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SP bate recorde com 766,9 mil doses
aplicadas em um único dia

Governo diz que não há mais
interdição de rodovias por caminhoneiros
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Comércio cresce 1,2% em julho e
atinge patamar recorde, diz IBGE
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Biden e Xi
discutem por

telefone
necessidade de
evitar conflito

Os presidentes  dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, e da
China, Xi Jinping, conversaram
por 90 minutos na quinta-feira
(9), em sua primeira conversa
em sete meses. Eles discutiram
a necessidade de garantir que a
competição entre as duas mai-
ores economias do mundo não
vire um conflito.

Em comunicado, a Casa
Branca disse que Biden e Xi ti-
veram “uma discussão ampla e
estratégica”, incluindo áreas
em que interesses e valores
convergem e divergem. A con-
versa teve como foco questões
econômicas, mudanças climá-
ticas e a covid-19, disse uma
autoridade norte-americana à
imprensa.                       Página 3
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ANS alerta para efeitos da
pandemia na saúde mental
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Esporte

Enzo Fittipaldi mostra rápida adaptação
na F2 e larga na sétima fila em estreia

Neste fim de semana a Fór-
mula 2 dá início a segunda meta-
de do campeonato, realizando a
quinta etapa no tradicional circui-
to de Monza, na Itália. Promovi-
do para a F2, o piloto Enzo Fitti-
paldi faz sua estreia na categoria
pela equipe Charouz Racing Sys-
tem e mostra rápida adaptação.

No treino livre da manhã de
sexta-feira (10), Fittipaldi teve
seu primeiro contato com o car-
ro da F2. Na classificação, após
colocar um novo conjunto de
pneus macios, o piloto brasileiro
cravou o tempo de 1min32s965,

finalizando na 13ª posição.
“Estou muito contente com o

resultado. No treino livre foquei
mais em entender como o carro
funciona e me adaptar o máximo
possível para a classificação.
Essa em Monza costuma ser bem
movimentada, com todos sem-
pre buscando o vácuo do carro da
frente, então fiz o meu melhor
para conseguir um bom tempo.
Para a estreia, foi um bom pri-
meiro passo e agora buscar nas
corridas andar ainda mais à fren-
te”, diz Enzo, que é patrocinado
pela Claro, Baterias Moura,

PLGG, Furia e HyperX.
A classificação desta sexta-

feira definiu o grid para a cor-
rida 3, a chamada “Feature
Race”, que proporciona a mai-
or quantidade de pontos. O grid
de largada da corrida 1 é a in-
versão dos dez primeiros da
classificação e o grid de lar-

Maverick Viñales estará de volta neste
final de semana no GP de Aragon
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Viñales estreia na Aprilia

Por Járcio Baldi

A grande novidade desse
final de semana no Grande
Prêmio de Aragon na Espanha
será o retorno às pistas de
Maverick Viñales. Mas não
será pela Yamaha onde correu
por quatro temporadas e sim
pela Aprilia, como compa-
nheiro de Aleix Espargaró.
Ambos já estiveram juntos na
equipe da Suzuki no passado,
mantendo um bom relaciona-
mento. Essa mudança de equi-
pe durante o transcorrer de
uma temporada é algo raro na
MotoGP e se o espanhol ven-
cer uma prova até o final da
temporada se tornará o se-
gundo piloto a realizar tal fei-
to, igualando-se a Mike Rai-
lwood que no ano de 1961

venceu pela Norton e posterior-
mente pela MV Agusta. “Mais do
que animado, estou com muita
vontade e motivado para come-
çar esta história com a Aprilia.
As seis corridas que temos pela
frente são apenas um presente
para nos prepararmos melhor
para o próximo ano. É tudo mui-
to diferente e preciso aprender
bastante e rápido” afirmou Viña-
les. “Estou muito feliz que Ma-
verick juntou-se à nossa equipe.
Acho que ele chegou no melhor
momento da Aprilia. Como meu
companheiro de equipe, penso
que faremos um time bastante
forte. Creio que o futuro será bri-
lhante para nós, apesar do alto ní-
vel das outras equipes e pilotos,
mas o desafio é muito empolgan-
te” afirmou Aleix Espargaró que
na prova passada quebrou um je-

jum de pódios da marca italiana
que durava 21 anos

Marc Márquez é o maior ven-
cedor desse circuito espanhol
com seis vitórias nas treze eta-
pas que aconteceram em Aragón.

O piloto, oito vezes campeão do
mundo, afirmou que seus hábitos
e treinamentos mudaram bastan-
te após o grave acidente na Es-
panha em 2019 e que além de
mudar sua rotina de treinamen-

te não posso realizar, por isso
tento adaptar a moto de dife-
rentes formas para perder o mí-
nimo de tempo possível nesses
pontos” declarou.

O piloto ainda reafirmou
que a conversa com Doohan tem
lhe ajudado em muito a superar
essa fase, como por exemplo os
erros inexplicáveis mencionado
pelo ex-campeão. “Ele não sabia
como encontrar a solução e era
simplesmente porque o corpo se
ajustava de uma maneira diferen-
te na moto, você se sentia confi-
ante mas não estava bem posici-
onado sobre ela. Isso acontece
comigo nos finais de semana,
mas meu objetivo é voltar a ser
o mesmo de antes” finalizou.

A prova acontece nesse do-
mingo a partir das 9 da manha com
transmissão pelo FOXSports.

tos sente falta de praticar paddel
e futsal com os amigos. Márquez
obtém bons tempos nos treinos
iniciais, mas no decorrer do fi-
nal de semana o desgaste pesa
sobre o piloto interferindo em
seu rendimento. Devido às con-
dições físicas o piloto tem que
adaptar seu estilo de pilotagem
não lhe permitindo obter o má-
ximo da moto.

Apesar de não ser o favorito
por não encontrar-se 100% fisi-
camente, Márquez fez o melhor
tempo no primeiro dia de treinos.
“Este ano sofro em vários pon-
tos e alguns são iguais aos que
eu sofria no passado, mas outros
são novos para mim. Antes adap-
tava facilmente meu estilo de pi-
lotagem, mas nesse momento
não posso. Em meu cérebro é
algo que consigo, mas atualmen-

gada da corrida 2 é a inver-
são dos dez primeiros que fi-
nalizarem a corrida 1.

A corrida 1 acontece neste
sábado às 03h50 e a corrida 2
às 9h45. No domingo, a corri-
da 3 está prevista para às 5h25
e todas as provas serão trans-
mitidas pelo canal BandSports.

DÓLAR EURO

Comercial
Compra:   5,25
Venda:       5,25

Compra:   6,20
Venda:       6,20

Turismo
Compra:   5,24
Venda:       5,39
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A campanha anual de preven-
ção ao suicídio que ocorre no
Brasil desde 2014 sob o título de
Setembro Amarelo levanta nessa
edição uma preocupação especí-

fica com o momento que o país e
o mundo atravessam. Em uma nota
divulgada em seu portal eletrôni-
co, Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) traz algumas pa-

lavras do seu diretor-presidente,
Paulo Rabello, sobre o risco do
agravamento de quadros de saúde
mental em decorrência da pande-
mia de covid-19.             Página 4

O volume de vendas do
comércio varejista brasileiro
cresceu 1,2% em julho deste
ano, na comparação com o mês
anterior. Essa foi a quarta alta
consecutiva do indicador, que
atingiu patamar recorde da sé-
rie histórica da Pesquisa Men-
sal do Comércio (PMC), inici-
ada em 2000.

O comércio também teve
altas de 5,7% na compara-
ção com julho de 2020; de
1,1% na média móvel tri-
mestral; de 6,6% no acumu-

lado do ano e de 5,9% no
acumulado de 12 meses. Os
dados foram divulgados  na
sexta-feira (10) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

A receita nominal também
apresentou altas: de 2,2% na
comparação com junho deste
ano; de 1,5% na média móvel
trimestral; de 19,7% em rela-
ção a julho de 2020; de 18,6%
no acumulado do ano e de
15,7% no acumulado de 12
meses.                      Página 3

Prefeitura anuncia novas
regras para realização de

velório nas unidades
municipais e particulares

 da cidade

Indicadores globais
apontam desaceleração
 no segundo semestre

Os Barômetros Econômicos
Globais de setembro, divulgados
na sexta-feira  (10) pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (Ibre/FGV),
permanecem com a tendência de
queda observada desde julho, ape-
sar de manterem os níveis eleva-

dos, compatíveis com a retoma-
da da economia mundial. Os ba-
rômetros econômicos são um sis-
tema de indicadores que permite
uma análise tempestiva do desen-
volvimento econômico global e
foram lançados em março de
2020 pela FGV.              Página 3
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O Ministério da Saúde do
Governo Federal deixou de en-
viar cerca de 1 milhão de 2ª do-
ses de Astrazeneca para São Pau-
lo, provocando um verdadeiro
apagão de vacinas nos 645 mu-
nicípios do estado. O prazo de
aplicação destas doses começou
a vencer no dia 4 de setembro.

A Secretaria de Estado da
Saúde cobrou na última semana
o órgão federal o envio destas
doses para completar o esquema
vacinal, conforme a bula do fa-

bricante e diretriz do PNI (Pro-
grama Nacional de Imunizações).
Novo ofício foi enviado à pasta
federal na quinta-feira (9).

Além destas 1 milhão de do-
ses, São Paulo precisa receber
cerca de 3,2 milhões de vacinas
da AstraZeneca para concluir os
esquemas vacinais até outubro.
Desse total, 1,4 milhão precisam
chegar até o dia 20 de setembro.
Mais 1,27 milhão devem ser re-
cebidas até a primeira quinzena
do próximo mês e outras 465

mil até o final de outubro.
Este quantitativo total já ha-

via sido solicitado por meio de
ofício na última quinta-feira (2),
mas não houve resposta pelo
Ministério até o momento.

Em eventual indisponibilida-
de de mais remessas da Astraze-
neca, o Estado aguarda envio
imediato de doses da Pfizer para
suprir esta demanda e concluir
os esquemas em conformidade
com a solução de intercambia-
lidade indicada pelo próprio PNI

do Ministério da Saúde.
“O não envio destas doses

descumpre uma obrigação do
Ministério da Saúde das vaci-
nas necessárias à imunização
complementar das pessoas que
já tomaram a primeira dose da
vacina. A segunda dose é fun-
damental para o enfrentamen-
to da pandemia e garantir pro-
teção total para a população”,
destaca Regiane de Paula, co-
ordenadora do Plano Estadual de
Imunização (PEI).

Prefeitura anuncia novas regras para
realização de velório nas unidades
municipais e particulares da cidade

A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal das Sub-
prefeituras, anuncia novas regras
para a realização de velórios nas
cidade, tanto nas unidades mu-
nicipais quanto nas particulares.
A partir deste sábado (11) volta-
rão a ser realizadas as cerimô-
nias no Crematório Dr. Jayme
Augusto Lopes, na Vila Alpina,
Zona Leste. Também passam a
ser permitidos os velórios de
vítimas da Covid-19, caso te-
nham se passado os 20 dias de
contágio da doença, propician-
do às famílias um momento de
despedida com a urna aberta.

A nova regulamentação tem
como base a queda no número
de óbitos e a evolução do cro-
nograma de vacinação no muni-
cípio, seguindo as recomenda-
ções da Coordenadoria de Vigi-
lância em Saúde- COVISA, que
ressalta a importância no cum-
primento das medidas sanitárias
de contenção da pandemia do
Coronavírus.

Covid-19
Nos casos de morte em de-

corrência da contaminação por
Covid-19, durante o período de
transmissão - dentro dos 20 dias
a contar da data de diagnóstico -
permanece proibida a realização
de velório. O funeral deverá
acontecer com a urna fechada
durante todo o tempo, sem qual-
quer contato com o corpo do
falecido.

Quando a morte em decorrên-
cia de Covid-19 ocorrer fora do
período de contágio, o velório pas-
sa a ser permitido. Sendo assim, se
transcorridos 20 dias ou mais do
diagnóstico da doença, a informa-
ção deve ser devidamente atestada
por Declaração Médica para que o
velório, com a urna aberta, seja
realizado pela família.

Tempo de cerimônia
Não há alteração quanto ao

tempo de velório em casos de
morte em decorrência da Covid-
19, quando passado o período de
contaminação. A determinação é
a mesma para mortes por outras
causas, exceto em virtude de
doenças infectocontagiosas,.
Deve-se cumprir o período má-

ximo de uma hora de cerimônia,
seguindo todos os protocolos
em virtude da pandemia.

Medidas de segurança
O limite de participantes au-

torizados em cada cerimônia é
de dez pessoas, respeitando o
distanciamento mínimo de 1
metro entre cada uma, além do
uso obrigatório de máscara fa-
cial de proteção. As cerimô-
nias devem acontecer em lu-
gares ventilados, com a dispo-
nibilização de álcool 70%
para higienização das mãos,
água, sabonete líquido, papel-
toalha, lenços de papel e lixei-
ras. O consumo de alimentos
nas salas de cerimônia tam-
bém é proibido.

Recomenda-se ainda que a
presença de indivíduos do gru-
po de risco para agravamento da
Covid-19, bem como pessoas
que apresentem sintomas de gri-
pe ou resfriado, como tosse ou
coriza, sejam evitadas.

Manejo do corpo e uso de EPIs
O uso dos equipamentos de

segurança segue sendo obrigató-
rio dentro dos cemitér ios  e
d o  c r e m a t ó r i o ,  d e s d e  o
manejo do corpo até o mo-
mento final do sepultamen-
to. Os funcionários do Ser-
viço Funerário do Municí-
pio de São Paulo recebem
os EPIs ,  d isponibi l izados
regularmente  pelos  admi-
nistradores de cada unida-
de  cemi t e r i a l ,  de  aco rdo
com a atividade que execu-
tam.

As alterações passam a va-
ler após a publicação da por-
taria regulamentada pelo Ser-
viço Funerário neste sábado,
11 de setembro de 2021.

A Prefeitura de São Pau-
lo  vem somando esforços
para reduzir a dor das famí-
lias que perdem seus entes
queridos, garantindo sepulta-
mentos dignos e realiza mo-
nitoramento diário da situa-
ção de emergência para apli-
cação de novas medidas, que
podem ser revistas a qualquer
momento, conforme orienta-
ção da COVISA.

O Estado de São Paulo atin-
giu mais um recorde de vaci-
nas contra a COVID-19 aplica-
das em um único dia: foram
766.922 doses aplicadas na ter-
ça-feira (8), com 49 mil doses
a mais que o recorde anterior,
que ocorreu em 13 de agosto
com 717.848 doses.

No balanço consolidado de
ontem, prevalecem as aplica-
ções de segunda dose, com
mais de 70% correspondentes
a pessoas que concluíram seus
esquemas vacinais, garantindo
proteção completa contra as
complicações da COVID-19.

Às 8h31 de sexta-feira
(10), o Vacinômetro marcava
mais de 55,30 milhões de do-
ses aplicadas desde o início da

SP bate recorde com
766,9 mil doses aplicadas

 em um único dia
campanha, sendo 35,2 milhões
de aplicações de primeira dose,
18,9 milhões de segunda dose
das vacinas do Butantan, Fio-
cruz e Pfizer, além de 1,14 mi-
lhões de doses únicas com o
imunizante da Janssen.

