motores, as já mencio-
nadas escolas de pilotagem,
aperfeiçoamento e direção de-
fensiva, além do comércio de
equipamentos esportivos. Ati-
vidades estabelecidas há dé-
cadas e que sustentam cente-
nas de famílias ao longo des-
ses 81 anos de existência do
complexo.

Enfim, se você pensa que
conhece Interlagos, com toda
certeza, grande parte dos pau-
listanos jamais ouviram falar
disso tudo ou sequer tiveram a
oportunidade de algum dia por
os pés aqui dentro. Quem mora
nas redondezas ou passa na
frente, ouve o barulho e sabe
que alguma coisa acontece aqui
dentro, já quem não tem essa
rotina, imagina que o autódro-
mo é um espaço ocioso.

Vale lembrar também que o
automobilismo precede o fute-
bol nas nossas paixões espor-
tivas, já que antes de uma cri-
ança levantar e chutar uma
bola, com toda certeza ele já
empurrava um carrinho no
chão enquanto engatinhava.

Circuito das Serras 2021 começa em setembro
A temporada 2021 do Cir-

cuito das Serras, um dos prin-
cipais eventos de corrida de
montanha do país, vai come-
çar. A primeira das quatro eta-
pas programadas para este
ano será neste mês de setem-
bro, mais precisamente no
dia 26, com sede na cidade
de Miracatu, no Vale do Ri-
beira, a cerca de 130 km da
Capital paulista. A competi-
ção reunirá atletas nas cate-
gorias Masculino, Feminino,

Máster Masculino e Máster Fe-
minino, para percursos de 6, 12 e
21 km pelas trilhas e estradas da
região. A base do evento será na
Praça Pedro Laragnoit, SN, em
frente a igreja, no centro de Mi-
racatu, local de largada e chega-
da.

Após um período de inativi-
dade em razão da pandemia, os
eventos começam a retornar. Re-
alizado pelo Adventure Club, com
o apoio do Legado das Águas, a
maior reserva de Mata Atlântica

do Brasil, e do Grupo Votorantim,
o evento promete reunir o limite
de participantes, repetindo o su-
cesso das edições anteriores. A
inscrição é gratuita e deverá ser
feita pelo site do Minhas Inscri-
ções. Vale ressaltar que todos
os protocolos de segurança
para proteção contra o Covid-
19 deverão ser seguidos, bem
como a obrigatoriedade do uso
de máscara durante todo o even-
to.

Realizado pelo Adventure

Club e pelo Governo do Estado
de São Paulo, através da Secreta-
ria Estadual de Lazer, Esportes e
Juventude e Lei Paulista de In-
centivo ao Esporte, com o apoio
do Legado das Águas, a maior
reserva de Mata Atlântica do Bra-
sil, e do Grupo Votorantim. O pa-

trocínio é do Grupo Feital, As-
tra e Foxconn, com apoio do Le-
gados das Águas, Instituto Vo-
torantim, Pochet do Brasil,
Rehau, Aludyne, Toyota
Tsusho Group, Vyaire e 100%
Eventos. Mais informações
www.circuitodasserras.com
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A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) recebeu na manhã de
sexta-feira (3) mais um carrega-
mento do ingrediente farmacêu-
tico usado para fabricar a vaci-
na Oxford/AstraZeneca contra
covid-19. O insumo foi trazido de
avião para o Brasil e vai permitir
a fabricação de mais 4,5 milhões
de doses da vacina.

O lote recebido  é o 16º des-
de fevereiro de 2021 e o pri-
meiro a chegar no mês de se-
tembro. As últimas entregas do
insumo foram nos dias 25 e 30
de agosto. O Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos)  trabalha na
produção das doses e no con-
trole de qualidade, processo

que leva cerca de três sema-
nas até que as vacinas possam
ser liberadas para o Ministé-
rio da Saúde.

A Fiocruz afirma que, com
o novo lote, já estão assegura-
das para este mês cerca de 15
milhões de vacinas. Apesar
disso, o número poderá ser re-
visado se houver nova chega-
da de remessas de IFA.

Desde o início do ano, a
Fiocruz já entregou 91,9 milhões
de doses da vacina Oxford/
AstraZeneca ao Programa Na-
cional de Imunizações (PNI). As
próximas entregas estão
marcadas para ocorrer na se-
mana de 13 a 17 de setembro.
(Agencia Brasil)
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A maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF)
votou por reabrir o prazo para os
candidatos que quiserem pedir isen-
ção da taxa de R$ 85,00 para se ins-
crever no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) de 2021.

O tema está sendo julgado em

Maioria do STF decide reabrir
pedido de gratuidade no

Enem 2021
uma sessão própria do plenário
virtual, iniciada  na quinta-feira  (2)
e com a duração de 48h. O julga-
mento se encerrou às 23h59 da
sexta-feira (3). Seis ministros vo-
taram a favor da reabertura do
pedido de isenção, formando mai-
oria.      Página 4

Semana Brasil 2021 começa
com descontos de até 70%

SP tem menos de 3 mil
internados por COVID-19 em
UTI pela primeira vez no ano
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O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (2), ao
lado do Presidente da Toyota do
Brasil, Rafael Chang, que a plan-
ta industrial da concessionária
em Sorocaba começará a produ-
zir em três turnos a partir de ja-
neiro de 2022. A operação 24
horas por dia vai gerar até 850
empregos diretos e indiretos.

“Estivemos juntos em 2019
em visita à sede da Toyota no
Japão e agora, resultante disso,
temos a expansão da fábrica da
Toyota em Sorocaba, com gera-

ção de novos empregos e novos
investimentos”, destacou Doria.

O processo de contratação
para preencher a mão de obra
referente ao 3º turno se dará ain-
da neste mês de setembro. Se-
rão cerca de 450 vagas de em-
prego em Sorocaba, 50 vagas
distribuídas nas demais plantas
da Toyota e outras 350 na cadeia
de fornecedores.

“Trabalhamos duro para cri-
ar esse momento importante da
história da Toyota no Brasil. Ele
está sendo possível graças à ex-

celente integração que fizemos
com todos os públicos envolvi-
dos nessa iniciativa – colabora-
dores, sindicato, fornecedores,
concessionários e governo. Além
disso, tenho certeza de que esses
850 empregos diretos e indire-
tos que serão gerados impactarão
positivamente a sociedade brasi-
leira nesse período tão delicado
que todos vivemos”, afirmou o
Presidente da Toyota do Brasil.

O 3º turno na produção vai
elevar em 25% o volume de pro-
dução anual da concessionária,

de 122 mil para 152 mil unida-
des. A iniciativa tem como ob-
jetivo aumentar a produção dos
modelos Yaris, Etios (para ex-
portação) e Corolla Cross.

Depois de ter sido a primei-
ra a oferecer um veículo híbrido
no mercado brasileiro, o Prius,
em 2013, e de ter lançado o pri-
meiro híbrido flex do mundo em
2019, o Corolla sedã, produzido
em Indaiatuba, a Toyota apresen-
tou em março deste ano o Coro-
lla Cross híbrido flex, modelo
produzido em Sorocaba.

O Estado de São Paulo re-
gistra na quinta-feira (2) me-
nos de 3 mil pacientes com
COVID-19 internados em
UTIs. É a primeira vez em 2021
que esta marca foi registrada.
Além disso, baixou de 6 mil o
número de pessoas hospitali-
zadas com a doença: são 5.971
internados, somando 3.000 em
enfermarias e 2.971 em leitos
de Terapia Intensiva.

A taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI no estado hoje é de
34,7% e na Grande São Paulo

SP tem menos de 3 mil
internados por COVID-19 em
UTI pela primeira vez no ano

é de 35,7%. As contínuas que-
das são reflexo do avanço da
campanha de vacinação con-
tra COVID-19 e das estraté-
gias de prevenção e enfrenta-
mento da doença.

O balanço acumulado da
pandemia totaliza 4.275.258
casos, sendo que 4.022.314
pessoas tiveram a doença e já
estão recuperadas, incluindo
442.258 que foram interna-
das e receberam alta hospita-
lar. Houve 146.179 mortes
pela doença.

São Paulo recebe mais 1,9 milhão de
doses prontas da vacina do Butantan
O Governo de São Paulo re-

cebeu, na manhã de sexta-feira
(3), um novo carregamento com
1,9 milhão de doses prontas da
vacina do Instituto Butantan con-
tra a COVID-19.

O lote, enviado pela biofar-
macêutica Sinovac, chegou em
um voo da companhia aérea

Turkish Airlines às 11h27 no
Aeroporto Internacional de Gua-
rulhos, região metropolitana de
São Paulo. A aeronave saiu de
Pequim, na China, e fez escala
em Istambul, na Turquia, antes de
chegar ao Brasil.

Antes de serem entregues ao
PNI (Programa Nacional de Imuni-

zações), as novas doses irão passar
pelo controle de qualidade do Bu-
tantan. A chegada das vacinas pron-
tas é resultado de um encontro en-
tre representantes do Governo de
São Paulo, Butantan e a Sinovac.

Nesta semana, o Butantan
entregou na segunda (30) um
lote recorde com 10 milhões de

doses e, na sequência, mais 2
milhões de vacinas na sexta (3).
Agora, são 94,849 milhões de
imunizantes fornecidos ao Mi-
nistério da Saúde desde 17 de
janeiro, quando o uso emergen-
cial da vacina foi autorizado pela
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária).

Planetário do Parque Ibirapuera
reabre neste sábado

Sob nova administração, o
Planetário do Parque Ibirapuera,
na capital paulista, vai ser reaber-
to ao público a partir deste sá-
bado (4). Para a reabertura, o
Planetário vai apresentar a atra-
ção Olhar o Céu de São Paulo
Outra Vez.

Além disso, os visitantes
poderão conhecer um pouco do
acervo histórico do Planetário
por meio de uma pequena expo-
sição instalada nas vitrines.

Também será possível contem-
plar um fragmento de 22,7 qui-
los do meteorito Santa Luzia.

O Parque Ibirapuera foi
concedido à iniciativa privada
no ano passado. A nova admi-
nistradora do parque é a Urbia,
que também é a empresa res-
ponsável pelo Planetário.

Visita
Para poder visitar o Planetá-

rio, será preciso fazer um agen-

damento online. Para as sessões
entre sábado (4) e o feriado de
7 de setembro, os ingressos são
gratuitos e o agendamento tem
início hoje (3). As visitas ao Pla-
netário serão feitas em dois ho-
rários: às 14h e às 17h.

A partir do dia 10, serão dis-
ponibilizados ingressos para
agendamento das sessões que
vão ocorrer às sextas-feiras e aos
finais de semana. Os agenda-
mentos de cada semana serão li-

berados todas as terças-feiras.
Estes ingressos poderão ser
comprados pelos valores de
R$20 (inteira) e R$10 (meia-
entrada) no site da Uhuu.

Por causa da pandemia do
novo coronavírus, há limite de
pessoas no auditório neste
momento. O uso de máscara é
obrigatório durante toda a ses-
são, assim como em todas as
dependências do parque. (Agên-
cia Brasil)

São Paulo lança Programa de Combate
à Evasão Escolar na Rede Municipal
A prefeitura de São Paulo

lançou na sexta-feira, (3) o Pro-
grama de Combate à Evasão Es-
colar na Rede Municipal, para
reforçar ações da Secretaria de
Educação de enfrentamento ao
problema em todos os estabele-
cimentos de ensino da capital.

O plano inclui a adesão ao
programa de busca ativa desen-
volvido pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef),
por meio de uma plataforma na
qual se concentrarão informa-
ções sobre o acompanhamento
de crianças e adolescentes que
correm risco de ficar fora das
escolas.

O prefeito Ricardo Nunes
informou que o programa prevê
a contratação de 70 mães de alu-
nos da rede municipal de ensino
que irão à casa dos estudantes,
além do uso de informações do
Programa de Saúde da Família,
com 14 mil visitas nas residên-
cias, e o trabalho das equipes de
assistentes social que visitam 62
mil famílias por mês.

“É uma ação conjunta das
secretarias municipais para a
prevenção da evasão escolar. Há
ainda o acordo com o Instituto
Liberta para compartilhar co-

nhecimento e planejar ações
contra a violência sexual contra
crianças e adolescentes, um dos
motivos que podem provocar
evasão escolar”, disse o prefei-
to. A parceria prevê treinamento
de profissionais da educação e
distribuição de material de cam-
panha contra a violência sexual
para a rede municipal de ensino,
acrescentou Nunes.