A evolução diária da vacina-
ção em São Paulo pode ser
acompanhada no painel com-
pleto do Vacinômetro, no site
https://vacinaja.sp.gov.br/vaci-
nometro/ .

Nele, qualquer pessoa tem
acesso a dados detalhados so-
bre doses aplicadas por muni-
cípio, distribuição de doses,
ranking de vacinação, ranking de
aplicação das doses distribuídas,
evolução da aplicação de doses
e estatísticas gerais do PEI.

SP lança Bolsa Empreendedor para
apoio a 100 mil autônomos informais

O Governador João Doria
lançou na sexta-feira (10), o
Bolsa Empreendedor, programa
inédito com oferta de 100 mil
bolsas para autônomos informais
em situação de vulnerabilidade. O
Estado vai investir R$ 100 mi-
lhões no projeto, com priorida-
de para mulheres, jovens, pretos
e pardos, indígenas e pessoas
com deficiência que também vão
receber qualificação e migrar
para o mercado formal.

“O Bolsa Empreendedor é
uma ação ancorada em três pila-
res. Primeiro, o auxílio financei-
ro que é fundamental. É preci-
so, é o recurso que faz a dife-
rença para o empreendedor se
sentir amparado e avançar em
sua iniciativa. Depois, a qualifi-
cação, e aí tem o papel impor-
tante do Sebrae para orientar e
evitar que a pessoa cometa er-
ros. E a orientação para a forma-
lização, que também é um traba-
lho conjunto do Sebrae, Gover-
no do Estado e Prefeituras”,
afirmou o Governador.

“Outro valor muito significa-
tivo é a prioridade do programa
para mulheres, negros, mulatos,
indígenas, jovens entre 18 e 35

anos e pessoas com deficiência.
Isso é claro, definitivo e decisivo
neste processo”, destacou Doria.

A iniciativa é capitaneada
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, em parceria
com a Secretaria de Governo e
o Sebrae-SP (Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas em São Paulo).

O objetivo é impulsionar
novos empreendimentos, incen-
tivar pequenos negócios e tirar
autônomos da informalidade. O
Bolsa Empreendedor deve bene-
ficiar, direta e indiretamente,
cerca de 400 mil pessoas.

“O crescimento de empreen-
dedorismo por necessidade im-
pactou desproporcionalmente as
mulheres, os jovens e os negros.
É com este olhar que estamos lan-
çando este programa”, afirmou a
Secretária de Desenvolvimento
Econômico Patricia Ellen. “Nes-
te momento, é nosso papel ajudar
quem mais precisa. Não dá para
pensar só em crescimento econô-
mico se ele não é distribuído e não
alcança as pessoas que precisam”,
reforçou.

Cada bolsa será de R$ 1 mil
e paga em duas parcelas de R$

500. Para ter acesso ao progra-
ma, os autônomos devem parti-
cipar de um curso gratuito de
empreendedorismo do programa
Empreenda Rápido, com frequ-
ência mínima de 80%. Todos
também devem obter formaliza-
ção como MEI (Microempreen-
dedor Individual) ou outra natu-
reza jurídica.

O Bolsa Empreendedor vai
receber inscrições de morado-
res dos 645 municípios paulis-
tas, desempregados ou informais
maiores de 18 anos e sem ins-
crição de CNPJ como empresá-
rio, sócio ou administrador de
pessoa jurídica.

Pessoas formalizadas em 2021
serão aceitas no programa. Qual-
quer pessoa elegível pode se ins-
crever no portal do Bolsa do Povo
(www.bolsado povo.sp.gov.br), en-
tre os dias 10 e 19 de setembro.

As 100 mil bolsas serão dis-
tribuídas entre as regiões admi-
nistrativas do estado de forma
proporcional à população vulne-
rável inscrita no Cadúnico até
janeiro de 2021. Haverá ordem
de prioridade de acordo com a
quantidade de vagas disponíveis
em cada região.

A lista regionalizada das vagas
está disponível no link https://
w w w. d e s e n v o l v i m e n t o
economico.sp.gov.br/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 9 /
v a g a s _ r e g i o n a l _ b o l s a -
empreendedor.pdf .

Os cursos do Empreenda
Rápido são oferecidos pelo Es-
tado em parceria com o Sebrae-
SP. As capacitações ocorrem em
formato presencial, com carga
horária de 20 horas, ou com dez
horas-aula online.

Os alunos são apresentados a
temas como empreendedorismo,
ideia de negócios, marketing, fi-
nanças e formalização, entre ou-
tros. Haverá 70 mil vagas presen-
ciais e 30 mil vagas online em
todo o estado. A primeira turma
está prevista para 27 de setembro.

“Tão importante quanto aju-
dar pessoas vulneráveis a em-
preender e ter renda é dar con-
dições para que elas se mante-
nham no mercado. O Bolsa Em-
preendedor chega para cobrir
todos esses pontos, promoven-
do a inclusão produtiva desse
público mais necessitado”, de-
clarou o Diretor-Superintenden-
te do Sebrae-SP, Wilson Poit.

São Paulo tem 2,7 milhões de CNHs
vencidas durante a pandemia

Cerca de três milhões de mo-
toristas deixaram de renovar a
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) em São Paulo durante a
pandemia. Impulsionado pelo fe-
chamento temporário dos postos
do Poupatempo, durante o perío-
do mais crítico e pela revogação
dos prazos pelo Governo Federal,
o serviço, que desde maio do ano
passado está disponível no aplica-
tivo Poupatempo Digital, deve ser
realizado neste momento, de for-
ma remota, com segurança, agili-
dade e autonomia.

Para evitar correria quando os
novos prazos forem retomados, o
Poupatempo recomenda aos con-
dutores que se antecipem e con-
cluam a renovação utilizando as
plataformas digitais – o portal
www.poupatempo.sp.gov.br e o
aplicativo Poupatempo Digital.
O serviço também pode ser rea-
lizado pelos canais digitais do

Detran.SP.
“Temos um número muito ele-

vado de CNHs vencidas, por isso
trazemos esse alerta: não deixem
para a última hora. É importante
que a população aproveite as faci-
lidades do digital, acesse nosso
portal ou aplicativo, e regularize
o documento enquanto os prazos
ainda estão suspensos no estado
de São Paulo. O serviço é rápido,
simples e seguro. Lembrando
que, quem precisa alterar os da-
dos da CNH, como mudança de
nome e sobrenome, além de ou-
tras características, deve reali-
zar o agendamento pelos canais
digitais para atendimento pre-
sencial em uma de nossas uni-
dades”, reforça Murilo Macedo,
diretor da Prodesp – empresa de
Tecnologia do Governo de São
Paulo, responsável pela adminis-
tração do Poupatempo.

Antes da pandemia de Covid-

19, com os postos do Poupatem-
po e Detran.SP abertos, uma mé-
dia de 287 mil renovações de
CNHs eram realizadas por mês
em todo o estado. De março a
agosto de 2020, quando as uni-
dades suspenderam o atendi-
mento ao público durante o pe-
ríodo de maior restrição da do-
ença, a média caiu para 62 mil
ao mês. Após a retomada das
atividades e a reabertura gradu-
al dos postos, a média mensal de
renovações permanece em apro-
ximadamente 270 mil.

Nos sete primeiros meses de
2021, cerca de 1,8 milhão de ci-
dadãos deram entrada ao proces-
so de renovação da habilitação.
Desse total, mais de 1,2 milhão
de atendimentos foram realizados
de forma online, pelo site e app
do programa. Em julho, o serviço
bateu recorde, com 365 mil soli-
citações em todos os canais – di-

gital e presencial.
O Poupatempo disponibiliza

aproximadamente 150 serviços
online, com segurança e agilida-
de, proporcionando mais autono-
mia aos usuários, que podem rea-
lizar os atendimentos a qualquer
momento do dia, pelo computa-
dor ou celular.  Entre as opções,
estão as de licenciamento de veí-
culos, consulta de IPVA, carteira
de trabalho, seguro-desemprego,
acesso à carteira de vacinação con-
tra a Covid-19, entre outras.

Os serviços realizados pre-
sencialmente, mediante agenda-
mento obrigatório, são os de
RG (primeira via e renovação
com alteração de dados), por
conta da coleta biométrica, e os
do órgão estadual de trânsito,
como a transferência interesta-
dual e mudança nas caracterís-
ticas do veículo, além de
transferência de CNH.

CÂMARA (São Paulo)
Estarão em paz e amor o advogado (MBL) Rubinho (PSL) e o

processado por ele (caso Holiday) candidato à Presidência Ciro
Gomes (PDT) ?

.
PREFEITURA (São Paulo)
Alguém tem dúvida que Ricardo Nunes (MDB) será bom cabo

eleitoral do ex-Presidente Temer, seja pra qual cargo for nas elei-
ções 2022 ?

.
ASSSEMBLEIA (São Paulo)
Além da deputada Janaína, a deputada federal Renata Abreu

(dona do Podemos) também está candidata pro Senado nas elei-
ções 2022 ?

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB liberal de centro) vai crescer como candi-

dato Presidencial, agora que participa de atos como do MBL contra
Bolsonaro ?

.
CONGRESSO  (Brasil)
Senado engolirá o ‘novo’ Código Eleitoral via Câmara Fede-

ral, sendo que o presidente Pacheco (indo pro PSD) tá com o
‘profissa’ Kassab ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Bolsonaro (sem partido) vai cumprir os “10 Mandamentos”

da carta do ex-Presidente Temer (MDB), ou não nasceu pra ser
‘paz e amor’  ?

.
PARTIDOS (Brasil)
Quem vencerá a disputa entre os libaneses (ex-Presidente

Temer e ex-prefeito paulistano Kassab), pelo domínio político
em SP e Brasília ?

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Alexandre de Moraes (Supremo) aprendeu a fazer política -

24h por dia - quando foi supersecretário do então prefeito pau-
listano Kassab ?

.
M Í D I A S
Cesar Neto  é jornalista desde 1992 e colunista de política na

imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. O site  cesarneto.com
recebeu Medalha Anchieta (Câmara SP) e Colar de Honra ao
Mérito (Assembleia SP). Twitter  @cesarnetoreal



Comércio cresce 1,2% em julho e
atinge patamar recorde, diz IBGE
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Biden e Xi discutem
por telefone necessidade

de evitar conflito
Os presidentes  dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, e da

China, Xi Jinping, conversaram por 90 minutos na quinta-feira
(9), em sua primeira conversa em sete meses. Eles discutiram a
necessidade de garantir que a competição entre as duas maiores
economias do mundo não vire um conflito.

Em comunicado, a Casa Branca disse que Biden e Xi tiveram
“uma discussão ampla e estratégica”, incluindo áreas em que in-
teresses e valores convergem e divergem. A conversa teve como
foco questões econômicas, mudanças climáticas e a covid-19,
disse uma autoridade norte-americana à imprensa.

“O presidente Biden destacou o permanente interesse dos
EUA pela paz, estabilidade e prosperidade no mundo, e os dois
líderes discutiram a responsabilidade dos dois países para garan-
tir que a competição não se torne conflito”, completou a Casa
Branca.

Encontros ocasionais de alto nível desde o primeiro telefo-
nema entre Xi e Biden, em fevereiro, renderam poucos avanços
em questões que vão de direitos humanos a transparência e às
origens da covid-19. (Agencia Brasil)

ONU: reação do Talibã a
protestos de afegãos é cada

vez mais violenta
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos

Humanos (Acnur) disse, na sexta-feira (10), que a reação do Ta-
libã a marchas pacíficas no Afeganistão é cada vez mais violenta,
já que as autoridades usam munição letal, cassetetes e chicotes e
já causaram a morte de pelo menos quatro manifestantes.

Protestos e manifestações, muitas vezes liderados por mu-
lheres, representam um desafio para o novo governo islâmico do
Talibã, que tenta consolidar seu controle desde que ocupou a ca-
pital Cabul há quase um mês.

“Vemos uma reação do Talibã que, infelizmente, é severa”,
disse Ravina Shamdasani, porta-voz de direitos humanos da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, acrescen-
tando que a entidade documentou a morte de quatro manifes-
tantes a tiros.

Ela disse que alguns ou todos podem ter resultado de tentati-
vas de dispersar manifestantes com disparos. Segundo a porta-
voz, a ONU também recebeu relatos de buscas de participantes
dos protestos de casa em casa. Jornalistas que cobrem as mani-
festações também são intimidados.

Ravina contou que, enquanto era chutado na cabeça, um jor-
nalista teria ouvido a seguinte frase: “você tem sorte de não ter
sido decapitado”. Há muita intimidação de jornalistas simples-
mente tentando fazer seu trabalho, afirmou. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

O volume de vendas do co-
mércio varejista brasileiro cres-
ceu 1,2% em julho deste ano, na
comparação com o mês anteri-
or. Essa foi a quarta alta conse-
cutiva do indicador, que atingiu
patamar recorde da série histó-
rica da Pesquisa Mensal do Co-
mércio (PMC), iniciada em
2000.

O comércio também teve al-
tas de 5,7% na comparação com
julho de 2020; de 1,1% na mé-
dia móvel trimestral; de 6,6% no
acumulado do ano e de 5,9% no
acumulado de 12 meses. Os da-
dos foram divulgados  na sexta-

feira (10) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

A receita nominal também
apresentou altas: de 2,2% na
comparação com junho deste
ano; de 1,5% na média móvel tri-
mestral; de 19,7% em relação a
julho de 2020; de 18,6% no acu-
mulado do ano e de 15,7% no
acumulado de 12 meses.

Setores
A alta de 1,2% no volume de

vendas foi puxada por cinco das
oito atividades pesquisadas: Ou-
tros artigos de uso pessoal e

doméstico (19,1%); Tecidos,
vestuário e calçados (2,8%);
Equipamentos e material para
escritório, informática e comu-
nicação (0,6%); Supermerca-
dos, produtos alimentícios, be-
bidas e fumo (0,2%) e Artigos
farmacêuticos, médicos, ortopé-
dicos, de perfumaria e cosméti-
cos (0,1%).

Por outro lado, três segmen-
tos tiveram recuo no volume de
vendas de junho para julho: Li-
vros, jornais, revistas e papela-
ria (-5,2%); Móveis e eletrodo-
mésticos (-1,4%) e Combustí-
veis e lubrificantes (-0,3%).

Varejo ampliado
No varejo ampliado, que tam-

bém inclui materiais de constru-
ção e veículos, a alta de junho
para julho foi de 1,1% no volu-
me de vendas. O setor de Veícu-
los, motos, partes e peças subiu
0,2% entre junho e julho, en-
quanto Material de construção
recuou 2,3%.

O varejo ampliado teve altas
de 0,7% na média móvel trimes-
tral; de 7,1% na comparação
com julho de 2020; de 11,4% no
acumulado do ano e de 8,4% no
acumulado de 12 meses. (Agen-
cia Brasil)

Atividade do comércio registra queda
de 0,7% em agosto, mostra Serasa

A atividade do comércio
apresentou retração de 0,7% em
agosto, em comparação ao mês
anterior, segundo o Indicador de
Atividade do Comércio da Sera-
sa Experian, divulgado  na sex-
ta-feira (10). De acordo com o
índice, a queda foi puxada prin-
cipalmente pelo setor de veícu-
los, motos e peças, que registrou
diminuição de 4,7%, e teve o

segundo mês consecutivo de
números negativos.