Ele reforçou que é motivo de
preocupação, em uma rede com
1,070 milhão de alunos, metade
estar em situação de pobreza ou
extrema pobreza. “É um grande
desafio para nós, mas tenho cer-
teza absoluta de que vamos me-
lhorar muito esse quadro e que
essa população continua tendo
atenção especial da prefeitura de
São Paulo.”

O secretário municipal de
Educação, Fernando Padula, res-
saltou que a pandemia não trou-
xe desafios novos, mas “agudi-
zou” desafios e problemas que
já existiam, como o da aprendi-
zagem e o da evasão, o que exi-
ge reforço das ações preventi-
vas existentes. “Além das mães,
vamos contratar 39 estagiários
que se somam à equipe do Nú-
cleo de Apoio e Acompanha-

mento para Aprendizagem. As
escolas têm feito ainda o traba-
lho de manter o vínculo, garan-
tindo a alimentação dos alunos
para manter a segurança alimen-
tar.”

Segundo Padula, o Núcleo
de Apoio e Acompanhamento
para Aprendizagem atua com 91
profissionais (psicólogos e psi-
copedagogos) que vão às esco-
las para acompanhar especifica-
mente os alunos que vivem em
situação de rua ou cumprem
medidas socioeducativas e ado-
lescentes grávidas, entre outros.
“As escolas têm feito o trabalho
de manter o vínculo. Mesmo fe-
chadas, as escolas se preocupa-
ram em manter a segurança ali-
mentar e nutricional, que é uma
das questões que a escola resol-
ve”, afirmou.

Vacinação
O secretário municipal de

Saúde, Edson Aparecido, infor-
mou que, a partir de segunda-fei-
ra (6), começam a ser imuniza-
das contra a covid-19 crianças
com 12,13 e 14 anos. Além dis-
so, será aplicada a dose de re-
forço na população com mais de
90 anos. “Faremos a busca ativa

em asilos e instituições de lon-
ga permanência e população in-
dígena aldeada. Será possível
também fazer a inscrição para as
doses remanescentes [xepa] das
pessoas com mais de 60 anos
que tenham tomado as duas do-
ses há mais de seis meses.

De acordo com Aparecido, a
vacinação ocorre normalmente
neste fim de semana, mas será
interrompida na terça-feira (7),
feriado da Independência, dia
para o qual estão programados
atos na cidade.

No momento há 185 pesso-
as internadas em unidades de te-
rapia intensiva destinadas a pa-
cientes de covid-19 e 165 em
enfermarias na capital paulista.

O prefeito Ricardo Nunes,
ressaltou que o número de ca-
sos e de internações está con-
trolado na cidade, mas alertou
que a pandemia ainda não acabou.
“Temos preocupação com a va-
riante Delta. Então, é preciso
continuar com os cuidados,
como álcool gel e uso de más-
cara. Os números são bons, mas
estamos em alerta e só conse-
guiremos manter as condições
favoráveis se continuarmos aten-
tos.” (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Postos do Poupatempo estarão
fechados no feriado da Independência

Por conta do feriado naci-
onal da Independência, os pos-
tos do Poupatempo em todo
estado de São Paulo estarão
fechados na segunda-feira
(06) e terça-feira (07). Na
quarta-feira (08), as unidades
voltarão a funcionar normal-
mente, no horário habitual e
mediante agendamento. Nas
cidades de Itaquaquecetuba,
Pindamonhangaba, Salto e
Santos, o atendimento será re-

tomado na quinta-feira (09),
após feriados municipais. Os
canais digitais do programa
estarão à disposição dos cida-
dãos mesmo durante o feria-
do prolongado.

Os atendimentos nos pos-
tos do Poupatempo são reali-
zados apenas para serviços
que dependem da presença do
cidadão para serem concluí-
dos, como os de RG (primei-
ra via e renovação com altera-

ção de dados), transferência
interestadual e mudança nas
características de veículos,
por exemplo. Importante: o
agendamento, pessoal e in-
transferível é obrigatório e
deve ser feito pelo portal –
www.poupatempo.sp.gov.br –
, aplicativo Poupatempo Di-
gital ou ainda nos totens de
autoatendimento. O Poupa-
tempo mantém o reforço nos
protocolos sanitários para a

segurança de todos, como o
uso de máscaras e distancia-
mento social.

Pelos canais digitais estão
disponíveis, com conforto,
segurança e autonomia mais
de 140 opções de serviços on-
line, como a renovação da
CNH, Carteira de Trabalho,
seguro-desemprego, licencia-
mento de veículos, carteira de
vacinação da Covid-19, entre
outros.

CÂMARA (São Paulo)
Vereador André Santos (líder do Republicanos ex-PRB) tá

sendo ‘José do Egito’ do Século 21 em relação a vice-liderança
do ex-colega Ricardo Nunes (MDB)

.
PREFEITURA (São Paulo)
Enquanto Ricardo Nunes (MDB) segue resgatando alguns his-

tóricos do MDB, o filho Ricardinho segue construindo a Juven-
tude que irá liderar a agremiação

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Ex-deputado e ex-presidente Fernando Capez (PSDB do João

Doria) - hoje no comando do Procom SP - está candidato a depu-
tado pra Câmara Federal 2022

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB) tá se recuperando de uma cirurgia de hér-

nia. Aos 63 de idade, segue na luta pra vencer prévias Presidenci-
ais pela sua candidatura 2022

.
CONGRESSO (Brasil)
O volume de projetos de lei e emendas constitucionais que

tem sido examinados e votados - alguns a toque de caixa - de-
monstra o que vai ser o ano 2022

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro segue levantando todas bandeiras das liberda-

des - inclusive de imprensa -  (Constitucionais desde 1988) pro
mega evento deste 7 setembro

.
PARTIDOS (Brasil)
Quem será o próximo dirigente partidário, após o Jefferson

(PTB) a ser preso pelo Alexandre Moraes (Supremo) em função
de atos ditos antidemocráticos ?

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Alexandre Moraes mandou prender o jornalista Wellington

Macedo, via inquérito do próprio Supremo, por atos ditos antide-
mocráticos ao Poder Judiciário

.
HISTÓRIAS
Começou o ano novo - 5.782 - hebraico. A comemoração por

10 dias pegará o nosso calendário neste dia 7 setembro (Inde-
pendência e liberdade do Brasil)

.
M Í D I A S
Cesar Neto  é jornalista desde 1992. Desde 1993 é colunista

de política. Sua coluna diária é publicada na imprensa de São Paulo
(Brasil). Via Internet desde 1996,  cesarneto.com  é referência
da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara pau-
listana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)

.
Twitter  @cesarnetoreal



Brasil chega a 40% da população
completamente vacinada
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Cofundador do
Talibã, mulá Baradar

vai liderar novo
governo afegão

Cofundador do Talibã, o mulá Baradar vai liderar o novo go-
verno do Afeganistão a ser anunciado em breve, disseram fontes
do grupo islâmico na sexta-feira (3), enquanto seus combatentes
enfrentavam forças leais à república derrotada no Vale de Pan-
jshir, ao norte de Cabul.

A prioridade mais imediata do novo governo deverá ser im-
pedir o colapso de uma economia abalada pela seca e pela devas-
tação causada por um conflito que se estima ter matado 240 mil
afegãos.

Baradar, que comanda o escritório político do Talibã, o mulá
Mohammad Yaqoob, filho do falecido fundador do grupo, o mulá
Omar, e por Sher Mohammad Abbas Stanekzai ocuparão cargos
de alto escalão no governo, disseram três fontes.

“Todos os líderes principais chegaram a Cabul, onde os pre-
parativos para anunciar o novo governo estão em estágio final”,
disse uma autoridade do Talibã à Reuters.

Haibatullah Akhunzada, o líder religioso supremo do grupo,
se concentrará em questões de religião e governança nos mol-
des do Islã, disse outra fonte do Talibã.

O movimento, que tomou Cabul no dia 15 de agosto depois
de dominar a maior parte do país, enfrenta resistência no Vale de
Panjshir, onde há relatos de combates intensos e baixas.

Milhares de combatentes de milícias regionais e remanes-
centes das Forças Armadas do governo se reúnem no vale escar-
pado, sob a liderança de Ahmad Massoud, filho do ex-comandan-
te mujahideen Ahmad Shah Massoud.

Os esforços para negociar um acordo parecem ter falhado, e
cada lado culpa o outro pelo fracasso.

Embora o Talibã tenha mencionado o desejo de formar um
governo de consenso, fonte próxima do movimento afirmou que
o governo interino consistirá unicamente de membros do grupo.

Ele será composto por 25 ministérios e um conselho con-
sultivo, ou shura, de 12 eruditos muçulmanos, acrescentou a fonte.

Também está sendo planejada para daqui a seis ou oito meses
uma loya jirga, ou grande assembleia, que reunirá anciãos e re-
presentantes de toda a sociedade afegã para debater uma Consti-
tuição e a estrutura do governo futuro.

Todas as fontes acreditam que o gabinete do governo interi-
no será concluído em breve, mas divergiram sobre quando exata-
mente. Algumas disseram que ele será estabelecido ainda nesta
sexta-feira, e outras creem que até meados da próxima semana.

A legitimidade do governo aos olhos de doadores e investi-
dores internacionais será crucial. Grupos humanitários alertam
para uma catástrofe iminente, e a economia, dependente há anos
de milhões de dólares de ajuda estrangeira, está a beira do colap-
so. (Agencia Brasil)

Chuvas do Ida
inundam lares em

Nova York e deixam
44 mortos

Enchentes mataram pelo menos 44 pessoas em quatro esta-
dos do nordeste dos Estados Unidos (EUA), depois que resquí-
cios do Furacão Ida desencadearam chuvas torrenciais que arras-
taram carros, deixaram linhas do metrô de Nova York submersas
e impediram voos, disseram autoridades na quinta-feira (2).

Em grande parte de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e
Connecticut, moradores passaram o dia lidando com porões ala-
gados, blecautes, tetos danificados e pedidos de ajuda de amigos
e familiares ilhados por inundações.

Pelo menos 13 pessoas morreram na cidade de Nova York,
assim como três no condado suburbano de Westchester. O go-
vernador de Nova Jersey, Phil Murphy, disse, em um tuíte, que
ao menos 23 pessoas do estado foram mortas por causa da tem-
pestade.

Três pessoas foram encontradas mortas em um porão do bair-
ro nova-iorquino de Queens, e quatro moradores de Elizabeth,
em Nova Jersey, morreram em um complexo residencial públi-
co, inundado por 2,4 metros de água.

O presidente dos EUA, Joe Biden, declarou emergência nos
estados de Nova Jersey e Nova York e determinou assistência
federal para ajudar nos esforços locais de recuperação, infor-
mou a Casa Branca.

Avenidas foram transformadas em correntezas semelhantes
a rios em minutos, quando os aguaceiros chegaram na noite de
ontem, prendendo motoristas nas águas que subiram rapidamen-
te. Dezenas de veículos foram encontrados abandonados em ave-
nidas. No condado de Somerset, em Nova Jersey, ao menos qua-
tro motoristas perderam a vida, disseram autoridades.

Uma vítima de Maplewood Township, em Nova Jersey, foi
arrastada enquanto parecia retirar destroços de bueiros, contou a
polícia.

“Infelizmente, algumas pessoas faleceram como resultado
disso”, disse Murphy em entrevista coletiva em Mullica Hill, na
parte sul do estado, onde um vendaval destruiu várias casas.

O Serviço Nacional do Clima confirmou que dois vendavais
que arrancaram árvores também atingiram Maryland na quarta-
feira, um em Anápolis e outro em Baltimore. Um jovem de 19
anos morreu, tentando resgatar a mãe de um apartamento inunda-
do de Rockville, em Maryland, de acordo com o jornal The Wa-
shington Post.

A devastação ocorreu três dias depois de o Ida, um dos fura-
cões mais fortes a atingirem a Costa do Golfo dos EUA, chegar
à terra firme no domingo na Louisiana, destruindo comunidades
inteiras. (Agencia Brasil)

Um balanço divulgado na
sexta-feira (3) pelo Ministério
da Saúde aponta que 40% da po-
pulação brasileira - 64 milhões
de pessoas - com mais de 18
anos já completaram o esquema
de vacinação contra a covid-19.
No caso de aplicação de primei-
ra dose, 132 milhões já estão
nos braços dos brasileiros. O
número representa que 83,4%
do público-alvo de 160 milhões
de adultos no país.