Os demais segmentos tiveram
variações menores: supermerca-
dos, alimentos e bebidas registra-
ram queda de 0,2%; tecidos, ves-
tuário, calçados e acessórios (-
0,2%); material de construção, alta
de 0,4%; combustíveis e lubrifi-
cantes (+0,6%); e móveis, eletro-
domésticos, eletroeletrônicos, e

informática (0%).
“O recuo da atividade do co-

mércio em agosto sinaliza que
o país ainda enfrenta desafios
por conta do alto desemprego e
do aumento dos preços, por isso
as pessoas estão restringindo as
compras apenas ao essencial”,
disse o economista da Serasa
Experian, Luiz Rabi.

No comparativo entre agos-

to deste ano e o mesmo mês de
2020, o índice registrou aumen-
to de 4,3%, o menor crescimento
do ano em termos de variação in-
teranual. A recuperação com rela-
ção a queda de 12% do ano passa-
do é parcial e sofre com a retra-
ção dos segmentos de combustí-
veis e lubrificantes (-8,6%) e te-
cidos, vestuário, calçados e aces-
sórios (-7,8%). (Agencia Brasil)

Governo diz que não há mais
interdição de rodovias por caminhoneiros

Balanço divulgado na sexta-
feira (10) pelo Ministério da In-
fraestrutura informa que às 12h30
da sexta-feira toda a malha rodo-
viária federal estava aberta para o
livre fluxo de veículos de carga.
O balanço foi feito com base em
informações da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF).

O ministério, no entanto,
alerta que os últimos pontos de

concentração de caminhonei-
ros estão restritos ao Rio
Grande do Sul, Santa Catarina
e Rondônia, mas sem bloqueio
de pistas. “Ao todo, o número
de ocorrências já é 70% me-
nor do que o registrado no
mesmo período do dia anterior.
Tendência é seguir em queda ao
longo do dia”, complementa.

Na quinta-feira,  a PRF já ha-

via liberado 35 pontos de blo-
queio e manifestações nas rodo-
vias do país, feitas por caminho-
neiros apoiadores do presiden-
te Jair Bolsonaro. O movimen-
to teve início um dia depois das
manifestações pró-governo
ocorridas na terça-feira (7).

Parados nas estradas, os ca-
minhoneiros pediam o fecha-
mento do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) e a destituição de
ministros da Corte, além de in-
tervenção militar. As manifes-
tações começaram a diminuir
após o presidente Bolsonaro
enviar um áudio às lideranças
dos caminhoneiros, pedindo o
desbloqueio das pistas para
evitar desabastecimento e au-
mento dos índices inflacionári-
os. (Agencia Brasil)

Os Barômetros Econômicos
Globais de setembro, divulgados
na sexta-feira  (10) pelo Institu-
to Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (Ibre/
FGV), permanecem com a ten-
dência de queda observada desde
julho, apesar de manterem os ní-
veis elevados, compatíveis com
a retomada da economia mundi-
al. Os barômetros econômicos
são um sistema de indicadores
que permite uma análise tempes-
tiva do desenvolvimento econô-
mico global e foram lançados em
março de 2020 pela FGV.

Enquanto o Barômetro Co-
incidente reflete o estado atual
da atividade econômica, o Barô-
metro Antecedente emite um si-
nal cíclico cerca de seis meses à
frente dos desenvolvimentos eco-
nômicos reais. Esses indicadores
se baseiam nos resultados de pes-
quisas de tendências econômicas
realizadas em mais de 50 países.
A intenção é ter a cobertura glo-
bal mais ampla possível.

A desaceleração do Barôme-
tro Econômico Global Coinci-
dente foi de 6,3 pontos, ficando
em 111,8 pontos em setembro.
O Barômetro Econômico Glo-
bal Antecedente diminuiu 7,2
pontos no mês, para 105,1 pon-
tos. Todas as regiões pesquisa-
das pelo Ibre/FGV tiveram que-
das em setembro, sendo mais
acentuada na região que engloba
Ásia, Pacífico e África no indi-
cador Coincidente, e Europa no
indicador Antecedente.

De acordo com o pesquisa-
dor da FGV Paulo Picchetti, a re-
tomada do nível de atividade, na
comparação com o período mais
severo da pandemia de covid-19,
segue com o avanço da imuniza-
ção e do relaxamento das restri-
ções de mobilidade. Mas alguns
problemas persistem.

“Essa retomada vem ocor-
rendo em meio à persistência de
problemas relacionados às ca-
deias de suprimentos de diversas

Petrobras muda modelos de contrato
para venda de combustíveis

A Petrobras aprovou novos
modelos contratuais para ven-
da de gasolina A (sem adição de
etanol) e de óleo diesel (rodo-
viário e marítimo) para as dis-
tribuidoras de combustíveis. A
Petrobras não deu detalhes so-
bre os novos modelos, mas in-
formou que não haverá mudan-
ças em sua política de preços

desses produtos.
De acordo com a empresa,

suas práticas de precificação
continuarão sendo alinhadas aos
mercados internacionais.

A decisão de fazer novos
modelos contratuais com as dis-
tribuidoras visa a aumentar a
competitividade e trazer flexibi-
lidade para a empresa na adoção

de novas estratégias comerciais.
“No cenário atual do merca-

do, caracterizado pela entrada de
produto importado por terceiros
e pelo processo de desinvesti-
mento de ativos de refino, tor-
na-se necessário promover aper-
feiçoamentos em algumas cláu-
sulas comerciais e operacionais.
Esses ajustes, definidos com

base na experiência obtida ao
longo do período de vigência dos
atuais contratos e em decorrên-
cia de feedback dos clientes,
buscam fortalecer a relação co-
mercial com nossos clientes e a
competitividade da companhia”,
diz a Petrobras, em nota divul-
gada na sexta-feira (10). (Agen-
cia Brasil)

Brasil abate 13,04 milhões de cabeças
de suínos no segundo trimestre

O Brasil abateu 13,04 mi-
lhões de cabeças de suínos no
segundo trimestre do ano, um
recorde na série histórica, que
começou em 1997. A quantida-
de significa uma elevação de
7,6% na comparação com o
mesmo período de 2020 e au-
mento de 2,9% em relação ao
primeiro trimestre.

Também de abril a junho, o
abate de cabeças de frangos
atingiu 1,52 bilhão. É o melhor
segundo trimestre na série his-
tórica da pesquisa, com aumen-
to de 7,8% na comparação com
o mesmo período de 2020, mas
recuo de 3% em relação ao pri-
meiro trimestre.

O abate de bovinos foi de
7,08 milhões de cabeças. Em-
bora seja 7,4% maior que o re-
sultado do primeiro trimestre,
é o mais baixo número para um
segundo trimestre desde 2011,
e 4,4% inferior ao segundo tri-
mestre de 2020.

Os dados fazem parte da
Estatística da Produção Pecu-
ária, divulgada  na sexta-feira
(10) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE).

Para o gerente da pesquisa,
Bernardo Viscardi, o resultado

recorde das exportações de car-
ne suína in natura, com o pico
das vendas para o exterior em
junho, ajudou a compor esse
cenário. “O consumo interno
também foi importante, já que
o preço da carne do porco é
mais acessível do que a de boi”,
disse.

De acordo com o IBGE, o
abate de bovinos manteve a ten-
dência que começou em 2020,
com a retenção de fêmeas por
conta do elevado preço do be-
zerro. Mesmo com a retração
do abate, o volume de carne
bovina in natura exportada foi o
segundo maior obtido em um
segundo trimestre, conforme a
Secretaria de Comércio Exte-
rior do Ministério da Economia
(Secex), com recorde para o
mês de abril, somando 125,50
mil toneladas.

Os números do abate de
frangos também foram influen-
ciados pela exportação. Atingi-
ram o melhor patamar desde o
terceiro trimestre de 2018.
“Aliado à boa liquidez do mer-
cado doméstico, esse fato con-
tribuiu para elevar os preços da
carne e do animal vivo”, expli-
cou.

A aquisição de leite cru al-

cançou 5,82 bilhões de litros
no segundo trimestre, o que re-
presenta redução de 1% ante o
segundo trimestre de 2020 e
queda de 11,4% em relação ao
trimestre imediatamente ante-
rior.

Segundo Bernardo Viscardi,
o setor tem comportamento cí-
clico e, por causa do período
mais seco, os segundos trimes-
tres regularmente apresentam a
menor produção anual. “Nesse
ano, a seca foi mais intensa em
muitos estados produtores,
principalmente nas regiões Sul
e Centro-Oeste, o que afeta as
pastagens, a alimentação natu-
ral da vaca. E o preço dos insu-
mos da ração, suplementos ne-
cessários nessa condição, tam-
bém ficaram mais caros”, dis-
se.

Viscardi destacou também
que apesar do preço do leite ter
aumentado para o consumidor
final, a alta não foi na mesma
proporção do preço dos insu-
mos da suplementação. “É mais
difícil repassar o aumento de
custo para o consumidor final,
o que naturalmente desencora-
ja a produção”, explicou.

Apesar da redução na produ-
ção de leite, o resultado repre-

senta a terceira maior captação
do produto acumulada em um
segundo trimestre, mas abaixo
dos resultados alcançados em
2020, de 5,87 bilhões de litros,
e de 2019, de 5,86 bilhões de
litros.

A produção de ovos de gali-
nha registrou 985,70 milhões de
dúzias no segundo trimestre,
um avanço em relação ao apu-
rado no segundo trimestre de
2020 (0,9%) e em relação à
produção do primeiro trimestre
de 2021 (0,5%). Com o resul-
tado, a produção representou
recorde para um segundo tri-
mestre, sendo a quarta maior
produção da série histórica da
pesquisa.

A Pesquisa Trimestral do
Couro mostrou que os curtu-
mes receberam 7,51 milhões
de peças, uma elevação de
2,6% em relação ao segundo
trimestre de 2020 e de 6,2%
na comparação com o perío-
do de janeiro a  março de
2021 . A redução de bovinos
disponíveis para o abate im-
pactou a aquisição do couro,
que está próxima aos níveis
de 2003, mesmo com o cres-
cimento entre abril e junho
de 2021. (Agencia Brasil)

Indicadores globais
apontam desaceleração no

segundo semestre
matérias primas, transformando
parte do aumento da demanda em
elevação de preços ao longo de
todas as regiões e setores. As de-
sacelerações observadas nos ba-
rômetros Coincidente e Antece-
dente refletem as questões liga-
das a essas restrições de oferta,
e às alternativas de política eco-
nômica para lidar com aumentos
generalizados de preços”.

Por região, a desaceleração
no indicador Coincidente foi pu-
xada pela Ásia, Pacífico e Áfri-
ca, que contribuiu com 3,9 pon-
tos na queda. Europa deu uma
contribuição negativa de 1,3
ponto e Hemisfério Ocidental de
1,1 ponto. Segundo o instituto,
todas as regiões ainda registram
indicadores acima do nível mé-
dio histórico de 100 pontos.

Os cinco setores monitora-
dos caíram em setembro. O in-
dicador Economia teve o maior
peso, com queda de 8,9 pontos,
seguido da Indústria (-3,1 pon-
tos) e do Comércio (-11,7 pon-
tos). O indicador do Setor de
Serviços caiu pela terceira vez
consecutiva, agora em menor rit-
mo, de 6 pontos.

No Barômetro Global Ante-
cedente, as três regiões contri-
buíram de forma negativa, com
Europa contribuindo com 3,6
pontos, seguida da Ásia, Pacífi-
co e África (-2,3 pontos) e He-
misfério Ocidental (-1,2 ponto).
A FGV aponta que a Europa pas-
sou de região mais otimista para
a primeira região em neutralida-
de, com 99,9 pontos em setem-
bro. As demais regiões se man-
têm acima dos 100 pontos.

As maiores contribuições
negativas entre os setores foram
da Indústria (-5,5) e da Economia
(-10,1), sendo que este setor che-
gou a 94,6 pontos, o único abai-
xo de 100. Construção, Serviços
e Comércio continuam registran-
do níveis que refletem otimismo
no curto prazo, segundo o levan-
tamento. (Agencia Brasil)



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE - AEB
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Conforme dispõe o §2º do artigo 22, a alínea “c” do artigo 23, os § 1º, 2º e 4º do artigo
24 e o artigo 25 do Estatuto Social vigente, o Presidente da Diretoria Executiva, vem,
por meio dessa missiva, CONVOCAR todos os associados integrantes do Quadro
Associativo para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-
se por meio da plataforma de videoconferência Zoom Meetings1, no dia 27 de setembro
de 2021, em primeira convocação às 17:00 hs e, em segunda convocação, às 18:00
hs, para tratar das seguintes ORDEM DO DIA, a saber: 1) Deliberação acerca da
proposta de Reforma do Estatuto Social da AEB; 2)Eleição dos Membros que irão
compor o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da AEB e 3) Demais assuntos de
interesse da AEB. São Paulo, 10 de setembro de 2021.

EDEMAR DE SOUZA AMORIM - Presidente da Diretoria Executiva.

Sociedade Budista NitirenShoshu Templo Brasileiro
Assembleia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em conformidade com o disposto no artigo 18 do Estatuto Social em vigor, ficam
convocados os senhores fiéis e membros componentes da Sociedade Budista
NitirenShoshu Templo Brasileiro, regularmente inscritos e no gozo de seus direitos
estatutários, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia
18 de setembro de 2021, na Sede Social, à Rua Conselheiro Furtado nº 1.402, nesta
Capital para, às 08h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois
terços) dos associados com direito a voto, ou, em segunda convocação 1 (uma) hora
após, no mesmo local, com qualquer número de associados, resultando válidas todas
as decisões, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a)  atualização e
consolidação do livro de fiéis com direito a voz e voto; b) discutir sobre outros
assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 08 de setembro de 2021.