Na avaliação do Ministério
da Saúde, o avanço da vacina-
ção traz resultados positivos.
Um dos principais é a queda
na taxa de ocupação dos lei-
tos de covid-19, de enferma-
ria e UTI, que já está abaixo de
50% e dentro dos padrões de
normalidade em 19 estados do
país. As médias móveis de ca-
sos e óbitos também estão em
queda e registraram, nos últi-
mos dois meses, redução de 61%

e 60%, respectivamente.

Reflexos
“Vamos continuar avançando

e contando com apoio de todos.
Quando assumi o Ministério da
Saúde o objetivo era vacinar 1
milhão de pessoas por dia, núme-
ro que estamos atingindo com
normalidade. Se continuarmos
nesse ritmo será possível vacinar
todo público-alvo do país com as
duas doses até o mês de outu-

bro”, destacou o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga.

Desde o início da campanha,
já foram distribuídas mais de
233,7 milhões de doses das va-
cinas contra covid-19 pelo
Programa Nacional de Imuni-
zação. No mês de agosto, hou-
ve recorde na distribuição de
doses de imunizantes. Foram
mais de 60,8 milhões para to-
dos os estados e o Distrito Fe-
deral. (Agencia Brasil)

BB confirma que não sairá da
Febraban após negociações

Depois de quase uma sema-
na de impasse, o Banco do
Brasil (BB) confirmou que
não pretende sair da Federa-
ção Brasileira de Bancos (Fe-
braban). Em nota, a instituição
financeira informou que, após
negociações, o BB reafirmou
o respeito pelos outros bancos
e pela história construída pela
federação em mais de 50 anos
de existência.

“Chegamos a um entendi-
mento que é fruto de discussões

respeitosas entre as partes e que
não inibe a livre expressão de
qualquer membro da federação.
O comunicado da Febraban, por
um lado, reafirmou sua convic-
ção pelo conteúdo pacífico e
equilibrado do manifesto e, por
outro, acena ao BB e à CEF-
Caixa Econômica Federal
quando registra a desvincula-
ção do movimento liderado
pela Fiesp, contribuindo para a
solução do impasse”, informou
o presidente do BB, Fausto

Ribeiro, no comunicado.
No último fim de semana, o

Banco do Brasil e a Caixa Eco-
nômica Federal haviam ameaça-
do se desassociar da Febraban,
após o anúncio de que a entida-
de pretendia publicar em con-
junto com a Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) um manifesto em defe-
sa da democracia e da harmonia
entre os Poderes. O documento
não chegou a ser publicado após
a decisão da Fiesp de adiar a di-

vulgação para depois do feriado
de Sete de Setembro.

Tanto o Banco do Brasil
como a Caixa são fundadores da
Febraban. No texto, o BB in-
formou acreditar que o episó-
dio contribuirá para reforçar
mecanismos internos da Fe-
braban que favoreçam o diálo-
go e reforcem o papel da enti-
dade como agente para o de-
senvolvimento do país. A Cai-
xa ainda não emitiu nota sobre
o assunto. (Agencia Brasil)

Nove empresas disputam a 17ª Rodada
de Licitações da ANP em outubro

Com a aprovação da inscri-
ção da 3R Petroleum Óleo e Gás
S.A. pela Comissão Especial de
Licitação da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), chegou a
nove o total de empresas inscri-
tas para participar da 17ª Roda-
da de Licitações de Blocos para
exploração e produção de petró-
leo e gás natural. O leilão está
marcado para o dia 7 de outubro,
segundo comunicado publicado
na sexta-feira (3) no Diário Ofi-
cial da União.

As áreas ofertadas pela Pe-
trobras também serão disputadas
pelas empresas Chevron Brasil
Óleo e Gás Ltda., Shell Brasil
Petróleo Ltda., Total Energies
EP Brasil Ltda., Ecopetrol Óleo

e Gás do Brasil Ltda., Murphy
Exploration & Production Com-
pany, a Karoon Petróleo e Gás
Ltda e a Wintershall Dea do Bra-
sil Exploração e Produção Ltda.

Na 17ª rodada, estarão em
oferta 92 blocos com risco ex-
ploratório, totalizando uma área
de 53,93 mil quilômetros qua-
drados. Os blocos estão locali-
zados em 11 setores de elevado
potencial e de nova fronteira de
quatro bacias sedimentares ma-
rítimas brasileiras, que são Cam-
pos, Pelotas, Potiguar e Santos.

Qualificação
Segundo a ANP, as compa-

nhias inscritas atendem todos os
requisitos previstos no edital e
estão aptas a participar da roda-

da. A inscrição é obrigatória e
individual mesmo para as empre-
sas que pretendem apresentar
oferta mediante consórcio, in-
formou a agência. “Cumpridas as
exigências estabelecidas no edi-
tal e tendo a inscrição julgada e
aprovada, a empresa poderá
apresentar ofertas somente para
os blocos localizados nos seto-
res para os quais tenha efetuado
o pagamento de taxa de partici-
pação e aportado garantia de
oferta”, informou a agência.

O processo de qualificação
das vencedoras como operado-
ra A, B ou não-operadora será
feito na sessão pública de
apresentação de ofertas, no
dia 7 de outubro. O procedi-
mento vem sendo adotado des-

de a 13ª Rodada.
A ANP informou ainda que a

classificação entre operadora A
ou B está relacionada com a qua-
lificação técnica e se baseia nas
experiências comprovadas em
atividades de exploração e pro-
dução de petróleo e gás natural.
Desse modo, operadoras A po-
dem atuar em águas ultraprofun-
das, profundas e rasas, e também
em terra, enquanto operadoras B
só podem atuar em águas rasas e
terra. Já as empresas não opera-
doras podem participar de um
consórcio, mas não podem ser
responsáveis pelas operações.

De acordo com o edital, os
contratos de concessão serão
assinados no dia 31 de março de
2022. (Agencia Brasil)

Semana Brasil 2021 começa
com descontos de até 70%

Começou na sexta-feira (3)
a terceira edição da Semana Bra-
sil. Até o dia 13, empresas de
comércio e de varejo farão ofer-
tas e promoções com o objeti-
vo de movimentar a economia
brasileira, estimular o consumo
e gerar empregos.

Como nos anos anteriores, a
Semana Brasil ocorre junto com
as comemorações da Semana da
Pátria, quando é celebrada a In-
dependência do Brasil, no dia 7

de setembro. O tema deste ano
é “Vamos em frente com cuida-
do e confiança”. A iniciativa é
uma parceria do governo fede-
ral com o Instituto para Desen-
volvimento do Varejo (IDV), a
Associação Comercial de São
Paulo e o apoio de diversas en-
tidades.

De acordo com o IDV, a pan-
demia teve impacto em todos os
setores da economia e modifi-
cou a relação com o consumo,

tornando-o mais racional e me-
nos emocional. “As pessoas es-
tão mobilizadas para salvar ne-
gócios e empregos, alguns indi-
cadores têm mostrado uma rea-
ção da economia e há uma de-
manda reprimida”, disse Marce-
lo Silva, presidente do instituto.

Semana Brasil
Criada em 2019, a Semana

Brasil é baseada em três pilares:
colaboração, otimismo e opor-

tunidade. Um dos objetivos da
campanha é celebrar a Inde-
pendência do Brasil, estimu-
lando o patriotismo e o aque-
cimento da economia, por
meio de promoções e ofertas
no comércio. Segundo a Se-
cretaria Especial de Comuni-
cação Social (Secom), a ex-
pectativa do governo é de que
o evento apresente melhores re-
sultados em relação aos anos
anteriores. (Agencia Brasil)

Mariana: estados e cidades receberão
R$ 150 milhões para saúde

Por determinação da Justiça
Federal, a Fundação Renova des-
tinará um total de R$ 150 mi-
lhões exclusivamente para for-
talecimento do Sistema Único
de Saúde (SUS). O montante,
que será dividido entre os gover-
nos de Minas Gerais e do Espí-
rito Santo e 36 municípios mi-
neiros, sairá de uma fatia da in-
denização de caráter compensa-
tório pelos danos causados no
rompimento da barragem da mi-
neradora Samarco, ocorrido na
cidade de Mariana (MG) em no-
vembro de 2015.

Na tragédia, 19 pessoas mor-
reram e uma avalanche de rejei-
tos provocou devastação ambi-
ental e poluição em dezenas de
municípios da bacia do Rio
Doce. Em março de 2016, foi fir-
mado um termo de reparação en-
tre a União, os governos de Mi-
nas Gerais e do Espírito Santo, a
Samarco e suas acionistas Vale e
BHP Billiton. Foram pactuados
42 programas. Para administrá-
los foi criada a Fundação Renova
e para estabelecer diretrizes do
processo de reparação foi orga-
nizado o Comitê Interfederativo
(CIF), composto por órgãos am-
bientais estaduais e federais sob
a coordenação do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais (Ibama).
A decisão de criar um fundo

de R$ 150 milhões para investi-
mento em saúde já havia sido
tomada no ano passado pelo juiz
Mário de Paula Franco Júnior, da
12ª Vara Federal Cível e Agrá-
ria. A forma de divisão do mon-
tante foi deliberada no âmbito do
CIF em dezembro.

Na semana passada, o juiz
homologou a deliberação e fixou
prazo de 30 dias para a Funda-
ção Renova efetuar o depósito
judicial. Mário de Paula também
estabeleceu que os estados e
municípios precisarão prestar
contas da aplicação dos recursos
à Justiça Federal e aos tribunais
de contas estaduais.

De acordo com a distribui-
ção dos recursos, Minas Gerais
receberá R$ 28,5 milhões para
implantar o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu)
na macrorregião Leste do Sul, que
abrange 53 cidades. Outros R$
54,3 milhões serão voltados para
equipar o Hospital Regional de
Governador Valadares, que deve-
rá contar com 265 leitos, sendo
176 de enfermaria, 39 de urgên-
cia e emergência e 50 de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).

Já o Espírito Santo fará jus a
R$ 19,3 milhões para constru-

ção de Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) em Linhares e
em Colatina, R$ 25,5 milhões
para construção do Hospital Es-
tadual de Baixo Guandu e mais
R$ 15,2 milhões para aquisição
de equipamentos e ambulâncias.
Os R$ 7,2 milhões restantes se-
rão divididos em quantias iguais
de R$ 200 mil a serem repassa-
das a 36 municípios mineiros.

“No caso dos estados, os va-
lores serão destinados, exclusi-
vamente, para a aquisição de bens
de capital e de consumo dura-
douro, como equipamentos mé-
dicos, ambulâncias, monitores
cardíacos, respiradores pulmo-
nares, camas hospitalares, apa-
relhos de tomografia e aparelhos
de ultrassonografia, além de
construção e reforma de áreas
hospitalares para ampliação de
leitos. Já nos municípios, os va-
lores poderão ser alocados em
outras frentes, como aquisição
de medicamentos e contratação
de profissionais”, diz a Fundação
Renova em nota.

Segundo a entidade, além de
proporcionar um legado estrutu-
ral, os recursos contribuem para
fortalecer o combate à covid-
19. Não é a primeira vez que o
enfrentamento à pandemia rece-
be o incremento de verbas inde-

nizatórias da tragédia de Maria-
na. Por meio de decisões judi-
ciais e acordos anteriores, fo-
ram definidos repasses para re-
formas de hospitais e compra de
equipamentos.

Os recursos administrados
pela Fundação Renova devem ser
fornecidos pela Samarco e suas
acionistas Vale e BHP Billiton.
Considerando os dados atualizados
pela entidade até julho desse ano,
o conjunto das medidas de repara-
ção da tragédia de Mariana consu-
miu ao todo R$ 14,6 bilhões.

Nos últimos meses, o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ)
vem conduzindo uma mediação
que poderá resultar em um novo
acordo para resolver os diversos
gargalos ainda pendentes. Passa-
dos quase seis anos do rompi-
mento da barragem, mais de 80
mil demandas judiciais estão na
fila aguardando apreciação.

O modelo de reparação em
curso é criticado pelo Ministé-
rio Público Federal (MPF) e
pelo Ministério Público de Mi-
nas Gerais (MPMG). Este últi-
mo chegou a pedir judicialmen-
te a extinção da Fundação Reno-
va, por considerar que ela não
tem, na prática, a necessária au-
tonomia diante das mineradoras.
(Agencia Brasil)



Mortes por covid-19 completam
dez semanas em queda

ampliação e aceleração da vaci-
nação, esse processo contribui
para a importante tendência de
redução da incidência e morta-
lidade, sendo notável o declínio
no número absoluto de interna-
ções e óbitos em todas as faixas
etárias”, afirma o boletim.

Outro ponto destacado é
que as vacinas não impedem
completamente a transmissão do
vírus Sars-CoV-2, mesmo quan-
do o esquema vacinal está com-
pleto. Pessoas vacinadas podem
transmitir para outras pessoas,
independentemente de manifes-
tarem a doença, e não estão to-
talmente livres do risco de de-
senvolver um quadro grave, ain-
da que esse risco seja reduzido
de forma importante pela imuni-
zação. Além disso, os pesquisa-
dores veem um cenário em que
o relaxamento de medidas de dis-
tanciamento físico, tanto por
parte de governos quanto da po-
pulação, se dá ao mesmo tempo

em que cresce a presença da va-
riante Delta nas amostras anali-
sadas.

“O conjunto desses fatores
resulta em cenário que combina
incertezas com exigência de
muita atenção”, alertam.  “A re-
dução do impacto da pandemia
de modo mais duradouro somen-
te será alcançada com a intensifi-
cação da campanha de vacinação,
a adequação das práticas de vigi-
lância em saúde e o reforço da aten-
ção primária à saúde, além do am-
plo emprego de medidas de pro-
teção individual, como o uso cor-
reto de máscaras e o distancia-
mento físico”.

Apesar da tendência de que-
da no país, os casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG), uma complicação fre-
quentemente relacionada à covid-
19,  ainda se encontram em ní-
vel extremamente alto no Pa-
raná, Rio de Janeiro, em Minas
Gerais, São Paulo, Goiás e no

Distrito Federal. Nessas unida-
des da federação, há mais de 10
casos para cada 100 mil habi-
tantes.

A taxa de ocupação de lei-
tos de unidade de terapia inten-
siva para covid-19 está fora da
zona de alerta para 23 estados
e o Distrito Federal. As exce-
ções são Roraima, que está na
zona de alerta crítico, com 82%,
Goiás (62%) e o Rio de Janeiro
(72%), que estão na zona de aler-
ta intermediário.

Apesar disso, o boletim con-
sidera que o estado do Rio de
Janeiro é o que mais preocupa,
com a região metropolitana da
capital apresentando percentuais
críticos de ocupação: Rio de Ja-
neiro (96%) - Belford Roxo (100%),
Duque de Caxias (94%), Guapimi-
rim (90%), Nova Iguaçu (85%),
Queimados (78%) e São João do
Meriti (83%).

“O temor por uma reversão da
tendência de melhoria nos indi-

Maioria do STF decide reabrir pedido
de gratuidade no Enem 2021

A maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal
(STF) votou por reabrir o pra-
zo para os candidatos que qui-
serem pedir isenção da taxa de
R$ 85,00 para se inscrever no
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) de 2021.

O tema está sendo julgado
em uma sessão própria do ple-
nário virtual, iniciada  na quinta-
feira  (2) e com a duração de
48h. O julgamento se encerrou
às 23h59 da sexta-feira (3). Seis
ministros votaram a favor da re-
abertura do pedido de isenção,
formando maioria.

Desse modo, a decisão pas-
sa a surtir efeitos logo após o
julgamento ser encerrado, salvo
se algum dos cinco ministros
que ainda não votaram pedir
vista (mais tempo de análise)
ou destaque (remessa para o
plenário convencional). A ex-
pectativa, no entanto, é de que
isso não ocorra, diante da ur-
gência do assunto.

A maioria dos ministros se-
guiu o voto do relator, Dias To-
ffoli. Para ele, diante do contex-
to social ocasionado pela pande-
mia de covid-19, o direito de
isenção da taxa de inscrição no
Enem deve ser ampliado, moti-
vo pelo qual se faz necessário
reabrir o prazo para a solicita-
ção da gratuidade.

Os ministros decidiram
afastar uma das exigências para
a gratuidade que estava prevista
no edital - a necessidade de que
os faltosos no Enem 2020 apre-
sentassem justificativa por não
ter comparecido, com compro-
vação documental.

Nos termos do voto do rela-
tor, a maioria do Supremo votou
por conceder uma liminar (de-
cisão provisória de efeito ime-
diato) para “determinar a reaber-
tura do prazo de requerimento de

isenção de taxa, deixando-se de
exigir justificativa de ausência
do Enem 2020, de quaisquer
candidatos, em razão do contex-
to pandêmico”.

O gabinete do ministro Dias
Toffoli esclareceu na sexta que,
nos termos de seu voto, o prazo
para inscrição no próprio Enem
2021, que já se encerrou, deve-
rá ser reaberto somente para
aqueles que comprovarem ter
direito à gratuidade, sem que
precisem justificar falta em edi-
ção anterior do exame.

Exigência de justificativa
A exigência da justificativa

foi questionada no Supremo por
entidades como a União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE), a
União Brasileira de Estudantes
Secundaristas (Ubes) e a Educa-
fro. Dez partidos também apoi-
am a ação - Cidadania, PC do B,
PDT, PSB, PSOL, PSTU, PT, PV,
Rede e Solidariedade.

Pelas regras do edital, quem
teve direito à isenção da taxa de
inscrição no Enem 2020, mas
faltou à prova, só poderia obter
nova gratuidade se conseguisse
justificar a ausência. A exigência
afetou, por exemplo, ex-alunos
da rede pública e pessoas em vul-
nerabilidade socioeconômica.

As justificativas não podiam
ser aleatórias, e precisavam ser
comprovadas documentalmente,
bem como se encaixar nas hipó-
teses previstas no edital. Elas
incluíam situações como aciden-
tes de trânsito, morte de famili-
ar, emergências médicas e assal-
tos, entre outras.

Quem estivesse com covid-
19 ou tivesse contato com al-
guém infectado também poderia
apresentar essa justificativa. O
candidato que faltou somente
por medo relativo à doença, por
exemplo, ou que não pudesse

comprovar com documentos
nenhuma outra razão para a fal-
ta, não estaria coberto.

Devido à pandemia de covid-
19, a edição 2020 do Enem foi
realizada somente em janeiro
deste ano. A taxa de abstenção
(falta) atingiu níveis recordes,
superando os 55% no segundo
dia de prova.

Argumentos
Para as entidades estudantis

e os partidos, tal exigência é
“discriminatória”, por afetar so-
mente os candidatos que não têm
condições de pagar pela inscrição.
A Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) também ingressou no
processo, manifestando-se contra
a exigência de justificativa.

“A decisão do Ministério da
Educação de inviabilizar o pedido
de isenção de taxa para os candi-
datos ausentes impedirá o ingres-
so no ensino superior de inúme-
ros estudantes pobres, o que viola
o direito social à educação”, diz a
peça inicial do processo.

Em sustentação oral, a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) ar-
gumentou que desde 2017 a jus-
tificativa de falta em Enem an-
terior é exigida para a conces-
são de isenção na taxa de inscri-
ção, e que a medida serviu para
reduzir em muito o absenteísmo
ao longo dos anos.

A medida visa “otimizar os
gastos públicos” e “não teve o
objetivo de discriminar estudan-
tes ou reduzir o número de gra-
tuidades, tanto é assim que 80%
das solicitações de gratuidade
foram concedidas”, disse a ad-
vogada da União Isabela Carta-
xo de Arruda.

Todo o processo de solici-
tação e concessão de isenção da
taxa de inscrição para o Enem
2021 ocorreu em junho. Mais
de 1,4 milhão de gratuidades fo-

ram concedidas. Ao todo,
3.109.762 de candidatos se ins-
creveram para realizar o exame,
cujas provas estão marcadas para
21 e 28 de novembro. Esse foi
o menor número de inscrições
desde 2005.

Voto
Em seu voto, seguido pela

maioria, Toffoli concordou
com os argumentos dos reque-
rentes e escreveu que “criar
barreira para que determinado
grupo participe no Enem seria
inviabilizar seu ingresso no en-
sino superior”.

O ministro frisou que, em
seu entendimento, isso violaria
diversos preceitos fundamentais
previstos na Constituição, em
especial o direito à educação, a
garantia de acesso a níveis ele-
vados de ensino e a meta de re-
duzir as desigualdades sociais.

Ele acrescentou que o con-
texto social ocasionado pela pan-
demia de covid-19 seria sufici-
ente para afastar qualquer neces-
sidade de justificativa para se ter
faltado ao Enem 2020.

“Nesse quadro, não se justi-
fica exigir que os candidatos de
baixa renda que optaram por não
comparecer à prova por temor ou
insegurança quanto ao nível de
exposição da própria saúde ou de
outrem, ou por qualquer outro
motivo relacionado ao contexto
de anormalidade em que aplica-
das as provas do Enem, compro-
vem o motivo da sua ausência, por
se tratar de circunstâncias que
não comportam qualquer tipo de
comprovação documental”, es-
creveu o ministro.

Ele foi acompanhado inte-
gralmente pelos ministros Ale-
xandre de Moraes, Edson Fa-
chin, Ricardo Lewandowski,
Cármen Lúcia e Luís Roberto
Barroso. (Agencia Brasil)
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O presidente Jair Bolsona-
ro participou na sexta-feira (3)
da cerimônia de assinatura da
concessão da Ferrovia de Inte-
gração Oeste-Leste (Fiol), no
município de Tanhaçu, na
Bahia. O contrato foi assinado
com a empresa Bahia Minera-
ção (Bamin) e terá duração de
35 anos.

Antes do evento, Bolsona-
ro visitou as obras da ferrovia,
acompanhado do ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Freitas,
e de outras autoridades. O pre-
sidente parabenizou Freitas e
seus demais ministros pelo tra-
balho na atração de investimen-
tos para o país. “Essas pesso-
as, para poderem trabalhar, eu
dei pra eles a total liberdade,
porque acredito na responsabi-
lidade de cada um deles. E for-
mando dessa maneira [a equi-
pe ministerial], a iniciativa pri-
vada, que é aquela que realmen-
te leva o país pra frente, vem
atrás de nós porque tem a con-
fiança naquilo que nós faze-
mos”, disse.

O contrato assinado na sex-
ta-feira é referente ao trecho
entre Ilhéus e Caetité, na Bahia,
chamado de Fiol 1, com 537
quilômetros de extensão. A ex-
pectativa é que a Fiol 1 come-
ce a operar em 2025, transpor-
tando mais de 18 milhões de
toneladas de carga.

Em um primeiro momento,

Presidente participa
da assinatura de

concessão da ferrovia
na Bahia
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16 locomotivas e 1,4 mil va-
gões estarão em operação, dos
quais, pelo menos, 1,1 mil se-
rão destinados ao escoamento
de minério de ferro. Em 10
anos, em 2035, a expectativa é
que volume de carga supere os
50 milhões de toneladas trans-
portadas em 34 locomotivas e
2,6 mil vagões.

Leiloada em abril, a Fiol 1
receberá investimentos priva-
dos de R$ 3,3 bilhões, sendo
que cerca de R$ 1,6 bilhão será
usado para o término do seg-
mento, hoje com 75% das
obras concluídas.

O governo também avança
com o projeto da Fiol 2, entre
Caetité e Barreiras, também na
Bahia. As obras do trecho de
485,4 quilômetros de extensão
estão em andamento, inclusi-
ve com a participação do Exér-
cito na execução. Já a Fiol 3,
de Barreiras a Figueirópolis,
em Tocantins, aguarda licença
de instalação.

De acordo com o Ministé-
rio da Infraestrutura, quando
estiver pronta, a Fiol será um
corredor de escoamento com
1.527 quilômetros de trilhos,
ligando o futuro porto de Ilhé-
us, no litoral baiano, ao muni-
cípio tocantinense de Figuei-
rópolis, ponto em que se co-
nectará com a Ferrovia Norte-
Sul e o restante do país. (Agen-
cia Brasil)

As mortes por covid-19 no
Brasil estão em queda há dez se-
manas consecutivas e chegaram à
média diária de 670 na Semana Epi-
demiológica 34 (15 a 28 de agosto),
segundo o Boletim do Observató-
rio Covid-19, da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz). Nos momentos
mais críticos da pandemia, em abril
de 2021, o país chegou a ter uma
média de mais de 3 mil mortes diá-
rias.