Jorge Yukinori Miashiro - Diretor Presidente

RESUMO. EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS
INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU MARCELOPACHECO CORREIA DA SILVA, eventual
cônjuge, se casado for, da CREDORA FIDUCIÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/
0001-04, eventuais herdeiros/sucessores/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, expedido nos autos
da ação de Procedimento Comum Cível - Despesas Condominiais movida por CONDOMÍNIOEDIFÍCIO
VERA LÚCIA em face de MARCELO PACHECO CORREIA DA SILVA, PROCESSO Nº 0009636-
46.2012.8.26.0009. A MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Est ado de
São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei etc. FAZ SABER que com fulcro no Artigo
881, § 1º do CPC, regulamentado pelo Provimento do CSM 1625/2009 do TJ/SP, através do leiloeiro público
LUIZ CARLOS LEVOTO, inscrito na JUCESP sob o nº 942, gestor do sistema: www.leilaoinvestment.com.br,
portal de leilões eletrônicos, levará a público pregão de venda e arrematação o bem penhorado no 1º Leilão
com início no dia 04/10/2021, às 14h00min, com término no dia 07/10/2021, às 14h00min, ficando desde já
designado para o 2º Leilão com início no dia 07/10/2021, às 14h01min e com término no dia 29/10/2021, às
14h00min. CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance superior ou maior
que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2º
leilão), com a devida atualização pela tabela prática do TJ/SP, até a datada arrematação. Caso não haja
propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário
sinal não inferior a 25% do valor da proposta, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do
NCPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 meses,
mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que est arão sujeitas a
apreciação pelo MM. Juiz da causa (Art. 891, Par. único e Art. 895 e seus incisos ambos do CPC). IMÓVEL:
DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O APARTAMENTO Nº71, LOCALIZADO NO 7º ANDAR
DO EDIFÍCIO VERA LÚCIA, situado à Rua Marcello Müller, nº 1022, no Jardim Independência, 26º Subdistrito
Vila Prudente, com a área útil de 57,07m², a área comum de 35,53m², perfazendo a área total construída de
92,60m², correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 1,755%. O terreno, onde está construído o referido
Edifício, encerra a área de 1.500,00m². Conf. Av-6/M.142.416:CONTRIBUINTE Nº118.357.0258-8.
MATRÍCULA Nº 142.416 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de S. Paulo. ÔNUS DO APARTAMENTO:1-
) R-11/M.142.416, 06/01/2009, consta a ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA à Caixa EconômicaFederal-CEF;2-) Não
há débitos de IPTU Exercício2021. Não existem débitos de IPTU Exercícios anteriores para o
Contribuinte:118.357.0258-8 (conf. pesquisa realizada no sítio da PMSP aos02/08/2021);3-) Penhora
Exequenda não averbada à margem da matrícula, por se tratar de direitos;4-) Eventuais débitos condominiais
deverão ser apurados pelos interessados. IMÓVEL: DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBREA
VAGA DE GARAGEM Nº 07 DE TAMANHO GRANDE, situada no subsolo do EDIFÍCIO VERA LÚCIA, à
Rua Marcello Müller, nº 1022, no Jardim Independência, 26º Subdistrito Vila Prudente, com a área útil de
12,50m², a área comum de 7,77m², perfazendo a área total construída de 20,27m², correspondendo-lhe no
terreno a fração ideal de 0,384%. O terreno, onde está construído o referido Edifício, encerra a área de
1.500,00m². Conf. Av-6/M 142.417:Contribuinte nº:118.357.0277-4. MATRÍCULA Nº 142.417 do 6º Ofício de
Registro de Imóveis de São Paulo. ÔNUS DA VAGA DE GARAGEM:1-) R-11/M.142.417, 06/01/2009, consta
a ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA à Caixa EconômicaFederal-CEF;2-) Há Débitos de IPTU Exercício2021: R$
52,57, para o Contribuinte nº:118.357.0277-4. Há Débitos de IPTU Exercícios Anteriores 2017 a 2020:R$
1.624,46 (conf. pesquisas ao sítio da PMSP aos 02/08/2021, valores válidos nesta data); 3-) Penhora Exequenda
não averbada à margem da matrícula, por se tratar de direitos. 4-) Eventuais débitos condominiais deverão
ser apurados pelos interessados. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 311.046,51, SENDO R$243.000,00-
apartamento(setembro/2018) e R$ 27.000,00 vaga de garagem (setembro/2018) - que serão atualizados à
época da alienação pela Tabela Prática do TJSP. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 225.664,45 (até 28/07/2021, a
ser atualizado à época do leilão. PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através
de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas
da realização do leilão. (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre
o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser depositada em Juízo. Fica o executado
MARCELO PACHECO CORREIA DA SILVA, bem como seu cônjuge, se houver, e eventuais herdeiros/
sucessores/ocupante(s) do imóvel; bem como a CREDORAFIDUCIÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a
intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos16 de agosto de 2021. Edital completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1090967.70.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Helmer Augusto Toqueton Amaral, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Charles Dias de Lima, RG nº 20.589.428-0 e CPF/MF nº 105.755.157-08, 
que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Rescisão/Resolução, por parte de Reception 
Empreendimentos e Participações Ltda, alegando em síntese as partes procederam com a assinatura do 
Contrato de Prestação de Serviços por Empreitada, objetivando seja julgado procedente, condenando o réu ao 
pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento), além de restituir o valor, devidamente corrigido até o 
efetivo pagamento, de R$ 569.090,91, considerando os 60% da obra terminada, referente aos gastos necessários 
para solucionar os problemas estruturais, sem prejuízo de juros de 1%( um por cento) e correção monetária, bem 
como o pagamento dos honorários advocatícios de 20% e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Especial (NCPC, 
artigo 257, inciso IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

IPORANGA NEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF nº 62.618.145/0001-08 - NIRE 35.3.0027234-0
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do Artigo IV – 1 do Estatuto Social da Iporanga Negócios S.A., sociedade por ações fechada, com sede 
localizada na cidade de SP, SP, na Avenida Jurema, nº 147, cj. 183, Indianópolis, CEP 04.079-000, CNPJ/ME nº 
62.618.145/0001-08 (“Companhia”), ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunir em Assembleia 
Geral Ordinária, no dia 22/09/2021, às 09:00h, na sede da Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1. Deliberar sobre a reeleição de José Eduardo Papa dos Santos, RG 5.000.637-X, SSP/SP e CPF 567.450.288-
91, (“José Eduardo”) como membro da Diretoria da Companhia, nos termos do Capítulo III do Estatuto Social da 
Companhia, com prazo de mandato vinculado ao mandato do diretor Luís Eduardo Tavares dos Santos, eleito e 
empossado nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 20/05/2021; 
2. Deliberar sobre a destituição de Carolina Aparecida Nacimbem, RG 25.403.830-X, SSP/SP, CPF 258.867.228-07 
(“Carolina”) como membro da Diretoria da Companhia; e 3. Deliberar sobre as demonstrações financeiras e relatório 
da adminis tração, bem como destinação dos resultados referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019 
e 31/12/2020. Não havendo, no horário acima indicado, número suficiente de acionistas para a instalação dos trabalhos 
em primeira convocação, a Assembleia Geral Ordinária será realizada em segunda convocação, na forma da lei. 
Os documentos suporte para a análise da Ordem do Dia encontram-se disponíveis para consulta na sede da Companhia.
São Paulo, 03 de setembro de 2021.  José Eduardo Papa dos Santos - Acionista Diretor.          (09, 10 e 11/09/2021)

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 132ª 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 132ª Série da 4ª Emissão da VIRGO COMPA-
NHIA 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” respectiva-
mente), 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 repre-
sentantes da Emissora,  a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realiza-
da em 27 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 des-
te edital, a fi m de, conforme cláusula 13.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 09 
de novembro de 2020, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Aprovar a dispensa da apresentação das demons-
trações fi nanceiras consolidadas e auditadas por auditor independente, dos Fiadores Pessoas Jurídicas, referente ao 3º tri-
mestre/2021;  b) Aprovar a alteração da cláusula 2.6. do Instrumento Particular de Fiança e Outras Avenças, celebrado em 
09 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 docu-
mentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima. O material de apoio necessário para em-
basar 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 primei-
ra 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 deli-
berações 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 “Mi-
crosoft 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 Agen-
te 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, docu-
mento 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 As-
sembleia, 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 manifesta-
ção de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas an-
tes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifesta-
ção 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 as-
sinada 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 res-
pectivos poderes;  Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apre-
sentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 09 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
10 e 11/09
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Administração e Participações Finance Ltda.
CNPJ/ME 03.325.043/0001-35

Edital de Convocação - Assembleia de Sócios
Pelo presente, e nos termos do artigo 1072, §1º, da Lei 10406/2002, ficam convocados os Sócios a se reunirem em Assembleia
de Sócios da Administração e Participações Finance Ltda. (“Sociedade”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 
21 de setembro de 2021, às 10h (dez horas), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2344, 13º andar, Jardim Paulista, 
São Paulo (SP), CEP 01402-900, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração da Cláusula 4ª do Contrato
Social, para fazer constar o novo quadro de sócios da Sociedade, decorrente (a) da cessão e transferência da totalidade das
quotas detidas pelo Sócio Yutaca Yoshida, em razão de seu falecimento, à viúva meeira Mariana Junko Komura Yoshida e à
herdeira Viviane Komura Yoshida, nas proporções fixadas na Escritura de Inventário e Partilha dos Bens do Espólio de 
Yutaca Yoshida, de 10 de junho de 2020, lavrada pelo 14º Tabelião de Notas da Capital de São Paulo no Livro 5.700, páginas
203/212; e (b) da cessão e transferência da totalidade das quotas detidas pelos Sócios Mariana Junko Komura Yoshida, Viviane
Komura Yoshida, Keizo Uehara, Carlos Kenzo Nawa, Julio Suzuki Sato, Roberto Yoshihiro Nishio, Teodoro Tutomu Sato, Yoshiyuki
Uono, Vicent Katashi Kawakami e Minoru Mizukosi à Sócia América do Sul Empreendimentos e Participações S.A.; 
(ii) a nomeação de administradores; (iii) a consolidação do Contrato Social; e (iv) outras matérias de interesse da Sociedade. 
Os Sócios poderão ser representados na Assembleia por procuradores constituídos na forma da Lei Federal nº 6.404/1976. 
São Paulo, 06 de setembro de 2021. Roberto Yoshihiro Nishio - Diretor; Keizo Uehara - Diretor.
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 806890012612-7

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso de
prazo para purgação de débito, dando prosseguimento a realização da hasta pública do
IMÓVEL: AVENIDA NOVE DE JULHO, Nº 1.021, APARTAMENTO Nº 92, 10º PAVIMENTO
OU 9º ANDAR, EDIFÍCIO ANTILHAS, 17º SUBDISTRITO - BELA VISTA, SÃO PAULO/
SP.
Primeiro público leilão: 08/10/2021  a partir das 10:30 as 10:45 horas
Segundo público leilão:  29/10/2021  a partir das 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 NA RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/
SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuário(s):
RAIMUNDO DOS SANTOS, BRASILEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RG.
1.104.589-SSP/BA, CPF: 091.164.005-34, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a)
estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão.
Informações nos telefones 11-97334-6595. ENDEREÇO DO LEILOEIRO: Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail: fabianasilva@afdsp.com.br.

São Paulo, 10 de Setembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
SED: 776

10, 11 e 14/09/2021
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SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 15.047.380/0001-97 - NIRE nº 35.300.439.368

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Abril de 2021
Data, Hora e Local: Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2021, às 11h00min, na sede social da 
Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3064, 8º andar, Parte A, CEP 01451-001, 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista 
a presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. 
Constituição da Mesa: Presidente: Sr. Frederico Santana Knapp; e Secretário: Sr. Gustavo Amado 
León. Ordem do Dia: o exame, discussão e aprovação da seguinte matéria: reeleger os Srs. Frederico 
Santana Knapp, Fabio Arturo Corrias e Fernanda Graziani como membros da Diretoria até 31 de março 
de 2023. Deliberações: Examinando o item constante da ordem do dia, os acionistas presentes 
tomaram a seguinte deliberação: foram examinadas, discutidas e aprovadas, pela unanimidade de 
votos dos presentes e sem ressalvas a reeleição nos termos do item “ii” do artigo 10 do Estatuto Social 
da Companhia, até 31 de março de 2023, os seguintes Diretores: (1.i) Frederico Santana Knapp, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.777.347-7 
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 272.625.138-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, exercerá, cumulativamente, o cargo de Diretor Presidente da Companhia e a 
função de (i) Diretor Responsável pelos Controles Internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249/04; 
(ii) Diretor Responsável pelos Controles Internos específicos para a prevenção contra fraudes, nos 
termos da Circular SUSEP nº 344/07; e (iii) Diretor Responsável pelo cumprimento da Lei nº 9.613/98, 
nos termos das Circulares SUSEP nº 234/03 e 612/2020; (1.ii) Fábio Arturo Corrias, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da cédula de identidade 2.793.277-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob  
nº 033.687.088-48, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, exercerá, 
cumulativamente, o cargo de Diretor sem designação específica e a função de (i) Diretor Responsável 
pelas Relações com a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; (ii) Diretor Responsável Técnico, 
nos termos da Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP 321/15; (iii) Diretor Responsável pelo 
registro de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos, nos termos da Resolução CNSP 
nº 143/05; (iv) Diretor Técnico responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos 
procedimentos atuariais, nos termos da Resolução CNSP nº 321/15; e (v) Diretor responsável pelo 
cumprimento dos registros de operações; e (1.iii) Fernanda Graziani, brasileira, casada, contadora, 
portadora da cédula de identidade RG nº 20.052.796-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob  
nº 182.791.058-59, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, exercerá, 
cumulativamente, o cargo de Diretora sem designação específica e a função de (i) Diretora Responsável 
Administrativo-Financeiro; e (ii) Diretora Técnica responsável pelo acompanhamento, supervisão e 
cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente, nos termos da 
Resolução CNSP nº 321/15. Ficam ratificados todos os atos praticados pelos referidos Diretores 
Frederico Santana Knapp, Fábio Arturo Corrias e Fernanda Graziani no período de reeleição de 
seus mandatos, assim como a manutenção das suas funções específicas já designadas a eles 
anteriormente conforme Estatuto Social. Os eleitos acima mencionados declaram não estarem incursos 
em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer sua atividade. Os diretores ora 
reeleitos são empossados em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse.  
Os diretores ora reeleitos declaram que conduzirão a administração da Companhia de acordo com os 
termos e condições previstos na lei aplicável e no Estatuto Social da Companhia. Os Diretores ora 
reeleitos declaram que preenchem todas as condições previstas no Anexo II da Resolução CNSP  
nº 330/2015, e permanecem sujeitos à homologação de sua reeleição pela Superintendência de Seguros 
Privados. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. São 
Paulo, 13 de abril de 2021. Mesa: Frederico Santana Knapp - Presidente; Gustavo Amado León - 
Secretário. JUCESP nº 434.249/21-0 em 02/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pátria Terras Agrícola III S.A. - CNPJ/ME nº 22.165.101/0001-55 - NIRE 35.300.522.281 - Ata de AGO Realizada 
em 14/4/21. Aos 14/4/21, às 8h30, na sede. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Daniel Rizardi Sorrentino; Secretário: 
Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 1. Em razão de ajustes realizados pela administração para correção de erros, 
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/18 foram corrigidas e reapresentadas nas Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/19. 2. Foram aprovadas a prestação de contas dos administradores, bem como 
as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18. 2.1. Tendo em vista a apuração de lucro 
líquido no valor total de R$239.364,99, foram aprovadas: (a) a destinação de R$11.968,25 à conta de Reserva Legal; (b) a distribuição de 
dividendos aos acionistas no valor R$2.273,97; e (c) a destinação do saldo remanescente, no valor de R$225.122,77, à conta de Reserva de 
Lucros. 3. Foram aprovadas a prestação de contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/19. 3.1. Tendo em vista a apuração de lucro líquido no valor total de R$1.580.685,79, foram aprovadas: 
(a) a destinação de R$79.034,29 à conta de Reserva Legal; (b) a distribuição de dividendos aos acionistas no valor R$15.016,52; e (c) a 
destinação do saldo remanescente, no valor de R$1.486.634,99, à conta de Reserva de Lucros. 4. Foram aprovadas a prestação de contas dos 
administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20. 4.1. Tendo em 
vista a apuração de lucro líquido no valor total de R$763.009,20, foram aprovadas: (a) a destinação de R$38.150,46 à conta de Reserva Legal; 
(b) a distribuição de dividendos aos acionistas no valor R$7.248,59; e (c) a destinação do saldo remanescente, no valor de R$717.610,15, à 
conta de Reserva de Lucros. 4.2. Conforme aprovado na AGE em 31/8/20, durante o ano de 2020, foram pagos dividendos complementares 
ao acionista Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, no valor de R$780.000,00, com base na reserva de 
lucros. 4.3. Conforme aprovado na AGE em 6/4/21, durante este ano de 2021, foram pagos dividendos complementares ao acionista Pátria 
Terras Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, no valor de R$13.607,50, com base na reserva de lucros. Ademais, 
referido conclave ainda formalizou o pagamento, ao acionista Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, dos 
dividendos mínimos obrigatórios constituídos nos exercícios sociais encerrados em 31/12/2018, 2019 e 2020, no valor total de R$24.539,08. 
Nada mais. JUCESP nº 371.405/21-0 em 5/8/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Votorantim S.A.
CNPJ/MF nº 03.407.049/0001-51 – NIRE 35.300.313.216