O boletim acrescenta que o
número de novos casos de covid-
19 teve queda média de 2,4% ao
dia na semana estudada e atribui
à vacinação a redução contínua
na mortalidade e nas internações

pela doença no país. Os pesqui-
sadores pedem que esse proces-
so seja acelerado e ampliado e
ressaltam que a maioria da po-
pulação adulta ainda não com-
pletou o esquema vacinal, o que
é fundamental para maior efeti-
vidade das vacinas. Acrescentam
que a vacinação de adolescen-
tes ainda está em fase inicial.

“Segundo dados compilados
pelo Monitora Covid-19, consi-
derando os adultos (acima de 18
anos), 82% dessa população fo-
ram imunizados com a primeira
dose e 39% com o esquema de
vacinação completo. Apesar de
ainda ser necessário avançar na

cadores da pandemia tem sido co-
locado, tomando justamente o Rio
de Janeiro como exemplo e de-
signando-o como epicentro da
variante Delta. É necessário
manter cautela e continuar
acompanhando os indicadores
nas próximas semanas. Deve-se
evitar a perspectiva alarmista,
mas também não se deve assu-
mir que o panorama indica a pos-
sibilidade de flexibilização abso-
luta de atividades e circulação de
pessoas”.

O boletim divulgado também
reforça a avaliação de que, com o
avanço da vacinação para a po-
pulação mais jovem, o rejuvenes-
cimento da pandemia observado
no primeiro semestre deste ano foi
revertido. “As internações hospi-
talares, internações em UTI e óbi-
tos voltaram a se concentrar na
população idosa, que apresenta
maior vulnerabilidade entre os gru-
pos por faixas etárias”. (Agencia
Brasil)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0014770-60.2021.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
III – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLÁUDIO
SALVETTI D’ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Carlos Roberto Rosa David, CPF
013.932.098-90, que por este Juízo tramita uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Sistema
Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 45.724,79 (junho/
2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 13 de julho de 2021.          04 e 08.09

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1053803-11.2019.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro
Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Hyun Seung Lee Um, brasileiro, RG
Y0077592, CPF 148.632.998-50, que lhe foi proposta
uma ação Monitória por parte de Sociedade
Educacional Bricor Ltda., objetivando a cobrança de
R$ 57.274,78 (setembro/2018), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados
nos anos letivos de 2015 e 2016. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado (isento
de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos,
sob pena de constitui-se de pleno direito o título
executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial
em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de agosto
de 2021. 03 e 04.09

Jornal
O DIA SP
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA INTIMAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(S): RICARDO APARECIDO DOS SANTOS, CPF 264.767.028-58; MARCIO DOS
SANTOS, CPF 125.414.398-06, herdeiros do Espolio da coexecutada Wilma Piacente dos Santos, que era
inscrita no CPF 115.871.518-80, eventuais cônjuges, se casados forem, eventuais herdeiros, sucessores,
ocupante(s) do imóvel, da CREDORA HIPOTECARIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF e demais
interessados, expedido no PROCESSO FÍSICO Nº 0025904-02.2003.8.26.0007, AÇÃO DE
PROCEDIMENTO SUMÁRIO, em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada pelo CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL GUAIANAZES, CNPJ 04.632.536/0001-80. O(A) MM(ª). JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CÍVEL - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA/SP, Dr(ª). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na
forma da lei, etc, FAZ SABER aos que o presente EDITAL, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa que o LEILOEIRO PÚBLICO LUIZ CARLOS LEVOTO, INSCRITO NA JUCESP Nº 942 e gestor do
sistema www.leilaoinvestment.com.br, levará em leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo
descrito(s) em condições que se seguem: BEM(NS) IMÓVEL(IS): APARTAMENTO Nº 45, LOCALIZADO
NO 4º PAVIMENTO DO BLOCO SUL DO “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUAIANAZES”, SITUADO NA
RUA OTELO AUGUSTO RIBEIRO Nº 707, NO DISTRITO DE GUAIANAZES, com a área privativa de
52,5600m², área comum de 42,2416m², área total de 94,8016m² e fração ideal do terreno de 0,606569788%.
CONTRIBUINTE 115.235.0437-3. MATRÍCULA 117.364 DO 7º CRI DE SÃO PAULO. DOS ÔNUS: 1-) Há
débitos de IPTU – Exercícios 2006: R$ 2.248,53, Exercício 2007: R$ 1.338,43; Exercício 2008: R$ 2.159,35
e Exercício 2009: R$ 2.019,58. Total R$ 8.696,68 (em dívida ativa, com exceção de 2021, cujo valor está “zerado
no momento da criação pela origem”, conf. pesquisa realizada no sítio da PMSP aos 01/07/2021); 2-) AV.01,
em 01/08/2001, HIPOTECA a favor da Caixa Econômica Federal, na matrícula nº 33.012, registro nº 174; 3-
) O arrematante ficará responsável por eventual diferença, em caso de insuficiência do produto de arrematação.
DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL: R$ 204.692,27 (até junho/2021, pelo sítio DrCalc.net,
tendo-se por base a o laudo de avaliação as fls. 525 dos autos do processo que atribuiu ao imóvel o valor de
R$ 180.000,00, data base novembro 2018), a ser atualizado monetariamente à época do leilão. DO VALOR DO
DÉBITO: R$ 15.203,67 (até 31/07/2011, conf. planilha do credor as fls. 203 dos autos do processo), a ser
atualizado à época do leilão. DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 20/09/2021 às 14h15min e
terminará em 23/09/2021, às 14h15min. O 2º Leilão começará em 23/09/2021 às 14h15min01seg e terminará
em 18/10/2021, às 14h15min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der
lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior
a 50% do valor da avaliação, atualizado pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão).
Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem
do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO
PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o
início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo
menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que
deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses.
Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa. DO
PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial, via
site: www.tjsp.jus.br (as guias de depósitos serão enviadas pelo leiloeiro, via correio eletrônico), no prazo de
até 24 horas, após ter sido declarado vencedor pelo gestor. Ficam o(s) executado(s), RICARDO APARECIDO
DOS SANTOS, CPF 264.767.028-58, MARCIO DOS SANTOS, CPF 125.414.398-06, herdeiros do Espolio
da coexecutada Wilma Piacente dos Santos, que era inscrita no CPF 115.871.518-80, eventuais cônjuges, se
casados forem, eventuais herdeiros, sucessores/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, INTIMADOS
das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Não há recursos
pendestes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
06 de julho de 2021. Edital completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do leilão: 03/09/2021 - A partir das: 12:30 as 12:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/
SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição
Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e
comprovação de renda.

A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo
comprador.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus

companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED: 450 - Contrato: 1.1816.4122.008-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): JORGE DE SOUZA MOURAO, BRASILEIRO, TECNICO DE
LABORATORIO, RG: 13.271.160-SP, CPF: 050.998.128-30, CASADO SOB O REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM
APARECIDA CRISTINA SARABIA MOURÃO, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 12.612.103-
SP, CPF 012.937.808-98 E MARCIA REGINA LUIZE SARABIA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, MAIOR, SECRETARIA, RG: 18.437.901-SP, CPF: 091.326.738-41. Imóvel
sito à: ESTRADA DO CAMPO LIMPO Nº 5.733, AP 24-B, LOCALIZADO NO 2º ANDAR
DO EDIFICIO RIO IGUAÇU, BLOCO I DO CONJUNTO NOVO PIRAJUSSARA,
BAIRRO DE CAMPO LIMPO, 29º SUBDISTRITO SANT O AMARO  SÃO PAULO/SP.
Contendo a área útil de 54,4820m2, a área comum coberta de 6,7384m2, área comum
descoberta de 23,7402m2, perfazendo a área total de 84,9606m2, e fração ideal de
0,185528757% no terreno do edifício, com direito ao uso de um local indeterminado
para estacionamento de automóvel de passeio.

São Paulo, 14 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

                                                  14/08, 24/08 e 03/09/2021

CONVOCAÇÃO
A Federação Estadual das Ligas de Futebol Amador do Estado de São
Paulo Capital Litoral e Interior, convoca todos os Filiados para Assembleia
Geral a Realizasse no dia 18 de setembro do ano de dois mil e vinte e hum,
as 19h00min em primeira chamada e as 19h30min horas para segunda e

última chamada, na Rua Elias Bedran, 432- Limoeiro– SP, para tratar da seguinte
ordem do dia: 1-) Retificação e ratificação dos atos praticados no período; 2-)
Alteração da Nomenclatura da Federação; 3-) Alteração do endereço da Sede Social;
4-) Adequação Estatutária Conforme Legislação Vigente; 5-) Eleição e Posse do
Presidente. São Paulo, 03 setembro de 2021. Vicente Antônio de Cala Neto – Presidente.

Vega Engenharia Ambiental S.A.
CNPJ/ME nº 01.832.326/0001-48 - NIRE 35.300.149.939

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 06.07.2021
Data, Hora, Local: 06.07.2021, às 12h00, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400FR, Térreo, Sala 2, Bairro Jaguaré, 
São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, 
Secretária: Patrícia Bicudo Barbosa. Deliberações Aprovadas: (i) Autorizar que a Companhia, na condição de 
vendedora, proceda com a assinatura da escritura pública de compra e venda, de acordo com o Instrumento Particular 
de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel, celebrado em 09.09.2016, do seguinte imóvel de sua propriedade: 
Um terreno encravado, parte dos lotes 118, 118-A, 118-B, 119, 119-A, 120-B, 120-A, situado no Sítio Nossa Senhora da 
Conceição, Colônia Nipônica, em Vila Carmozina, no Distrito de Itaquera. O referido imóvel está registrado no Livro nº 
2 do 9º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo/SP, perfeitamente caracterizado na MATRÍCULA Nº 
116.267 (“Imóvel”). Nos termos dos Artigos 17 e 18 do Estatuto Social da Companhia, autoriza a Companhia a nomear 
o Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 10.786.537-
2 SSP/SP e CPF nº 078.003.088-55, com endereço comercial em São Paulo/SP, como sua procuradora para, em conjunto 
com qualquer 01 dos Diretores da Companhia, assinar a escritura pública de compra e venda do Imóvel descrito no 
item (i) acima, com validade de 01 ano a partir da data da presente deliberação, sendo expressamente vedado o 
substabelecimento dos poderes conferidos, no todo ou em parte. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.07. 2021. 
Acionista Presente: Solví Participações S.A., representada por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e 
Patrícia Bicudo Barbosa. JUCESP nº 382.643/21-5 em 11.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR - CNPJ 14.749.160/0001-42 - NIRE 35.300.416.295
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 22.07.2021

Data, Hora, Local: 22.07.2021, às 09:00, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400FR, térreo, sala 05, Jaguaré, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva 
(Presidente) e Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos (Secretária). Deliberações Aprovadas: (i) O relatório e 
as contas dos administradores, bem como as demonstrações fi nanceiras relativos ao exercício social encerrado em 
31.12.2019, publicadas no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, na edição de 26.06.2020, e ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2020, publicadas no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, na edição 
de 13.07.2021. (ii) Registrar o quanto segue sobre o lucro líquido auferido pela Companhia no Exercício 2019 e no 
Exercício 2020, no valor de R$66.997.020,22 (“Lucro 2019”) e R$61.825.369,05: Lucro 2019: (a) Ratifi car que o mon-
tante de R$67.257.845,39 foi destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas, na proporção de sua participação 
no capital social, considerando o Lucro 2019, somado ao valor de R$260.825,17, referente ao ajuste de equivalência 
sobre o patrimônio da Companhia. Lucro 2020: (a) O montante de R$46.369.026,79, seja destinado a reserva de lu-
cros; e (b) O montante de R$15.456.342,26 seja destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas, na proporção 
de sua participação no capital social. (iii) Deliberar sobre a não instalação do Conselho Fiscal. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 22.07.2021. Acionistas presentes: Revita Engenharia S.A. Por Anrafel Vargas Pereira da Silva e 
Carlos Alberto Nunes Bezerra. JUCESP 382.426/21-6 em 11.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR - CNPJ nº 14.749.160/0001-42 - NIRE 35.300.416.295
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 06.07.2021