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2021
1. Data, Hora e Local: Dia 23 de julho de 2021, às 09h00, na sede social da Votorantim S.A., localizada na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, conjunto “A”, Itaim Bibi, CEP 01448-000 (“Companhia”). 2. 
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença 
de Acionistas” da Companhia. 3. Mesa Dirigente: Eduardo Mazzilli de Vassimon, Presidente, e Sergio Thiago da Gama 
Giestas, Secretário. 4. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 5. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos à acionista única. 6. Deliberações: submetida as matérias e 
respectivos documentos para exame e discussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram 
(i) aprovar a distribuição de dividendos, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Política de Dividendos, à 
acionista Hejoassu Administração S.A. no valor de R$518.000.000,00 (quinhentos e dezoito milhões de reais) a serem 
destacados de parte do saldo da conta de “Reserva de Lucros” acumulados de exercícios anteriores, montante este a ser 
pago no dia 10 de agosto de 2021; e (ii) autorizar os Diretores da Companhia a praticarem, ou nomearem procuradores 
para praticarem em seu nome, todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento da deliberação constante nesta 
ata. 7. Encerramento: a) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; b) 
Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo 
Secretário. (a.) Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; p. Hejoassu Administração S.A., José Luiz Gimenes Caiafa e 
Sergio Thiago da Gama Giestas, Acionista. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 23 
de julho de 2021. Sergio Thiago da Gama Giestas: Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro 
sob o nº 407.887/21-0 em 25/08/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

ANS alerta para efeitos da
pandemia na saúde mental

Nacional
Jornal O DIA SP

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 11, 12 E 13 DE  SETEMBRO DE 2021PÁGINA 4

A campanha anual de preven-
ção ao suicídio que ocorre no Brasil
desde 2014 sob o título de Setembro
Amarelo levanta nessa edição uma
preocupação específica com o mo-
mento que o país e o mundo atraves-
sam. Em uma nota divulgada em seu
portal eletrônico, Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) traz al-
gumas palavras do seu diretor-presi-
dente, Paulo Rabello, sobre o risco
do agravamento de quadros de saú-
de mental em decorrência da pande-
mia de covid-19.

“É preciso que todos estejamos

alertas e que façamos o possível
para assegurar a saúde das pesso-
as que convivem conosco. Mesmo
o novo coronavírus tendo afasta-
do muitos pacientes dos consultó-
rios e de seus tratamentos, deve-
mos recordar que, na medida do
possível, os atendimentos passa-
ram a ser feitos de forma online, o
que foi autorizado pelos conselhos
profissionais, possibilitando aos
beneficiários de planos de saúde
manter o acompanhamento de seus
tratamentos que já vinham realizan-
do”, frisou ele.

A campanha Setembro Ama-
relo é realizada desde 2014 atra-
vés da parceria da Associação Bra-
sileira de Psiquiatria (ABP) e do
Conselho Federal de Medicina
(CFM). Ao longo do tempo, a inici-
ativa ganhou a adesão de outras
entidades e também de órgãos pú-
blicos, desdobrando-se assim em
diversas ações. O mês de setem-
bro é escolhido porque exatamen-
te hoje, no dia 10, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) come-
mora o Dia Mundial de Prevenção
ao Suicídio. Na edição deste ano,

o tema do Setembro Amarelo é
“agir salva vidas”.

De acordo com o relatório
Suicide Worldwide, publicado
pela OMS em junho, mais de 700
mil pessoas morreram por suicí-
dio em 2019, o que representa
uma a cada 100 mortes. No Bra-
sil, são aproximadamente 13 mil
pessoas por ano. A maioria dos
suicídios está relacionada a dis-
túrbios mentais, como depressão
e transtorno bipolar.

O Centro de Valorização da
Vida (CVV), por meio do telefone

188, é um canal permanente de
apoio. Em diversidades cidades, há
também um Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) que oferece
auxílio em horários comerciais. O
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu), pelo telefone 192,
ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193,
devem ser acionados quando ocor-
rem casos de tentativas de suicí-
dio.

Responsável pela regulação
e fiscalização da operação dos
planos de saúde privados, a ANS
alerta que pequenas mudanças de

comportamento podem ser indí-
cios de sintomas de um quadro
mais grave, que pode evoluir para
o suicídio. O diagnóstico preco-
ce, o tratamento e o acompanha-
mento são considerados essen-
ciais.  Para estimular a prevenção,
a ANS instituiu no final de 2018 a
Certificação de Boas Práticas em
Atenção Primária à Saúde. Um
dos critérios para se obter a cer-
tificação plena é o desenvolvi-
mento de ações relativas à saúde
mental de seus beneficiários.
(Agência Brasil)
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA INTIMAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(S): GETULIO GONÇALVES DA CRUZ, CPF 808.959.058-68 e s/m MARIA ILDINE
DE SOUZA CRUZ, CPF 284.659.478-30, ambos representados pelo seu procurador Sr. Kleber
Gonçalves da Cruz, CPF 283.566.618-46, eventuais herdeiros, sucessores, ocupantes do imóvel e demais
interessados, expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 1024182-29.2020.8.26.0100, AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DI MAURO, CNPJ
05.406.709/0001-05. O(A) MM(ª). Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível - Foro Central/SP, Dr(ª) LUIZ ANTONIO
CARRER, com fundamento no artigo 879, II, c/c o artigo 882, § 2º, ambos do CPC, regulamentado pelo
Provimento CSM nº 1625/09, artigo 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Resolução nº 236/2016 do CNJ, FAZ SABER aos que
o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a CHRISTOVÃO GESTÃO
E  APOIO EMPRESARIAL LTDA., via sistema utilizado e hospedado em
WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, representada por seus leiloeiros judiciais: Christovão de Camargo
Segui, OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, JUCESP nº 942, levará a leilão eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is)
abaixo descrito(s) no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DOS BEM(NS)
IMÓVEL(IS): APARTAMENTO Nº. 211, LOCALIZADO NO 21º PAVIMENTO DO EDIFICIO “RESIDENCIAL
DI MAURO”, SITUADO NA RUA DIANA Nº. 331, esquina com a Rua João Ramalho, no 19º Subdistrito
Perdizes, com a área privativa de 63,72m², a área comum de 35,64 m², a área de garagem acessória
de 25,26 m², correspondente a duas vagas localizadas na garagem situada no 1° Subsolo, de n° 131M
e 132M, perfazendo a área total de 124,62 m², correspondendo no terreno a fração ideal de 0,8061%.
MATRÍCULA 104.533 do 2º Oficial de Registro de Imóvel de São Paulo. Contribuinte 022.048.0233-
6. DOS ÔNUS: 1-) Av. 4 em 20/11/2020, PENHORA exequenda; 4-) Há débitos de IPTU – Exercícios 2021
- Contribuinte 022.048.0233-6: R$ 1.227,36. Há débitos de IPTU – Exercício 2018: R$ 3.281,12 (em dívida
ativa) e Exercício 2019: R$ 935,14 (em dívida ativa). Valor total das dívidas em aberto: R$ 4.637,88 (conf.
pesquisas realizadas no sítio da PMSP, aos valores válidos p ara o dia da pesquisa). DA AVALIAÇÃO
ATUALIZADA: R$ 787.134,64 (até julho/2021, pelo sítio DrCalc.net, tendo-se por base a r. decisão as fls. 170
do processo digital que homologou o valor médio da avaliação em R$ 775.000,00), a ser atualizado
monetariamente à época do leilão. DO VALOR DO DÉBITO: R$ 3.309,99 (até março/2020, conforme planilha
de cálculos as fls. 89 do processo digital), a ser atualizado à época do leilão. DAS DATAS DOS LEILÕES:
O 1º Leilão começará em 04/10/2021 às 14h15min e terminará em 07/10/2021, às 14h15min. O 2º Leilão
começará em 07/10/2021, às 14h15min01seg e terminará em 29/10/2021, às 14h15min. DA VISITAÇÃO:
Não há. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance superior ou
maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor atualizado
da avaliação (2º leilão).  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,
garantido por hipoteca do próprio bem imóvel. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo,
a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Prevalecerá a
proposta de maior valor, que estará sujeita a apreciação pelo MM. Juízo da causa. A proposta de pagamento
do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não
suspende o leilão. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br.
para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas (Art. 891, Par. único e
Art. 895, §§ 1º, 2º, §§ 6º, 7º e 8º ambos do CPC). DA MULTA EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO
PARCELADO: Ficam cientes da incidência da multa de 10% (sobre a parcela inadimplida somada às parcelas
vincendas), em caso de atraso no pagamento parcelado (artigo 895, § 4°, CPC). E, em caso de inadimplemento,
deverá declarar sua ciência sobre a possibilidade de o exequente pedir a resolução da arrematação ou a
cobrança do valor em aberto nesses autos do processo (artigo 895, § 5°, CPC). 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 (Art. 884, IV do CPC). Art. 892 do CPC: Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso,
o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.
Parágrafo 1º: Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço,
mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. DA
COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do
lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante depósito em conta judicial. DO CANCELAMENTO DO
LEILÃO: Caso o leilão seja cancelado em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido
o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro e pelas horas despendidas com o preparo do edital que
serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento no valor total de R$ 2.500,00.
DOS ÔNUS HIPOTECÁRIOS: A hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo
arrematante ao credor hipotecário (Art. 1499 VI do Código Civil). DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: O(a)(s)
executado(a)(s) pode(m), antes de alienados os bens, pagar(em) ou remir a execução, pagando ou consignando
a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826 do CPC).
No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação,
oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902 do CPC). DOS DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO
ARREMATANTE: nos termos da r. decisão às fls. 179 dos autos do processo: “ ... eventuais débitos de IPTU
e de condomínio do imóvel poderão ser objeto de dedução do preço depositado, por terem natureza jurídica
de ônus real e obrigação “propter rem” (grifo nosso). DO ESTADO DO BEM: O bem será vendido no estado
de conservação em que se encontra, sem garantias, constituindo ônus de o interessado verificar suas
condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DOS DOCUMENTOS: A
verificação de documentos, de gravames, de credores e de área é de responsabilidade do arrematante
inclusive por eventual regularização que se faça necessária. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Nos moldes
do Art. 20 do Prov. CSM nº 1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após
a efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. Em caso de não
pagamento, aplicar-se-á o disposto no artigo 21 do Prov. CSM nº 1625/2009. DA EXPEDIÇÃO DA CARTA
DE ARREMATAÇÃO: os atos necessários para a expedição da carta de arrematação, registro, ITBI, imissão
na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art.
903 ambos do CPC). DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES E DÉBITOS: serão atualizados até
a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, será informado ao MM. Juízo competente para a aplicação
das medidas legais cabíveis DAS DÚVIDAS E DOS ESCLARECIMENTOS: no escritório dos leiloeiros na
Av. Brigadeiro Luiz Antônio nº 388, Sobreloja S 1, Bela Vista, São Paulo, FONE: (11) 3115-2410 ou 3104-6646,
CEP:01318-000, correio eletrônico: contato@leilaoinvestment.com.br. Ficam o(s) executado(s) GETULIO
GONÇALVES DA CRUZ, CPF 808.959.058-68 e s/m MARIA ILDINE DE SOUZA CRUZ, CPF 284.659.478-
30, ambos representados pelo seu procurador Sr. Kleber Gonçalves da Cruz, CPF 283.566.618-46,
eventuais herdeiros, sucessores, ocupantes do imóvel e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Nos autos do
processo não há recurso pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo, 03 de agosto de 2021

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) MÓVEL(IS) E PARA INTIMAÇÃO DO
EXECUTADO: TIAGO ALEXANDRE DE MOURA, CPF 010.537.618-30 e demais interessados, expedido
no PROCESSO DIGITAL Nº 0078343-40.2019.8.26.0100, Ação que se encontra em fase de Cumprimento de
Sentença ajuizada por DERSA– DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A., empresa pública, concessionária
de serviços públicos, nos termos do Decreto-Lei Estadual nº 5, de 06/03/1969 e da Lei Estadual nº 95 de 29/
12/1972, CNPJ 62.464.904/0001-25. A MM. Juíza de Direito da 30ª Vara Cível do Foro Central Cível da
Comarca da Capital do Estado de S. Paulo, DRA. Clarissa Rodrigues Alves, na forma da lei, FAZ SABER
aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que o leiloeiro público
THEMIS CONSULTORIA EM ALIENAÇÕES JUDICIAIS ELETRÔNICAS LTDA, hospedada na plataforma:
WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) móvel(is) abaixo
descrito(s) em condições que se seguem: DO BEM(NS) MÓVEL(IS): RENAVAM: 00740198319, ESPÉCIE:
PASSAGEIRO, PLACA: DAD2155, CATEGORIA: PARTICULAR, MARCA/MODELO: TOYOTA/COROLLA
XEI, TIPO: AUTOMOVEL, FAIXA DO IPVA: 1148050, PASSAGEIROS: 5, ANO DE FABRICAÇÃO: 2000,
CARROCERIA: MUNICÍPIO: 100-4 SÃO PAULO, ÚLTIMO LICENCIAMENTO: 2021, COMBUSTÍVEL:
GASOLINA. DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO BEM MÓVEL R$ 16.762,00 (até agosto/2021). DO DÉBITO
ATUALIZADO: R$ 10.460,84 (até agosto/2021), a ser atualizado à época do leilão. DOS ÔNUS: 1-) Há multas
de R$ 104,12 (conf. pesquisa realizada no sítio da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de S.
Paulo, aos 24/08/2021); • 2-) Há restrição judiciária: BLOQ. RENAJUD – TRANSFERÊNCIA (conf. Pesquisa
realizada no sítio do DETRAN, aos 24/08/2021). DA OBSERVAÇÃO: • 1-) Veículo regular quanto a verificação
de furto/roubo (conf. pesquisa realizada no sítio do DETRAN, aos 24/08/2021); • 2-) Conforme r. decisão às
fls. 49 dos autos do processo: “...Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento mercantil),
a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em tal hipótese, fica garantida a preferência da
instituição financeira no recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito”. • 3-) Conforme
certidão às fls. 96-97 dos autos do processo, que segue transcrita:”... CERTIFICO, por fim, que o carro
penhorado encontra-se em poder do executado e, considerando-se o ano de fabricação, encontra-se em bom
estado de conservação, em plenas condições de uso...”. DA VISITAÇÃO: Mediante prévio agendamento com
o depositário TIAGO ALEXANDREDE MOURA, CPF 010.537.618-30, RG 11604671, na Rua Raimundo
Pinto, 404, Centro, CEP:61944-280, Maranguape - CE. Constitui ônus dos interessados examinar o(s)
bem(ns) móvel(is) a ser(em) apregoado(s) e que se encontra(m) depositado(s) com o executado supra. É
VEDADO ao Senhor Depositário criar embaraços à visitação do(s) bem(ns) sob sua guarda, sob pena de
ofensa ao artigo 77, inciso IV, do CPC. DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 04/10/2021 às
15h30min e terminará em 07/10/2021, às 15h30min. O 2º Leilão começará em 07/10/2021, às 15h30min01seg
e terminará em 29/10/2021, às 15h30min. 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 60% do valor da avaliação (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. 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 por ele). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo
arrematante, mediante depósito judicial à disposição do Juízo. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO: Caso o
leilão seja cancelado em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso
das despesas suportadas pelo leiloeiro e pelas horas despendidas com o preparo do edital que serão pagas
pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento no valor total de R$ 1.500,00. DOS DÉBITOS
E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: O(s) bem(ns) móvel(is) será(ão) vendido(s) no estado em que se
encontra(m), sem garantias e sem responsabilidades por quaisquer defeitos ou vícios, ainda que ocultos. E
o arrematante ficará com o encargo de depositário do(s) bem(ns) e correrá(ão) por sua conta exclusiva as
despesas relativas à desmontagem, retirada e Transporte. DA ORDEM DE ENTREGA: Os atos necessários
para a expedição da ordem de entrega do(s)bem (ns) móvel (is), imissão na posse e demais providências
serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e Art. 903 do CPC). DA ATUALIZAÇÃO:
Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data do leilão. Em caso de inadimplemento, tal
informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DAS
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: no escritório do leiloeiro público na Av. Brigadeiro Luiz Antônio nº 388,
Sobreloja S1, Bela Vista, São Paulo, CEP: 01318-000 e-mail: contato@leilaoinvestment.com.br. Fica(m)
o(a)(s) executado(a)(s) TIAGO ALEXANDRE DE MOURA, CPF 010.537.618-30 e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos
do processo não há recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1073834-54.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). LUIZ ANTONIO CARRER, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a GEDALIS COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME - CNPJ/MF nº
12.422.899/0001-10) que CONTACT NVOCC LTDA
lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a
quantia de R$ 5.421,02, referente ao não pagamento
do transporte da Carga, amparada pelo conhecimento
aéreo HAWB 08325409543. Estando a ré em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos
e termos da ação proposta e para que no prazo de 15
dias, afluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 117974141046-6

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso de
prazo para purgação de débito, dando prosseguimento a realização da hasta pública do
IMÓVEL: RUA: GREGORIO ALLEGRI Nº 100, APARTAMENT O 25, LOCALIZADO NO
2º ANDAR, DO BLOCO 3, DESIGNADO EDIFICIO HAWAI, INTEGRANTE DO
RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇOES, VILA DAS BELEZAS, BAIRRO IBIRAPUERA,
29º SUBDISTRITO SANTO AMARO, SÃO PAULO/SP.
Primeiro público leilão: 08/10/2021  a partir das 10:30 as 10:45 horas
Segundo público leilão:  29/10/2021  a partir das 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 NA RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/
SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuário(s):
JOSE ROLIM DA COSTA, COMERCIARIO, BRASILEIRO, RG: 18.844.520-1 SSP/SP,
CPF: 083.637.478-90, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS, NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77, COM MARCELI DA LUZ COSTA, BRASILEIRA,
BALCONISTA, RG: 24.610.179-2-SSP/SP, CPF: 153.215.758-43.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão.
Informações nos telefones 11-97334-6595. ENDEREÇO DO LEILOEIRO: Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail: fabianasilva@afdsp.com.br.

São Paulo, 10 de Setembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
SED: 449

10, 11 e 14/09/2021
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Viware Desenvolvimento de Sistemas e Software S.A. 
CNPJ/ME nº 13.201.226/0001-00 | NIRE 35300495756

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Viware Desenvolvimento de Sistemas e Software S.A, a se reunirem em AGE, a 
realizar-se em 20/09/2021, às 10 horas, Rua dos Pinheiros, 870, conjunto 204, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05422-001, 
para deliberação sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (I) Aprovação das Demonstrações Financeiras 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (II) Aprovação da alteração de endereço da sede da companhia.

CNPJ nº 00.491.010/0001-77 - NIRE 35.300.141.377
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Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ nº 
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de AGE Realizada em 5/3/21. 5/3/21, às 9h30, na sede. Presença: Totalidade do 
capital social. Mesa: Presidente: Rafael Freitas de Aguiar; Secretário: Antonio Fernando Checchia Wever. Deliberações: Por unanimidade: 
1. Aprovar e ratificar a renúncia, com efeitos imediatos, do Olimpio Matarazzo Neto, ao cargo que exercia de Conselheiro Presidente, 
conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Reunião do Conselho de Administração. 2. Eleger, para 
compor o Conselho de Administração, o Helder Santo Cavalini, que ocupará o cargo de Conselheiro Presidente. 2.1. O Conselheiro 
fica, investido no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de 
Administração, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas 
funções, a qual declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei de exercer a administração. 3. O mandato do Conselheiro 
expirará em 18/12/21, data de término do mandato atual dos Conselheiros, nos termos da ata da AGE em 18/12/20, registrada perante 
a JUCESP nº 99.225/21-9, em 18/2/21. Nada mais. JUCESP nº 404.331/21-0 em 23/8/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de RCA Realizada em 5/3/21. 5/3/21, às 9h45, na sede. Presença: Totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Helder Santo Cavalini; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por 
unanimidade: 1. Aprovar e ratificar a renúncia, com efeitos imediatos, do Marcelo Lourenço Jensen, ao cargo que exercia de Diretor Vice-
Presidente, conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia. 
2. Eleger, para compor a Diretoria, o Vitor Delduque, que ocupará o cargo de Diretor Vice-Presidente. 2.1. O Diretor fica, investido no 
seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia, com a 
assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., a qual declara, 
sob as penas da lei, que não está impedido por lei de exercer a administração. 3. O mandato do Diretor expirará em 5/12/21, data de 
término do mandato atual da Diretoria, nos termos da ata de RCA em 18/11/20, registrada perante a JUCESP nº 537.453/20-9, em 
17/12/20. Nada mais. JUCESP nº 404.332/21-3 em 23/8/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Embu Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 13.721.406/0001-
05 - NIRE 35.300.393.961 - Ata de AGE Realizada em 15/4/21. 15/4/21, as 8h30, na sede. Presença: Totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente: Antonio Fernando Checchia Wever; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Pelo único acionista: 1. Aprovar 
e ratificar a renúncia, com efeitos imediatos, do Thiago Figueiredo Ronda, ao cargo que exercia de Conselheiro sem designação específica, 
conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Reunião do Conselho de Administração. 2. Aprovar a 
alteração, do cargo exercido no Conselho de Administração pelo Antonio Fernando Checchia Wever, que deixará o cargo de Conselheiro 
Presidente e passará a ocupar o cargo de Conselheiro sem designação específica. 2.1. O Antonio Fernando Checchia Wever fica, investido 
no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, com 
a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., a qual declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido por lei de exercer a administração. 3. Eleger, para compor o Conselho de Administração, o Helder Santo Cavalini, que ocupará 
o cargo de Conselheiro Presidente. 3.1. O Helder Santo Cavalini fica, investido no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo 
de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos 
termos do artigo 147 da Lei das S.A., a qual declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei de exercer a administração. 4. Os 
mandatos dos Antonio Fernando Checchia Wever e Helder Santo Cavalini expirarão em 22/10/21, data de término do mandato atual 
dos Conselheiros, nos termos da ata da AGO em 22/10/20, registrada perante a JUCESP nº 1.870/21-6, em 5/1/21. Nada mais. JUCESP nº 
394.932/21-3 em 18/8/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Embu Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 13.721.406/0001-
05 - NIRE 35.300.393.961 - Ata de RCA Realizada em 15/4/21. 15/4/21, às 8h45, na sede. Presença: Totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Helder Santo Cavalini; Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações: Por unanimidade: 
1. Aprovar e ratificar a renúncia, com efeitos imediatos, do Marcelo Lourenço Jensen, ao cargo que exercia de Diretor Vice-Presidente, 
conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia. 2. Eleger, 
para compor a Diretoria, o Vitor Delduque, brasileiro, que ocupará o cargo de Diretor Vice-Presidente. 2.1. O Diretor fica, investido no 
seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de 
declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., a qual declara, sob as penas 
da lei, que não está impedido por lei de exercer a administração. 3. O mandato do Diretor expirará em 5/12/21, data de término do mandato 
atual da Diretoria, nos termos da ata de RCA em 18/11/20, registrada perante a JUCESP nº 1.072/21-3, em 5/1/21. Nada mais. JUCESP nº 
394.933/21-7 em 18/8/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Valores em Reais com centavos eliminados)

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2020 e 2019
 (Valores em Reais com centavos eliminados)

Atividades operacionais 2020 2019
Resultado do exercício 29.485.566 15.028.131
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
Resultado da equivalência patrimonial (25.664.078) (11.089.839)
Subtotal 3.821.488 3.938.292
Variações no ativo
Impostos a recuperar (Circulante e não circulante) (313.460) (303.502)
Créditos com pessoas ligadas (Não circulante) (10.107.624) (560.769)
Outros créditos (313.586) (763.622)
Subtotal (10.734.671) (1.627.893)
Variações no passivo: Impostos e contribuições
  a recolher (Circulante e não circulante) 352.225 (792.733)
Outras contas a pagar (Circulante) 3.568.465 1.688.274
Subtotal 3.920.690 895.541
Total das atividades operacionais (2.992.493) 3.205.940
Atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos 1.004.245 -
Débitos com pessoas ligadas 2.711.468 (1.772.728)
Lucros distribuídos recebidos 2.178.682 1.182.127
Reversão de dividendos não reclamados - 330.730
Ajuste de exercícios anteriores - 202.304
Aporte de capital 3.422.542 -
Dividendos mínimos obrigatórios (7.002.822) (3.655.000)
Total das atividades de financiamento 2.314.114 (3.712.567)
Total dos efeitos no caixa (678.379) (506.627)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 3.203.453 3.710.080
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 2.525.074 3.203.453
Variação no caixa (678.379) (506.627)

A DIRETORIA
Alcides Soares Luna

Contador CT CRC 1SP 175.714/O-9 - CPF 049.888.938-63

Demonstrações de Resultados em 31/12/2020 e 2019
 (Valores em Reais com centavos eliminados)

Outras receitas/(despesas) operacionais 2020 2019
Resultado da equivalência patrimonial 25.664.078 11.089.839
Outras receitas operacionais - -
Administrativas e gerais (1.752.072) (1.319.728)
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras líquidas e impostos 23.912.006 9.770.111
Receitas financeiras 6.551.897 6.209.820
Despesas financeiras (978.337) (842.225)
Financeiras líquidas 5.573.560 5.367.595
Resultado antes dos impostos 29.485.566 15.137.706
Imposto de renda e contribuição social - (109.575)
Lucro líquido do exercício 29.485.566 15.028.131

Ativo 2020 2019
Circulante 4.680.486 4.731.818
Caixa e equivalentes de caixa 2.525.074 3.203.453
Impostos a recuperar 720.460 407.000
Outros créditos 1.434.952 1.121.365
Não circulante 195.472.197 161.879.176
Partes relacionadas 31.906.120 21.798.496
Investimentos 163.566.077 140.080.681

  
Total do Ativo 200.152.683 166.610.994

Santo Alphege Participações S/A
CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Submetemos a Vossa apreciação, em conformidade às disposições legais e estatutárias, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2020

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019 (Valores em Reais com centavos eliminados)
Capital
social

Reserva
legal

Reserva de
lucros a realizar

Total reserva
de lucros

Lucros
acumulados Total

Saldos em 01 de dezembro de 2019 75.283.674 3.995.568 66.740.576 70.736.144 - 146.019.818
Lucro líquido do exercício - - - - 15.028.131 15.028.131
Destinações do lucro: - Ajuste de exercícios anteriores - - 533.034 533.034 - 533.034
- Reserva legal - 751.407 - 751.407 (751.407) -
- Reserva lucros a realizar - - 10.621.724 10.621.724 (10.621.724) -
- Lucros distribuídos - - - - (3.655.000) (3.655.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 75.283.674 4.746.975 77.895.334 82.642.309 - 157.925.982
Aumento de capital por: - Incorporação de reservas 11.293.784 - (11.293.784) (11.293.784) - -
- Aporte de capital 3.422.542 - - - - 3.422.542
Lucro líquido do exercício - - - - 29.485.566 29.485.566
Destinações do lucro: - Reserva legal - 1.474.278 - 1.474.278 (1.474.278) -
- Reserva lucros a realizar - - 21.008.465 21.008.465 (21.008.465) -
- Lucros distribuídos - - - - (7.002.822) (7.002.822)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 90.000.000 6.221.253 87.610.015 93.831.268 - 183.831.268

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020 e 2019 (Valores em Reais com centavos eliminados)
1. Contexto operacional: A Santo Alphege Participações S/A tem sua 
sede no município de Barueri, Estado de São Paulo. A Companhia tem por 
objetivo social a participação, em caráter permanente ou temporário, no 
capital e nos lucros de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na 
condição de acionistas, sócia ou quotistas ou titulares de debêntures. 
2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas 
contábeis: 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis: As de-
monstrações contábeis de foram elaboradas com base nas práticas contá-
beis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, em 
consonância com os Pronunciamentos e Orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e resoluções 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão das demonstrações 
contábeis foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 30 de abril de 
2020. 2.2. Principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas 
contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão 
descritas a seguir: 2.2.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalen-
tes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos 
de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de 
valor e limites utilizados de conta garantida. 2.2.2. Instrumentos financei-
ros: Classificação e mensuração: A Companhia classifica seus ativos 
financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo através 
do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimento e dispo-
níveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os 
ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classifi-
cação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. A Companhia 
não efetua operações com derivativos. Ativos financeiros mensurados ao 
valor justo através do resultado: Os ativos financeiros mensurados ao 
valor justo através do resultado são ativos financeiros mantidos para 
negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados 
como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações 
no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do 
resultado são apresentados na demonstração do resultado em “resultado 
financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha 
sido contratado em conexão com outra operação. Neste caso, as variações 
são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida opera-
ção. Ativos mantidos até o vencimento: São basicamente os ativos finan-
ceiros que não podem ser classificados como empréstimos e recebíveis, por 
serem cotados em um mercado ativo. Neste caso, estes ativos financeiros 
são adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manuten-
ção em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do 
exercício. Valor justo: A Companhia avalia, na data do balanço, se há 
evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos finan-
ceiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável 
(‘impairment’). Se houver alguma evidência para os ativos financeiros dispo-
níveis para venda, a perda cumulativa - mensurada como a diferença entre 

o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por ‘impair-
ment’ desse ativo financeiro previamente reconhecida no resultado 
- é retirada do patrimônio e reconhecida na demonstração do resultado. 
2.2.3. Redução ao valor recuperável de ativos: O imobilizado e outros 
ativos não circulantes e os ativos intangíveis, são revistos anualmente para 
se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que 
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é 
calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconheci-
da pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recu-
perável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de 
um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de 
ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. 
2.2.4. Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem 
uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de even-
tos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 
2.2.5. Passivo circulante e não circulante: Os passivos circulantes e não 
circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações mo-
netárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados 
em valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que 
refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida dos 
ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas de resultado que 
deram origem ao referido passivo.
3. Investimentos 2020 2019
 Maringá Ferro-Liga S/A 163.566.077 140.080.681