Data, Hora, Local: 06.07.2021, às 12h00, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400FR, Térreo, Sala 5, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, Secretária: 
Patrícia Bicudo Barbosa. Deliberações Aprovadas: (i) Autorizar que a Companhia, na condição de vendedora, pro-
ceda com a assinatura da escritura pública de compra e venda, transferindo em defi nitivo a propriedade já negociada, 
que possui as seguintes características: Data de terras denominada nº 1/4, com área total de 3.763,11 metros quadra-
dos, resultante da anexação das datas nrs. 1, 2 ,3 e 4, da quadra nº 1, situadas na subdivisão parcial do lote nº 68, da 
Gba. Patrimônio Londrina, neste Município e Comarca. O mesmo está registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Londrina/PR, perfeitamente caracterizado na Matrícula Nº 13.445 (“Imóvel”). (ii) Nos termos dos Arti-
gos 17 e 18 do Estatuto Social, autoriza a Companhia a nomear o Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, 
brasileira, casada, administradora de empresas, RG 10.786.537-2 SSP/SP, CPF 078.003.088-55, com endereço comer-
cial em São Paulo/SP, como seu procurador para, em conjunto com qualquer 01 dos Diretores, assinar a escritura públi-
ca de compra e venda do Imóvel descrito no item (i) acima, com validade de 01 ano a partir da data da presente deli-
beração, sendo expressamente vedado o substabelecimento dos poderes conferidos, no todo ou em parte. Encerra-
mento: Nada mais. São Paulo, 06.07.2021.Acionista: Revita Engenharia S.A. Por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Car-
los Alberto Nunes Bezerra. JUCESP 382.644/21-9 em 11.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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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 152ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA 

DE SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 152ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova 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 setembro de 2021 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 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.3 do Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários da Emissão celebrado em 27 de novembro de 2020, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Aprovar 
a dispensa da apresentação das demonstrações fi nanceiras consolidadas e auditadas por auditor independente, dos 
Fiadores Pessoas Jurídicas, referente ao 3º trimestre/2021; b) Aprovar a alteração da cláusula 2.6. do Instrumento Particular 
de Fiança e Outras Avenças, celebrado em 27 de novembro de 2020, a fi m de que a obrigação de apresentação das cópias 
das demonstrações fi nanceiras consolidadas e auditadas por auditor independente, dos Fiadores Pessoas Jurídicas, passe 
a ser de trimestralmente para anualmente. 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. 
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 fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de Titulares de CRI que representem, 
pelo menos, a maioria dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, conforme 
cláusula 13.3 do Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas em primeira convocação por Titulares dos CRI, 
que representem, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação presentes na Assembleia, 
conforme cláusula 13.7 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 agentefi duciario@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 específi cos 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 certifi cados 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, 03 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
04 e 09/09

BEETOOLS TECNOLOGIA EDUCACIONAL S/A.
CNPJ – 27.836.175/0001-90  -  NIRE – 41300297045

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 14ª. ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

BEETOOLS TECNOLOGIA EDUCACIONAL S/A, sociedade anônima de capital
fechado, com sede na Rua Inaja, 390, Centro, Pinhais, Paraná, CEP 83.324-050, convoca
seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 14 de setembro
de 2021,  às 17:00 horas, sob a forma semipresencial, ou seja, na sede da Companhia ou por
meio da plataforma Zoom, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:
(1) Aprovar o aumento de capital social da Companhia, com a emissão de novas ações
ordinárias, nominativas sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a conversão
de aportes efetuados por acionistas em cumprimento a contratos celebrados com a
Companhia, dispondo acerca do preço de emissão e do prazo a ser facultado a acionistas
da Companhia que pretendam subscrever e integralizar novas ações nas mesmas condições
aprovadas; (2) Aprovar os boletins de subscrição decorrentes das novas ações a serem
emitidas, fixando termos e condições; (3) Declarar o novo quadro de acionistas, após o
aumento de capital social;  (4) Aprovar a reforma do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia, para contemplar o aumento de capital social; (5) Aprovar a consolidação do
Estatuto Social da Companhia; Os documentos relativos aos assuntos a serem deliberados
na Assembleia Geral Extraordinária poderão ser consultados na sede da Companhia, ou
mediante solicitação por e-mail para o endereço: guilherme.cooper@beetools.com.br.
Os senhores acionistas poderão part icipar da Assembleia Geral  Extraordinária de
forma remota e à distância por meio (a) do preenchimento e envio à Companhia do
Boletim de Voto à Distância; ou (b) do acesso à plataforma Zoom, na data e hora acima
mencionadas. O Boletim de Voto à Distância disponibilizado pela Companhia deverá
ser preenchido e devolvido à Companhia conforme instruções nele contidas, na
hipó tese de o acion ist a opt ar  po r exercer seu d ireit o de vo to po r meio d esse
instrumento. O modelo de Boletim de Voto à Distância poderá ser solicitado por e-
mail  à Companhia, no endereço guilherme.cooper@beetools.com.br .  No caso de
procurador, ou de acionista pessoa jurídica, deverá ser apresentada  documentação que
evidencie os poderes do representante do acionista para participar da Assembleia Geral
e votar em nome do acionista, atendidas as demais disposições legais e normativas
aplicáveis. Os senhores acionistas que pretenderem participar da Assembleia Geral por
meio da plataforma Zoom deverão enviar para a Companhia, por e-mail para o endereço
guilherme.cooper@beetools.com.br, ou entregar na sua sede,  com antecedência de
pelo menos 30 minutos em relação ao horário previsto para o início da Assembleia, a
do cu men tação  cont en do  da  p rova de id ent ificação d o ac ion ista,  b em co mo
documentação que comprove seus poderes para part icipar de Assembleia Geral  da
Companhia (no caso de pessoa jurídica), ou instrumento de mandato daqueles acionistas
que desejarem se fazer representar por procurador.  Os senhores acionistas ficam cientes
ainda que a  Assembleia Geral Extraordinária  será gravada em áudio e vídeo, devendo
a gravação ser mantida arquivada na sede da Companhia por, no mínimo, dois anos. A
fim de auxiliar os Acionistas presentes, a Companhia fornecerá suporte técnico pelo
telefone (41) 3544 - 3333. Eventuais dúvidas sobre as questões acima poderão ser
dirimid as po r meio d e con ta to,  p or e-mail  p ara o  endereço
guilherme.cooper@beetools.com.br.

Curitiba, 31 de agosto de 2021.
RAWLINSON PETER TERRABUIO

Diretor Presidente

VIAÇÃO COMETA S/A
CNPJ/MF Nº 61.084.018/0001-03 - NIRE Nº 35.300.068.980

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1) DATA: 11.08.2021. HORÁRIO: 16h00min. LOCAL: Rua Nilton Coelho de Andrade nº 772, Vila Maria, São Paulo - SP.
2) CONVOCAÇAO e PRESENÇA: Dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, face à presença dos acio-
nistas da Companhia, detentores da totalidade do capital social, conforme se verifica do registro e assinaturas constantes 
do Livro de presença de acionistas. 3) MESA: Carlos Otávio de Souza Antunes - Presidente. Telmo Joaquim Nunes – Se-
cretário – OAB/SP nº 243.668 e presente membros da diretoria bem como o representante da auditoria externa, BDO RCS 
Auditores Independentes SS, o Fernando Pereira da Silva Marques, inscrito no CRC 1 RJ - nº 092.490/O-3. 4) ORDEM 
DO DIA: 4.1) Exame, discussão e votação dos Relatórios da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos 
Auditores Independentes, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; 4.2) Destinação dos lucros acumulados 
apresentados no exercício de 2019; 4.3) Eleição de diretor e renovação do prazo de mandato da Diretoria. 4.4) Fixação da 
remuneração da Diretoria para o ano de 2021 DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Primeiro – Aprovado o 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, 
acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e das Notas Explicativas. As demonstrações contábeis foram 
publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no caderno Empresarial, na página 25, e no Jornal “ Jornal O Dia SP”, 
na página 5, ambas no dia 10 de agosto de 2021; Segundo – Aprovadas sem reservas às demonstrações financeiras e o 
balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2020, o qual apresenta o prejuízo líquido do exercício no valor 
de R$ 20.861.658,06 (Vinte milhões, oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e seis centavos); 
Terceiro - Aprovada e ratificada a destinação dos lucros acumulados do ano de 2019 no valor de R$ 106.787.508,73 (cento e 
seis milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oito reais e setenta e três centavos) e os seus registros contábeis 
efetuados em lucros à pagar “passivo circulante”.. Quarto – Aprovada a manutenção do montante de e R$ 17.038.726,70 
(dezessete milhões, trinta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta centavos), como reserva legal;  Quinta - Os 
acionistas ratificaram as determinações aprovadas “Ad referendum” nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 
01/06/21 e 07/07/21 que elegeu a nova diretoria, bem como a designação dos diretores, respectivamente, para o mandato 
até a AGO (Assembleia Geral Ordinária) a ser realizada no ano de 2023,  como Diretor Presidente - Gustavo Nader Damião 
Rodrigues, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da carteira de identidade nº 09283267-4, 
expedida em 11/05/1993, pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 032.261.947-55; como Diretor de unidade de negócios - 
Anuar Escovedo Helayel, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 09980216-7, e inscrito no 
CPF sob o nº 032.440.947-83, com domicílio à Rua Nilton Coelho de Andrade, n. 772, São Paulo/SP, CEP 02167-900; 
e, como Diretor sem Designação Específica - Felipe Doin Braga, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da 
carteira de identidade nº 10393058-2, inscrito no CPF sob o nº 074.125.237-67, todos com domicílio à Rua Nilton Coelho de 
Andrade, n. 772, São Paulo/SP, CEP 02167-900. Os Diretores, ora reeleitos, declaram que renunciam à remuneração de 
pró-labore. Desta forma não houve deliberações sobre os pró-labores. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos. São Paulo, 11 de agosto de 2021. Acionistas: COSA 
PARTICIPAÇOES LTDA. e HATAR PARTICIPAÇOES LTDA. Mesa: Carlos Otávio de Souza Antunes – Presidente; Telmo 
Joaquim Nunes – Secretário – OAB/SP nº 243.668.  A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Carlos Otávio 
de Souza Antunes - Presidente; Telmo Joaquim Nunes - Secretário - OAB/SP nº 243.668. JUCESP – Registrado sob o nº 
432.978/21-5 em 01/09/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
TERMO DE CONTINUIDADE DE POSSE DE DIRETOR. O(s) Diretor(es) ora  reeleito(s) na Assembleia Geral Ordinária de 
11/08/2021 ratificaram as suas posses no dia 11/08/2021, e declara(m) que, sob as penas da lei, não está(ão) impedido(s) 
de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, podendo, 
assim, exercer(em) a atividade mercantil e o cargo de administração de Sociedades comerciais. Gustavo Nader Damião 
Rodrigues (Diretor Presidente); Anuar Escovedo Helayel (Diretor de unidade de negócios); Felipe Doin Braga (Diretor).