163.566.077 140.080.681
Capital social 195.992.000 195.992.000
Ações possuídas 41.946.846 41.946.846
% participação 34,77% 34,77%
Patrimônio líquido ajustado em 31/12/2020 
  e 31/12/2019 470.423.000 402.878.000
Investimento equivalente 163.566.077 140.080.681
Ajuste equivalência patrimonial 25.664.078 11.089.839
Lucro líquido 106.977.000 57.153.000
4. Patrimônio líquido: a. Capital Social: O Capital social é de 
R$ 90.000.000, representado por 9.000.000 ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal. Em 21 de agosto de 2020, foi deliberado, em AGE, 
aumento de capital por aporte em dinheiro de R$3.422.542, com emissão 
de 342.254.200 ações no valor de R$0,01 e através de incorporação de 
reserva de lucros a realizar no valor de R$11.293.784, com emissão de 
1.129.378.409 de ações ordinárias no valor de R$0,01, sem aumento do 
número de ações. b. Reserva Legal: É constituída à razão de 5% do lucro 

líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da 
Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 
2020, a constituição da reserva foi de R$1.424.278 (R$751.407 em 
2019). c. Dividendos: O estatuto social da Companhia determina a distribui-
ção de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado do exercício, 
ajustado na forma da lei. Segue memória de cálculo:

2020 2019
Resultado líquido do exercício 29.485.566 15.028.131
(-) Constituição da reserva de lucros (1.474.278) (751.407)
Resultado líquido do exercício ajustado 28.011.287 14.276.724
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% 7.002.822 3.569.181
Dividendo adicional - 85.819
Total do dividendo* 7.002.822 3.655.000
Porcentagem sobre o resultado ajustado 25% 26%
*Inclui Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R$3.876.000 (R$3.655.000 
em 2019). * Inclui Dividendos no valor de R$3.126.822 (2020). Proposta da 
Diretoria em Assembleia. 5. Contingências e compromissos assumi-
dos: As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas 
à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contri-
buições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos compe-
tentes por períodos variáveis de tempo. 
6. Transações entre partes relacionadas
Partes relacionadas 2020 2019
Ativo não circulante: Usina Morretes 4.553.568 4.566.728
Siol SP 1.664.784 15.103.250
Siol Goiás 23.324.996 2.128.518
São Timóteo 2.362.772 -
Total 31.906.120 21.798.496

Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019
Circulante 12.171.160 7.477.444
Emprestimos e financiamentos 1.004.245 -
Impostos a recolher 1.806.635 1.685.629
Outras contas a pagar - 11.815
Credores diversos 9.360.280 5.780.000
Não circulante 4.150.255 1.207.568
Impostos parcelados 1.158.290 927.071
Partes relacionadas 2.991.965 280.497
Patrimônio líquido 183.831.268 157.925.982
Capital social 90.000.000 75.283.674
Reserva de lucros 93.831.268 82.642.308
Total do Passivo 200.152.683 166.610.994

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Capital social 
integralizado

Reservas de 
Capital

Lucros/Prejuízos 
Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 - - -
Integralização de Capital Social 100,00 - - 100,00
Capital Não Subscrito (100,00) - - (100,00)
Reserva de Capital 502.400.445,82 - - 502.400.445,82
Lucro Acumulado - - 290.568.267,48 290.568.267,48
Saldos em 31 de dezembro de 2020 502.400.445,82 - 290.568.267,48 792.968.713,30
Saldos em 31 de dezembro de 2020 502.400.445,82 - 290.568.267,48 792.968.713,30

Ativo 31/12/2019 31/12/2020
Circulante - 495.207,70
Caixa e Bancos Conta Movimento - 495.207,70
Não Circulante - 792.473.505,60
Realizável a Longo Prazo
Participações em Outras Sociedades - 792.473.505,60
Total do Ativo - 792.968.713,30

Passivo 31/12/2019 31/12/2020
Patrimônio Líquido - 792.968.713,30
Capital Social Integralizado - 100,00
Capital Social a Integralizar - (100,00)
Reservas de Capital - 502.400.445,82
Lucros ou Prejuízos Acumulados - 290.568.267,48
Total do Passivo e Patrimônio Líquido - 792.968.713,30

Demonstração do Resultado
Despesas Operacionais: 31/12/2019 31/12/2020
Despesas Tributárias - (1.907.600,00)

- (1.907.600,00)
Receitas Financeiras - 2.561,88
Despesa com Investimentos (200,00)
Outras Receitas Operacionais - 292.473.505,60

- 292.475.867,48
Resultado antes dos Impostos e Contribuições - 290.568.267,48
Resultado do Exercício - 290.568.267,48

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2020
Lucro/Prejuízo Líquido - 290.568.267,48
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais - 290.568.267,48
Atividades de Financiamento
Aumento de Capital Social - 502.400.445,82
Caixa Gerado nas Atividades de Investimento           - (502.400.445,82)
Variação de Caixa - (211.832.178,34)
Saldo de Caixa no Final do Exercício - 495.207,70
Saldo de Caixa no Início do Exercício - -
Variação de Caixa - 495.207,70

 Leandro Farias Lima Gilmar Gonçalves da Silva
 Administrador Contador - CRC 1SP 185.392/O-7

TYSON FOODS BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ nº 33.874.525/0001-05

Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios findos em 31/12/2020 - (Valores Expressos em Reais)
Balanço Patrimonial

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1013923-
94.2015.8.26.0020 Classe: Assunto: Interpelação -
Intimação / Notificação Requerente: CP Urbanismo
e Administração Ltda. Requerido: Balbino Pereira de
Souza e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30
DIAS. PROCESSO Nº 1013923-94.2015.8.26.0020
A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São
Paulo, Dra. Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a BALBINO PEREIRA
DE SOUZA, RG 6.848.755-SSP/SP e CPF
281.784.308-86 e RUTH ORLANDI DE SOUZA, RG
5.190.464-0-SSP/SP e CPF 206.575.748- 56 que
CP URBANISMO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., lhe
ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL,
representado pelo instrumento de compromisso de
compra e venda “o lote “04” da Quadra “O” do
loteamento denominado “Portal das Águas, estando
atualmente inadimplentes com as parcelas 001/084
a 084/084, totalizando a quantia de R$ 137.382,93.
Estando os interpelados em lugar ignorado, expede-
se edital de NOTIFICAÇÃO para que no prazo de 15
dias, a fluir os 30 dias supra, paguem as parcelas
vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de
resc isão do cont rato.  F icam os in terpe lados
Notif icados para os termos da ação, bem como
cientificados de que após o cumprimento, pagas as
custas e observadas as formal idades legais, e
decorridas as 48 horas os autos serão entregues a
requerente. Será o edital afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 26 de agosto de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0012276-47.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COMERCIAL GOES LTDA. EPP, CNPJ 04.118.586/0001-44, com endereço à Rua Munir
Thome, 3621, Quinta da Lagoa, CEP 79600-001, Três Lagoas - MS que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Advocacia Fernando Rudge Leite e Saint-Gobain Distribuição Brasil 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 478.011,82 (quatrocentos e setenta e oito mil, onze reais e oitenta e dois
centavos), 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 úteis 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 18 de junho de 2021. 10 e 14/09

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à usucapião administrativo, prenotado sob nº 826.699 em 22 de
junho de 2021 a requerimento de JOSÉ ORLANDO FERNANDES CAMACHO, português, comerciante,
RG nº 3.502.756-3-SSP/SP e CPF nº 083.663.308-34 e sua mulher VERA LUCIA FERREIRA CAMACHO,
brasileira, do lar, RG nº 5.598.332-7-SSP/SP e CPF nº 150.934.318-00, casados pelo regime da comunhão
universal de bens, anteriormente à Lei Federal nº 6.515/77, residentes na Rua Diogo Freire nº 626 FAZ
SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Jose Orlando Fernandes Camacho e sua
mulher Vera Lucia Ferreira Camaho, acima qualificada, requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017
da CNJ, visando a declaração de domínio sobre prédios e respectivo terreno, situado na Rua Desembargador
Julio Guimarães nºs 42 e 48, com a área, conforme memorial descritivo, de 322,00m2, transcrições sob nºs
2.476, 7.860, 49.042 e 49.173, de propriedade de Firmino Barbosa de Oliveira e sua mulher Irene Monforte de
Oliveira e Jair Martins e sua mulher Nair Gouveia Martins e Aristeu Soares, tendo compromissado à Mario
Peixoto casado com Mafalda A. Peixoto, conforme averbação nº 108, na aquelas transcrições mencionada
acima, ambas deste Registro, alegando e comprovando posse mansa e pacifica de 30 anos exercida pelos
autores. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo
de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 25 de agosto de 2021. 28/08 e 13/09

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 DAS 212ª E 222ª 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 das 212ª e 222ª Séries 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 30 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 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 23 de 
março de 2021, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Tomar conhecimento acerca do prêmio pago erroneamente 
aos titulares dos CRI da 212ª Série (“CRI Subordinados”) em 29/07/2021, no valor de R$ 151.523,31 (cento e cinquenta e um 
mil, quinhentos e vinte e três reais, e trinta e um centavos), bem como aprovar e estabelecer uma data limite para que o valor 
seja devolvido pelos titulares dos CRI Subordinados ao Patrimônio Separado; e b)  Autorizar o Agente Fiduciário para, em 
conjunto com a Securitizadora, realizar e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar 
o que fora deliberado nos itens 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, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação, e em segunda convocação, com qualquer número, 
conforme cláusula 12.3 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 12.8 do Termo de Securitização, 
serão tomadas pelos votos favoráveis de Titulares de CRI que representem no mínimo 51% (cinquenta e um por cento) dos 
titulares de CRI em Circulação. 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 gestão@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 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, preferencialmente em até 2 (dois) dias 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, 10 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
11 e 14/09

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ nº 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Agosto de 2021
Data, Horário e Local: No dia 09 de agosto de 2021, às 9h30min, realizada por meio de videoconferência, conforme prerrogativa prevista no 
caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”). Convocação: Dispensada a
convocação em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto
Social da Companhia. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (a) Jorge Mitre,  
(b) Fabrício Mitre, (c) Burkhard Otto Cordes, (d) Guilherme Affonso Ferreira, (e) Pedro Barros Mercadante Oliva, e (f) Rodrigo Coelho Cagali 
(“Conselheiros”), os quais participaram via videoconferência, conforme facultado pelo caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.
Mesa: Os Conselheiros elegeram o Sr. Fabrício Mitre como Presidente da Mesa e o Sr. Rodrigo Coelho Cagali como secretário. Ordem do Dia: 
(i) Tomar conhecimento da avaliação do Comitê de Auditoria da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao
2º (segundo) Trimestre do ano de 2021, findo em 30 de junho de 2021, conforme o Formulário de Informações Trimestral (“ITR”), acompanhado
do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, a saber a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“E&Y”); e (ii) apreciar o ITR
da Companhia referente ao 2º (segundo) trimestre de 2021, findo em 30 de junho de 2021, acompanhado do Relatório da E&Y, em atendimento 
ao disposto no Artigo 21, alínea (j), do Estatuto Social da Companhia. Registros e Deliberações: Após a análise do material disponibilizado e
arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da Ordem do
Dia, os Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e 
deliberações da seguinte forma: (i) Tomaram conhecimento da avaliação do Comitê de Auditoria sobre o ITR da Companhia referente ao 
2º (segundo) trimestre de 2021, findo em 30 de junho de 2021, acompanhado do Relatório da E&Y, conforme reunião realizada no dia 06 de 
agosto de 2021, às 17h00min, na qual o comitê opinou, por unanimidade e sem ressalvas, que os documentos aqui referidos refletem, de forma
adequada, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da Companhia referentes ao 2º (segundo) trimestre de 2021,
sem qualquer oposição; e (ii) Em atendimento ao disposto no Artigo 21, alínea (j), do Estatuto Social da Companhia, apreciaram, em linha com
a avaliação do Comitê de Auditoria mencionada no item (i) acima, o ITR da Companhia referente ao 2º (segundo) trimestre de 2021, findo em 
30 de junho de 2021, acompanhado do Relatório da E&Y, não tendo os Conselheiros qualquer oposição a tais documentos, os quais ficam
arquivados na sede da Companhia e poderão ser divulgados ao mercado nos termos da regulamentação aplicável. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os 
conselheiros presentes assinada. São Paulo/SP, 09 de agosto de 2021. Mesa: Fabrício Mitre - Presidente; Rodrigo Coelho Cagali - Secretário.
Conselheiros Presentes: Jorge Mitre, Fabrício Mitre, Burkhard Otto Cordes, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro Barros Mercadante Oliva e
Rodrigo Coelho Cagali. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 09 de agosto de 2021. Mesa: Fabrício 
Mitre - Presidente; Rodrigo Coelho Cagali - Secretário. JUCESP nº 433.716/21-6 em 02/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



 11 a 17 de setembro de 2021Edição: 542

Importados

Kia apresenta nova Carnival

Motos

BMW apresenta a
nova G 310 G

Nova S10 é líder de vendas

Citroën lança edição especial
C4 Cactus X-Series

Quarta geração da minivan de luxo, a
nova Kia Carnival chegou ao mercado brasi-
leiro totalmente renovada, atraindo famílias
com características que combinam inovação,
espaço, flexibilidade e estilo. Com 5 anos de
garantia ou 100 mil km, a nova Kia Carnival
está disponível em versão única com preço
público sugerido de R$ 479.990.

Construída sobre nova plataforma de
médio porte da Kia, a Carnival foi apelidada
de “Grande Veículo Utilitário (GUV)” - mais
refinada, espaçosa, capaz de oferecer mais
conforto e eficiência do que seus antecesso-
res, assim como em relação a todos os atuais
concorrentes no segmento de minivan. Seu
novo design inspirado em SUVs é combina-
do com um moderno interior, com uma gama
de tecnologias projetadas para auxiliar os
motoristas e, ao mesmo tempo, protegendo e
entretendo os ocupantes. Cockpit inteligente,
em três filas, capacidade de carga líder na
classe e uma variedade de áreas de armaze-
namento em toda a cabine, também a tornam
uma opção extremamente prática para as
famílias.

A nova Carnival é a evolução de design
para a minivan da Kia. Seu design de ‘nariz
de tigre’ abrange a largura do veículo, inte-
grando luzes diurnas com assinatura de LED
(DRLs), faróis e a grade futurista e uma as-
sinatura de luz exclusiva. Os para-choques
esculpidos e a entrada de ar inferior na fren-
te com acabamento metálico e um para-cho-
que inferior preto. Na parte traseira ostenta
um novo visual, acentuado por uma barra de
luz de largura total.

A nova Carnival possui rodas aro 19" e
oferece até sete cores externas - branco
neve perolizado, cinza pantera metálico, pre-
to aurora perolizado, azul profundo metáli-
co, azul astral, prata cerâmica metálico e
vermelho chama metálico – e, internamen-
te, em três combinações de cores, sendo
preto com cinza, preto com marrom ou pre-
to com bege.