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 Certifi cados 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 24 de setembro de 2021 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 (“IN CVM 625”), 
nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 16.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão 
celebrado em 27 de novembro de 2020, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Autorizar o registro da 
incorporação imobiliária dos imóveis objeto das matrículas (i) de nº 76.558, 14.321 e 87.413, todas do Empreendimento 
Capitão Cavalcanti, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente; (ii) de n° 153.151, do Empreendimento Elísio, junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis competente; (iii) de n° 197.498, do Empreendimento Pedro Colaço, junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis competente; (iv) de n° 159.583, do Empreendimento Scipião, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
competente; (v) de n° 378.544, 378.543, 378.542 e 454.427, todas do Empreendimento Antonio Bento, junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis competente;  (vi) de n° 233.854, do Empreendimento Ricardo Jafet 1, junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis competente; (vii) de n° 235.402, do Empreendimento Ricardo Jafet 2, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
competente; e (viii) de n° 103.617, 140.455, 202.311, 237.402 e 23.471, todas do Empreendimento Chagas Santos, junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis competente, de forma que a Securitizadora possa assinar todo e qualquer documento 
relacionado, incluindo, mas, não se limitando a assinatura do Termo de Anuência; 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 (i) acima. 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 fi ns 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 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. 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 agentefi duciario@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 específi cos 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 certifi cados 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, 04 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
09 e 10/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº. 0015832-38.2021.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). Cláudio Salvetti D’Angelo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Rosemeire Fernandes, CPF 099.575.648-11, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
18.414,28 (junho/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a
executada, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS .
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de
2021. 04 e .08.09

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO DE UM ANO Autos de Declaração 
de Ausência de Roberto Jover Carmelo Peralta Perez, requerido por Deolinda Peralta Oruê,  
CPF 176.111.958-32 - Processo nº 1094085-30.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leonardo Aigner 
Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que atendendo ao que lhe foi requerido anuncia que nos autos supracitados, procedeu-se 
à ARRECADAÇÃO dos bens de propriedade do requerido Roberto Jover Carmelo Peralta Perez, 
e ainda o chama, para entrar na posse de seus bens, conforme dispõe o art. 745 do CPC. E para  
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado durante um ano, reproduzido de dois em dois meses na forma da lei. Será o 

cidade de São Paulo, aos 18 de janeiro de 2021.                                                                   B 03 e 04/09

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0030197-94.2021.8.26.0100) - Processo 
principal: 1011772-70.2019.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 
4ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Flloch Comércio Importação e Exportação de Roupas 
Eireli Epp, CNPJ 17.449.800/0001-97, na pessoa de seu representante legal e a Mohamad Wael 
Assad Ahmad, CPF 452.309.148-07, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Banco Bradesco 
S/A, foi convertido o mandado de citação em execução, para que paguem a quantia de R$ 170.168,83 
(junho/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Ficam cientes, ainda, 
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, impugnação. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1009765-81.2019.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa
Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSELI PUHL ZIGMUNDO, Brasileira,
Separada judicialmente, Prendas do lar, RG 34.695.807-6, CPF 361.725.530-20, que Sociedade Educacional
Bricor Ltda, CNPJ 56.578.719/0001-69, ajuizou Ação Monitória para cobrança de R$ 5.300,67 (setembro/
2018), referente à prestação de serviços educacionais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do Código de Processo Civil), ou ofereça embargos, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, 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 15 de julho de 2021. 03 e 04.09
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CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA ESTRADA DA ROSEIRA, 6725 - BORDA DO CAMPO CEP: 83075-010 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR (41) 3134-3450

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)

170 veículos

LEILÃO dia 08/09/2021

QUARTA-FEIRA
Leilão 14:15hs

COLISÃO - ROUBO/FURTO
ENCHENTE E

VEÍCULOS EM FIM
DE VIDA ÚTIL

LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR

41 3134-3450

www.donhaleiloes.com

Luiz Rafael Lemuchi de Lima
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 20/315L - Jucepar
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Jeep apresenta o sofisticado Commander
O maior e mais sofisticado Jeep

já produzido no Brasil chega para tra-
zer um novo patamar premium para a
marca no País e deixar a gama ainda
mais completa, depois do Renegade e
Compass. O Commander vem com
sete lugares, um dos maiores porta-
malas da categoria, é completo e já
entrega todos os melhores conteúdos
de série em duas versões: Limited e
Overland (ambas com opções Turbo
flex 4x2 e Turbo diesel 4x4). O preço
do novo SUV parte de R199.990 para
o Limited Turbo Flex AT6, seguido
do Overland Turbo Flex AT6 por R$
219.990. Já nas versões comtração nas
quatro rodas, o Limited Turbo Diesel
4x4 AT9 custa R$ 259.990 e o Over-
land Turbo Diesel 4x4 AT9 R$
279.990.

A pré-venda do Commander co-
meçou no hotsite https://
commander.jeep.com.br/ e na rede de
concessionárias Jeep. A reserva funciona com
um sinal de R$ 5 mil e a previsão de entrega
dos carros é a partir de outubro.

Todos os clientes que comprarem o Jeep
Commander durante a pré-venda terão van-
tagens. Os 500 primeiros ganharão um wel-
come kit exclusivo composto por uma mala
de viagem em couro com a logomarca com o
nome do modelo e um kit Trousseau (neces-
saire com produtos de higiene da marca). Os
que comprarem até o final da pré-venda, dia
7 de outubro, terão as três primeiras revi-
sões grátis. Para quem fizer a aquisição como
pessoa física, no varejo, a Jeep pagará o va-
lor da tabela FIPE no Renegade ou Compass
usados.

O Jeep Commander não tem opcionais,
mas oferece uma linha de acessórios Mopar,
para o interior, exterior e transporte de car-
gas. São 18 itens disponíveis, como assento
para pets, porta-óculos, bagageiro de teto
para prancha de surfe e malas, entre outros.

Com garantia de três anos, o Comman-
der tem revisões a cada 12 mil quilômetros
ou um ano para as versões turbo flex 4x2 e
20 mil quilômetros ou um ano para as ver-
sões turbo Diesel 4x4.

Design e interior refinados
O Commander possui as tradicionais e

marcantes sete fendas que, juntamente com
os faróis unificados, apresentam uma assi-
natura única. A silhueta traseira e a barra
horizontal também combinam com os mús-
culos robustos e a sofisticação da assinatura
das lanternas. Além disso, o DNA Jeep pode
ser observado em todos os detalhes, como
nos arcos de roda trapezoidais, ângulos de
rampa e altura de solo que caracterizam o
family feeling lateral.

Os faróis Full LED proporcionam mais
segurança e possuem seta dinâmica, outra
tendência premium. Já as lanternas em LED
contam com desenho inédito e trazem aca-
bamento em cromo acetinado, com quatro
refletores inferiores, sendo um com a função
de seta e os outros três com luz de posição e
freio. O grupo óptico traz total harmonia
entre suas luzes, uma vez que, os faróis de
neblina e DRL também são em LED.

O interior tem um refinamento de alto

nível, o que pode ser visto até nos bancos,
feitos em couro com detalhes em suede. A
mistura de materiais também traz uma sen-
sação inigualável de maciez e conforto. Os
assentos possuem costura aparente, com
tom acobreado, bordado no encosto e nos
assentos dos bancos. O logotipo da Jeep
vem gravado em baixo relevo (versão Limi-
ted) no banco e no apoio de braço, que ainda
traz o ano de fundação da marca (1941). Na
Overland, o nome da versão é que vem gra-
vado nos bancos.

Alinhado aos bancos, também há reves-
timento em suede e couro no painel com
costura em burnished cooper nos acabamen-
tos em marrom e preto e em light diesel grey
no acabamento em cinza. Há ainda um filme
decorativo hydrographic com acabamento
metálico, que varia de acordo com o tom do
interior: vertical brush com cromado cobre,
silver metal brush com cromado e ainda ver-
tical brush com cromado acetinado. A sofis-
ticação é observada até mesmo nos badges
externos do modelo como o nome do carro e
logo Jeep. Eles trazem duplo acabamento
em cromo acetinado e cobre.

O modelo oferece seis opções de cores
tradicionais (Branco Polar, Cinza Granite,
Prata Billet, Azul Jazz, Deep Brown e Pre-
to Carbon), além da exclusiva Slash Gold,
um tom dourado sutil. Nas versões Over-
land, além do teto preto, as molduras inferi-
ores são na cor do veículo. Por dentro, há
três cores como opções para o acabamento
interno: couro e suede preto (Limited), cou-
ro e suede marrom (Overland) e couro cinza
(opcional).

O Commander traz nove easter eggs es-
palhados no interior e exterior do veículo.
Além de alguns tradicionais encontrados tam-
bém em outros modelos Jeep, o novo SUV
da Jeep traz novos desenhos.

Espaço Interno
São três fileiras de assentos, sete lugares

e um dos maiores porta-malas da categoria
com 1.760 litros com todos os bancos rebai-
xados, 661 litros na configuração com cinco
ocupantes e 233 litros com os sete assentos
levantados, o maior volume com sete ocu-
pantes no segmento. Além disso, o modelo

também conta surpreendente espaço de por-
ta-objetos: 31 litros de volume.

O Commander permite o rebatimento
dos assentos de oito formas diferentes, le-
vando a uma ampliação do vão de carga fácil
e intuitiva. Além disso, não é somente a pri-
meira fileira que traz o máximo de conforto e
praticidade. A segunda fila tem um desloca-
mento longitudinal de até 14cm, permitindo
escolher entre um maior espaço de pernas
também para os passageiros da fila do meio
ou optar por aumentar ainda mais o porta-
malas.

Vale dizer ainda que a segunda e terceira
fileiras de assentos são reclináveis, garantin-
do uma posição mais confortável personali-
zada entre cada ocupante. Para completar, o
Jeep Commander tem ótima acessibilidade a
todo esse espaço, com ângulo de abertura de
portas de 80°, o melhor entre seus concor-
rentes.

Tecnologia
O Jeep Commander traz muita tecnolo-

gia de ponta. Vem com cluster Full Digital
personalizável de 10,25" e central multimí-
dia com tela touch de 10,1" Full HD com
navegação embarcada e espelhamento para
Apple Carplay e Android Auto por conexão
sem fio. Conta também com carregamento
de smartphones sem a necessidade de cabo,
por indução. Ainda existem portas USB nas
três fileiras de assentos.

Traz também acesso ao porta-malas com
abertura e fechamentos elétricos na Limited
e Overland, sendo que na última ainda há
sensor de presença (Hands-Free). Ainda há
pára-brisas e vidros laterais térmicos, reba-
timento automático dos retrovisores, Key-
less Enter ‘N Go e ar-condicionado Dual
Zone com canal dedicado aos assentos tra-
seiros.

O banco do motorista tem ajuste elétri-
co em todas as versões, banco dianteiro do
passageiro com ajuste elétrico na Overland e
amplo teto solar panorâmico.

O Jeep Commander vem bem equipado
de série em todas as versões com tecnologi-
as de direção autônoma muito valorizadas
por clientes do segmento premium. Traz
controle de cruzeiro adaptativo, alerta de

colisão com frenagem automática,
detecção de ponto cego e de tráfego
cruzado, alerta de mudança de faixa,
frenagem de emergência para pedes-
tres, ciclistas ou motociclistas, detec-
tor de fadiga do motorista, reconhe-
cimento de placas de velocidade, co-
mutação automática de faróis e park
assist.

O Commander traz o sistema de
som da marca premium Harman Kar-
don com 9 alto-falantes, subwoofer e
450 Watts de potência. Ele conta ain-
da com a exclusiva tecnologia Fresh
Air, que utiliza dutos da cabine como
“caixa acústica”. Isso elimina a ne-
cessidade de caixas tradicionais, re-
duzindo o peso do sistema em 40% e
o volume em 70%, além de garantir
uma pressão de som mais alta e uma
faixa de graves mais profunda.

Alexa in Vehicle na Adventu-
re Intelligence

O Jeep Commander é totalmente conecta-
do. O modelo traz a Adventure Intelligence,
plataforma de conectividade exclusiva da Jeep,
em todas as versões. A plataforma entrega con-
veniência, assistência e entretenimento com
mapas inteligentes, chamadas de emergência e
wifi hotspot, que conecta até oito aparelhos
no wifi nativo do Jeep Commander.

Uma grande novidade da plataforma na
versão Overland é a função Alexa in vehicle,
que leva a assistente pessoal da Amazon para
dentro do novo SUV da Jeep. Basta estar
conectado e sincronizado com sua conta e é
possível utilizar todas as funções da Alexa
de dentro do carro. Além de todos os co-
mandos já conhecidos, como fechar os vi-
dros, ligar os faróis ou o motor, o Jeep Com-
mander tem acesso a todos os comandos da
assistente, inclusive externos ao veículo. Por
exemplo, é possível pedir ao Commander
para abrir o portão da garagem, ver a condi-
ção do tempo, procurar um restaurante ou
uma farmácia, ou até mesmo acrescentar um
item a uma lista de compras.

O Commander traz ainda o Jeep Off-
Road Pages com informações como grau de
inclinação vertical e lateral, sistema de tra-
ção selecionado e status do bloqueio de dife-
rencial.

O modelo oferece sete airbags de série
em todas as versões: dois frontais, dois late-
rais, dois de cortina e um para o joelho do
motorista.

Performance
Desenvolvido sobre a plataforma Small

Wide, o Jeep Commander tem carroceria
composta por 79% de aços de alta e ultra
resistência, proporcionando maior seguran-
ça aos seus ocupantes por aumentar a rigi-
dez e a absorção de impactos.

O modelo traz novas suspensões dian-
teira e traseira com geometria e calibração
adaptadas para as dimensões e o peso do
modelo.

Até mesmo a performance do ar-condi-
cionado do Commander se destaca. Com sis-
tema dual zone e blower posterior, ele apre-
senta a melhor temperatura na terceira fila
do segmento, 10% mais baixa que os con-
correntes.

O modelo ainda possui vidros com iso-
lamento termoacústico. O para-brisas e as
janelas foram desenvolvidos em várias ca-
madas, garantindo melhor isolamento, redu-
zindo até 10db no som e cerca de 10°C na
temperatura do interior do veículo. Os vi-
dros traseiro e laterais são mais escuros, pro-
porcionando mais privacidade e proteção
solar.

Versões Turbo Flex T270 4x2 AT6
O Jeep Commander vem equipado com

o motor T270, que oferece baixas emissões
de CO2 e ótima performance. Ele já vem
preparado para atender aos requisitos do
Proconve L7, previsto para janeiro de 2022.
Seu design é focado na eficiência e apresenta
baixo consumo de combustível. Com tecno-
logia global e produzido no Brasil, o T270
tem 185 cv e 270 Nm e é o motor flex de
maior potência do país entre os motores tur-
bo flex.

As versões Turbo Flex do Commander
possuem sistema de tração 4x2 e câmbio
automático de 6 velocidades. Trazem ainda
o modo de condução Sport, que habilita uma
calibração diferenciada, com trocas de mar-
chas mais rápidas que passam a ser realiza-
das em rotações mais altas. Isso torna a res-
posta do acelerador mais ágil e a direção fica
mais firme, proporcionando uma experiên-
cia de condução mais esportiva.

O Commander possui também o Tracti-
on Control +, sistema de controle de tração
que atua em condições em que o veículo te-
nha piso de baixa aderência com o solo em
uma das rodas. Ele está disponível para to-
das as versões 4x2. O sistema aplica torque
de frenagem na roda que está escorregando e
transfere o torque para outra roda que esteja
em contato com o piso. Para habilitar a fun-
ção, basta que o motorista pressione a tecla
ASR OFF. Assim, mesmo com tração dian-
teira, o modelo ainda pode se aventurar nas
trilhas, como todo Jeep.

Versões Turbo Diesel TD380 4x4 AT9
O Jeep Commander oferece como op-

ção o motor turbo Diesel TD380, de quatro
cilindros, que recebeu um mapa de calibra-
ção específico, novo volante motor, novo
conversor de torque, nova turbina e teve a
curva de pedal aprimorada, permitindo um
aumento de torque de 350 Nm para 380 Nm.
Com 2.0 litros e quatro cilindros, o propul-
sor possui 170 cv de potência.

O TD380 também ainda antecipa o aten-
dimento às normas do Proconve L7. O pro-
pulsor traz o sistema SCR de pós-tratamen-
to de gases de escape, reduzindo a emissão
de gases poluentes. Com isso, é necessário o
uso do aditivo ARLA32. No motor TD380
a autonomia é de cerca de 10 mil km. Assim,
o motorista não precisará parar para abaste-
cer com o aditivo com muita frequência.

Com o autêntico DNA Jeep, todas as ver-
sões Turbo Diesel do Commander possuem
sistema de tração 4x4 com reduzida, câmbio
automático de 9 velocidades, seletor de terre-
nos com três modos (Sand/Mud, Snow e
Auto) e HDC (Hill Descent Control), que
auxilia o motorista em descidas íngremes du-
rante percursos off-road. Além disso, possu-
em altura mínima de solo de 21,2 cm, ângulo
de entrada de 26° e de saída de 24°.

Hyundai lança Creta Nova Geração
A Hyundai Motor Brasil produziu em

Piracicaba (SP) o Creta Nova Geração 2022,
disponível nas versões Comfort, Limited e
Platinum, com motor 1.0l Turbo GDI de
120 cv, e Ultimate, com motor Smartstream
2.0l de 167 cv. A novidade tem pré-venda
pelo site www.hyundai.com.br.

A nova geração do SUV Creta está dis-
ponível em quatro versões. Com motor 1.0l
Turbo GDI, temos as configurações
Comfort, por R$ 107.490, Limited, por R$
120.490, e Platinum, por R$ 135.490. Já a
topo de linha, Ultimate, sai de fábrica com o
propulsor Smartstream 2.0l e tem valor su-
gerido de R$ 146.990. A opção com teto em
preto, Dual Tone, disponível apenas sob
consulta para a configuração Ultimate, acres-
centa R$ 1.500.

A grade frontal em formato hexagonal,
possui uma combinação de cores e formas
que deixa clara sua presença na carroceria.
Dependendo da versão, pode vir com barras
horizontais ou elementos em “cascata”, sen-
do emoldurada em prata ou cromado. O con-
junto óptico dianteiro é evidenciado tam-
bém pelas luzes diurnas em LED (DRL),
disponíveis para as quatro versões de aca-
bamento. Faróis e lanternas em LED na ver-
são topo de linha contribuem para um efeito
ainda mais marcante.

Na silhueta lateral, há um elemento de
design na forma de uma moldura que segue
pela linha superior das portas e termina con-
tornando a coluna C, na cor prata. As rodas
de liga-leve são de 16 polegadas na versão de
entrada, diamantadas e de 17 polegadas nas
configurações intermediárias, e diamantadas
e de 18 polegadas no topo da gama. A antena
é do tipo barbatana para toda a linha.

Na parte traseira, mais uma vez, as lan-
ternas em LED exibem uma novíssima assi-
natura de luz, enquanto a inscrição com o
nome do SUV aparece centralizada e espa-
çada acima da placa. As identificações dos
motores, “2.0” ou “TGDI”, aparecem ao lado
direito do para-choque, na parte inferior da
traseira.

 O Creta Nova Geração está disponível
em seis cores diferentes. Duas sólidas, Pre-
to Onix e Branco Atlas; três metálicas, Prata
Sand, Prata Brisk e Cinza Silk; e uma pero-
lizada, Azul Sapphire. Há ainda uma combi-

nação de pintura chamada Dual Tone, quan-
do as cores Branco Atlas, Prata Sand, Prata
Brisk, Cinza Silk e Azul Sapphire podem
vir com teto, moldura da coluna C e barras
de teto em preto, como opção e sob consul-
ta prévia, exclusivamente na versão Ultima-
te.

O interior está mais luxuoso graças ao
acabamento primoroso, ao toque agradável
de seus materiais e aos tons dos revestimen-
tos. Os novos bancos são envolventes, o
console central está mais elevado e o painel
central fica ergonomicamente voltado para o
condutor, o que permite melhor visualiza-
ção e comando. Para completar, o volante
esportivo de base reta e a alavanca de câm-
bio em T reforçam a sensação de um verda-
deiro “cockpit”.

O novo Creta cresceu por dentro e por
fora. Agora são 4,30 m de comprimento, 1,79
m de largura e 2,61 m de entre-eixos. Há
mais espaço para pernas, ombros e joelhos.

O freio de estacionamento eletrônico faz
com que se ganhe ainda mais espaço no con-
sole central. Outros destaques são o painel
digital colorido de sete polegadas, o ar-con-
dicionado automático digital e o seletor de
modo de direção – com opções Normal,
Smart, Eco e Sport –, escolhido de acordo
com o estilo de direção do condutor e que
atua nos pontos de aceleração, troca de mar-
cha e esforço na direção.

O teto solar panorâmico oferece uma das
áreas envidraçada mais amplas disponíveis,
que vai até a cabeça do passageiro traseiro.
E, por fim, a central multimídia BlueNAV
traz a maior tela da categoria, de 10,25 pole-
gadas, e conta com navegação e conexão Ap-
ple Car Play e Android Auto.

Nessa tela o condutor poderá ver ima-
gens das câmeras de ré, lateral e frontal, que
formam uma visão 360 graus. Graças ao
Smart Camera 360° uma combinação dessas
câmeras gera até oito modos de visão e si-
mula uma vista aérea real.

Segurança e recursos exclusivos
O pacote de segurança Hyundai Smart-

Sense chega ao Brasil com o Creta 2022.
Além da Smart Camera 360°, a Nova Gera-
ção sai de fábrica com Câmera para Monito-
ramento de Ponto Cego, que exibe no dis-
play central do painel de instrumentos, em

vídeo, a visão do ponto cego para a direção
indicada após acionar o sinal de mudança de
faixa. A lista segue com o Sistema de Frena-
gem Autônomo, que age em situações em
que há risco de colisão frontal com pedes-
tres, outros veículos e até mesmo ciclistas, e
que, graças ao novo recurso de Detecção de
Convergência à Esquerda, alerta, caso haja
risco de colisão com algum veículo vindo de
uma pista adjacente no lado oposto, tão logo
seja acionado o sinal de mudança para a faixa
à esquerda. Se esse risco prossegue, os frei-
os são acionados automaticamente.

Outra função exclusiva é o Assistente
de Permanência em Faixa. A tecnologia for-
nece um aviso e auxilia automaticamente na
condução para evitar a saída do veículo para
a outra pista de forma não intencional. Já o
Assistente de Centralização em Faixa man-
tém constantemente o veículo no centro da
pista, baseando-se para isso tanto nas faixas
pintadas no chão como no alinhamento com
o veículo à frente, caso não haja marcação no
solo. Completam a lista do pacote Smart-
Sense o Detector de Fadiga, o Farol Alto
Adaptativo e o Controle de Velocidade Adap-
tativo.

Seis airbags, freios a disco nas quatro
rodas, controle de velocidade de cruzeiro com
limitador de velocidade, acionamento inteli-
gente one-touch das luzes de direção estão
disponíveis em todas as versões, assim como
freios ABS com EBD, controles de estabili-
dade eletrônico e tração (ESP e TCS), assis-
tente de partida em rampa (HAC), sinaliza-
ção de frenagem de emergência (ESS) e mo-
nitoramento de pressão dos pneus (TPMS).

O conceito global da Hyundai para co-
nectividade veicular, o Bluelink, chega com
novidades no novo Creta. Além das funcio-
nalidades já conhecidas na família de com-
pactos HB20, como os serviços de rastrea-
mento e recuperação veicular, possibilidade
de realizar comandos pelo celular para ligar
o carro e abrir as janelas, e receber alertas, o
motorista do Creta 2022 poderá ajustar a
temperatura do ar-condicionado automático
digital e acessar o sistema da Smart Camera
360°, o que significa poder visualizar, pelo
aplicativo, o que se encontra ao redor do
automóvel antes de se aproximar para em-
barcar.

Será possível buscar e acessar pontos
de interesse através de um mapa no aplicati-

vo do Bluelink e enviá-los ao carro. Ao tra-
çar uma rota, o sistema de navegação indica-
rá o melhor caminho usando informações de
tráfego em tempo real.

Outra novidade em termos de conectivi-
dade são os comandos de voz. Ao pressio-
nar um botão no volante, uma série de funci-
onalidades do veículo podem ser acionadas
por voz, tais como: ligar e desligar o ar-con-
dicionado, ativar a ventilação do banco do
motorista e abrir e fechar o vidro do moto-
rista. Caso o Bluelink esteja ativado, por
comandos de voz também é possível enviar
mensagens de texto, obter informações so-
bre o clima e encontrar pontos de interesse
para navegação.

O pacote de uso do Bluelink para o Cre-
ta 2022 será gratuito nos seis primeiros me-
ses de uso. Após o período, os serviços te-
rão mensalidade de R$ 29,90 para o pacote
básico ou R$ 49,90 para o uso de navegação
por GPS.

Motorizações
O Creta Nova Geração chega com mo-

tor 1.0l Turbo GDI de injeção direta de com-
bustível, nas configurações Comfort, Limi-
ted e Platinum. O propulsor de três-cilin-
dros entrega potência de 120 cv, com torque
máximo de 17,5 kgf.m logo aos 1.500 rpm,
que se mantém até 3.500 rpm, possibilitan-
do acelerações e retomadas mais eficientes
para todas as situações e com baixo consu-
mo de combustível.

A versão topo de linha Ultimate vem
com motor aspirado Smartstream 2.0l  e
passa a oferecer 167 cavalos de potência e
eficiência 8% maior em economia de com-
bustível em relação a sua versão anterior.

A transmissão será sempre automática
de seis velocidades e ambos os motores es-
tarão disponíveis com sistema Stop & Go,
para desligamento e partida do motor, pro-
porcionando ainda mais economia de com-
bustível.

A nova geração do Creta tem cinco anos
de garantia sem limite de quilometragem para
veículos de uso particular. Nas aplicações
comerciais, a garantia continua de cinco anos
ou até atingir 100 mil quilômetros. O SUV
compacto terá revisões periódicas até 60 mil
quilômetros com preços fixos para ambas as
motorizações.