O interior representa um aumento em
qualidade e design em relação ao seu ante-
cessor, com uma nova cabine futurística. O
ambiente de alta tecnologia é evidente no
design de seu amplo painel de tela panorâmi-
ca, que integra tecnologias de entretenimen-
to com tela dupla e controles por toque.

Um seletor shift-by-wire compacto para

a transmissão está localizado na base do con-
sole central, liberando espaço e de fácil acesso
à mão.

Plataforma e interior inteligentes
Graças a sua nova plataforma e maior

carroceria, a Carnival oferece um amplo es-
paço, com três fileiras de bancos e capacida-
de para oito ocupantes. Oferece uma cabine
interna inteligente e flexível e uma abundân-
cia de áreas de armazenamento de objetos.

A Carnival tem uma distância entre-ei-
xos 30 mm mais longa (3.090 mm), 10 mm
mais larga (1.995 mm), aumentando o espa-
ço interno para as famílias. Assim, o compri-
mento total da nova Carnival cresce 40 mm
para 5.155 mm, com um balanço traseiro 30
mm mais longo (1.130 mm), criando mais
espaço para os passageiros da terceira fila e
o melhor espaço de bagagem da categoria.

Com apenas a primeira fila de assentos
em uso, a Carnival oferece o melhor espaço
do porta-malas de até 2.905 litros (VDA,
configuração de três filas), com 627 litros dis-
poníveis para uso atrás dos assentos da ter-
ceira fila (até as bordas superiores das cos-
tas dos bancos).

A nova Carnival ainda oferece abertura
do porta-malas com acionamento elétrico e
portas traseiras deslizantes elétricas, que fa-
cilitam o acesso ao porta-malas e à cabine.

A experiência do usuário na Carnival é
definida pelo papel preponderante da tecno-
logia e da conectividade, com uma gama de
recursos high-tech projetados para tornar a
vida com a minivan o mais fácil e convenien-
te possível. Essas novas tecnologias auxiliam
os motoristas, ao mesmo tempo em que co-
nectam, protegem e divertem os demais ocu-
pantes.

O centro dos recursos de conectividade
do carro é o display digital duplo de alta tec-
nologia. Isso conecta o novo painel de instru-
mentos digitais de 12,3 polegadas da Kia e o
sistema de entretenimento com tela sensível
ao toque também de 12,3 polegadas sob uma
única peça de vidro perfeita. Esse display de
tela dupla cria uma experiência de usuário
panorâmica e widescreen, com muitas fun-
ções de entretenimento controladas por bo-
tões sensíveis ao toque ao redor da tela. Há
um painel de controle tátil semelhante mais
abaixo no console central para controle da
climatização.

O sistema oferece uma tela cristalina,
bem como Android Auto e Apple CarPlay
integrados com reconhecimento de voz. O
sistema de entretenimento também permite
que os usuários conectem dois smartphones
via Bluetooth ao mesmo tempo, permitindo
que telefones distintos sejam usados para
chamadas ou mídia.

A nova Carnival adota as mais recentes
tecnologias de trem de força ‘smartstream’
da Kia para aumentar a eficiência e o de-
sempenho. Oferece motor Lambda III MPi
seis cilindros (V6) à gasolina de 3,5 litros,
que gera até 272 cv e 332 Nm de torque,
com o novo sistema integrado de gerencia-
mento térmico (ITM) que ajuda no controle
da temperatura de operação do motor para
maximizar a eficiência em todos os momen-
tos. A transmissão é automática de oito ve-
locidades, que oferece um progresso suave
e rápido para combinar com o caráter dinâ-
mico e tranquilo do carro.

Dirigibilidade
Tratando-se de dirigibilidade, a nova Car-

nival mantém as características de seus an-
tecessores, priorizando o conforto e a segu-
rança acima de tudo. O desenvolvimento do
novo modelo se concentrou em fornecer uma
direção tranquila, confortável e segura, com
manuseio estável em todas as condições.

O novo sistema de suspensão totalmen-
te independente e uma gama de medidas de
contenção de ruído, vibração e aspereza

(NVH) foram projetados para oferecer um
comportamento na estrada tranquilizador e
relaxante, maximizando a estabilidade e o
conforto de seus ocupantes.

O sistema de suspensão recebeu signi-
ficativo aperfeiçoamento. Na frente, uma
nova travessa e uma nova geometria, distri-
buindo melhor as cargas laterais na suspen-
são dianteira nas curvas para estabilizar a
condução. A carroceria também é montada
na seção traseira da travessa com novas
buchas hidráulicas, com líquido dentro das
buchas de borracha reduzindo o nível de vi-
brações do motor transmitidas à carroceria.
Isso também atenua o efeito de impactos
bruscos na suspensão dianteira, aumentan-
do o conforto de direção, mesmo em super-
fícies ruins.

A suspensão traseira Multilink também
foi atualizada, com braços de suspensão in-
feriores mais longos e layout de mola revi-
sado, trabalhando para gerenciar melhor as
mudanças na superfície da estrada. Enquan-
to isso, o ângulo dos amortecedores trasei-
ros foi ajustado para melhor absorver os cho-
ques da estrada.

Uma nova configuração de direção com
assistência elétrica acionada por motor mon-
tada na coluna substitui o sistema do mode-
lo anterior, resultando em uma resposta um
pouco mais direta às entradas de direção,
com uma relação de direção 5,6% mais rá-
pida. O novo sistema também permite mui-

tas das novas tecnologias de assistência ao
motorista da Carnival, que dependem de um
motor elétrico de direção assistida.

O refinamento do rolamento é algo que
nenhum motorista de MPV quer sacrificar,
e a Carnival também se destaca nessa área
graças a uma gama de novos recursos
NVH. Uma ampla gama de medidas de iso-
lamento acústico e isolamento garante que
o novo modelo seja um dos mais silenciosos
e refinados na estrada. Isso inclui novos ma-
teriais de isolamento em torno dos quatro
arcos das rodas, uma cobertura completa
da parte inferior da carroceria para reduzir
o ruído do vento e da estrada e um isola-
mento mais adequado entre o compartimento
do motor e o compartimento do passageiro.
A entrada de ar também foi remodelada
para reduzir o ruído do motor em altas velo-
cidades, enquanto novas travessas no piso
da cabine reduzem o ruído de vibração por
meio da carroceria.

A nova Carnival apresenta uma gama
de sistemas de segurança passiva e ativa e
de assistência ao motorista. Além de ser
equipada com sete airbags, o veículo ofere-
ce os novos sistemas avançados de assis-
tência ao motorista (ADAS) da Kia, que aju-
dam a reduzir muitos riscos e tensões ine-
rentes à direção, tornando a Carnival rela-
xante, segura e inspiradora de confiança
para dirigir.

As tecnologias disponíveis incluem: As-
sistente para prevenção de colisão frontal
(FCA - Front Collision-avoidance Assist)
com frenagem de emergência e detecção
de veículos, pedestres, ciclistas e cruzamen-
tos; Assistente ativo para prevenção de co-
lisão por ponto cego incluindo saídas para-
lelas (BCA - Blind-spot Collision-avoidance
Assist) incluindo saídas paralelas;  Monitor
de ponto cego (BVM – Blind spot View Mo-
nitor) com visualização no painel digital de
instrumentos; Assistente de farol alto (HBA
- High Beam Assist); Piloto automático
adaptativo (SCC - Smart Cruise Control)
com Pare e Siga em congestionamentos;
Assistente de centralização na faixa de ro-
dagem (LFA - Lane Following Assist); As-
sistente de permanência na faixa de roda-
gem (LKA - Lane Keep Assist); Câmeras
de visão 360° (SVM - Surround View Moni-
tor), assistente ativo de prevenção de colisão
traseira em tráfego cruzado (RCCA - Rear
Cross-traffic Collision-avoidance Assist), as-
sistente de saída em segurança (SEA - Safe
Exit Assist) que evita que as portas traseiras
deslizantes se abram.

A BMW Motorrad apresenta a nova
BMW G 310 GS ao mercado brasileiro ainda
mais versátil, segura e dinâmica, seja no trân-
sito cotidiano, durante passeios de lazer em
estradas ou no uso off-road. Extremamente
compacto e robusto, o modelo é destinado
especialmente aos recém-chegados ao mer-
cado das duas rodas e que desejam um pro-
duto premium. Com preço sugerido de R$
35.900, o modelo oferta como novidade no
lançamento um pacote de boas-vindas, que
assegura três anos de garantia, três revisões
gratuitas e três anos de assistência 24 horas.

A BMW Motorrad traz condições espe-
ciais para aquisição da nova BMW G 310
GS. Ofertado pela BMW Serviços Financei-
ros, o plano BMW Select apresenta prazos
de financiamento de 12, 24 e 36 meses com
recompra garantida ao final do contrato de
80% do valor da tabela FIPE, desde que aten-
didas todas as exigências contratualmente
previstas.

O coração da nova BMW G 310 GS é o
motor monocilíndrico de refrigeração líquida
de 313cc com quatro válvulas, dois eixos de
comando de válvulas no cabeçote e inje-
ção eletrônica de combustível. A inclina-
ção do cilindro para a parte traseira e a
cabeça do cilindro girada em 180 graus
permanecem uma das principais caracte-
rísticas do projeto. Com uma potência de
25 kW (34cv) a 9.250rpm e um torque
máximo de 28Nm a 7.500rpm, o motor mo-
nocilíndrico da nova BMW G 310 GS é o
parceiro ideal para o prazer dinâmico do
motociclismo. A grande novidade é a ado-
ção da tecnologia Ride by Wire (acelera-
dor eletrônico), que confere uma acelera-
ção mais direta e arrancadas mais progres-
sivas.

A embreagem antideslizante com auto-
reforço também é nova. Ele reduz o torque
de arrasto do motor e fornece um aumento
significativo na segurança de direção - par-
ticularmente durante manobras de frena-
gem envolvendo redução simultânea de

marcha. Também deixa a embreagem sig-
nificativamente mais leve e macia.

A nova BMW G 310 GS traz ilumina-
ção totalmente em LED no farol dianteiro,
na lanterna traseira, e nos piscas dianteiro
e traseiro. Os manetes de freio e embrea-
gem são ajustáveis, reguláveis em quatro
posições, adaptando-se ao tamanho das
mãos do piloto. O recurso permite diminuir
a distância dos manetes às manoplas em
seis milímetros. Assim, são fáceis de acio-
nar a qualquer momento, mesmo para os
condutores com mãos menores, que podem
controlar tudo com menos esforço.

Disponível nas cores “branca”, “GS 40
anos” e “rallye”, a nova BMW G 310 GS
vem dotada de itens de série como ajuste
de pré-carga do amortecedor traseiro, ajus-
te do manete de embreagem, ajuste do
manete de freio, assento em peça única,
freios BMW Motorrad ABS, cáliper de
freio dianteiro radial, descanso lateral com
inibidor de partida, farol dianteiro em LED,
garfo telescópico dianteiro invertido, indi-
cador de direção em LED, lanterna trasei-
ra em LED, painel de instrumentos digital,
rodas de liga leve, suporte para bagageiro
e transmissão por corrente. As dimensões
do modelo são de 2.075mm (comprimen-
to), 1.230mm (altura sem espelhos), 880mm
(largura com espelhos), 1.420mm (distân-
cia entre-eixos) e 835mm (altura do assen-
to). O tanque de combustível tem capaci-
dade de 11,5 litros, sendo que 1 litro para
reserva.

Novos recursos da BMW G 310 GS
produzida em Manaus: Motor monocilíndri-
co conforme homologação com acelerador
tipo Ride by Wire e aumento automático da
marcha lenta; Embreagem antideslizante com
auto-reforço; Novo farol de LED e indicado-
res de mudança de direção em LED; Ala-
vanca manual ajustável em quatro estágios
para freio e embreagem; Tampas da carca-
ça do motor do alternador, embreagem e bom-
ba d’água pintadas em cinza titânio metálico.

Nacionais

A Citroën apresenta o SUV C4 Cactus
X-Series, utilitário esportivo do segmento B-
SUV que ganha uma edição especial. São
600 unidades, agregando detalhes de design
externos e internos, além de diferenciais ex-
clusivos. O novo SUV da Citroën estará dis-
ponível em toda rede de concessionários da
marca com valor sugerido de R$ 106.990.

A série especial chega com uma perso-
nalização exclusiva. O monograma X-Series
se destaca nos detalhes internos e externos
do modelo. A cor bronze Ocre nos faróis de
neblina e no airbump traz ainda mais esporti-
vidade ao SUV C4 Cactus, tornando o mo-
delo mais exclusivo e moderno. Internamen-
te, detalhes personalizados nos bancos, vo-
lante em couro, tapetes especiais em tecido,
além de rodas de liga leve pintadas em preto
de 16".

O C4 Cactus X-Series também inaugura
uma nova cor ao portfólio da marca - a Cinza
Artense. Um tom diferenciado que remete
ao cinza grafite. As barras longitudinais inte-
gradas ao inédito teto dual tone em preto.
Destaque para os detalhes na parte externa
da edição que reforçam o DNA de um legíti-
mo SUV do modelo.

A versão traz ainda freios ABS com REF
(Electronic Brake Distribution), controle de
estabilidade de comando (ESP) e de tração
(ASR), assistente de partida em rampa (Hill
Assist), ar-condicionado digital, piloto auto-

mático com regulador e limitador de veloci-
dade e assinatura luminosa em LED. Retro-
visores com regulagem elétrica, Isofix, vidros
elétricos com função One Touch e outros
equipamentos, completam a extensa lista de
itens de série do SUV. Além do cluster 100%
digital e central multimidia de 7" com sistema
de espelhamento Google Android Auto e Ap-
ple CarPlay.

Sob o capô, o SUV Citroën C4 Cactus
X-Series embarca o motor flex 1.6 VTi, de

118 cavalos de potência, com sistema de par-
tida a frio, unido ao consagrado câmbio auto-
mático sequencial de 6 marchas, com dois
modos de condução que tornam a direção
ainda mais confortável e segura para o con-
dutor. Modo ECO, ideal para ser utilizado no
trânsito intenso das grandes metrópoles, esta
modalidade tem como principal funcionalida-
de economizar combustível e o modo SPORT,
desenvolvido para obter respostas mais rápi-
das e potentes do motor.

tórico para a configuração ao longo dos 26
anos de trajetória da S10 no mercado brasi-
leiro.

A S10 foi recém-atualizada em design,
mecânica, segurança e conectividade, inclu-
indo identidade visual exclusiva da versão
topo de linha High Country, nova turbina e
calibração do motor diesel, estrutura refor-
çada de cabine, seis airbags de série, além
de opção de sistema de frenagem autônoma
de emergência, Wi-Fi nativo e projeção sem
fio para Android Auto e Apple Car Play.

E a versão de acabamento preferida do
cliente da S10, a LTZ, ganhou rodas com
novo design na linha 2022.

A S10 está disponível em três opções de
carroceria (cabine dupla, cabine simples e
chassis cab), cinco níveis de acabamento (LS,
Advantage, LT, LTZ e High Country), duas
opções de motorização (2.5 Flex e 2.8 Turbo
Diesel), assim como duas opções de trans-
missão (MT6 e AT6) e tração (4x2 e 4x4).
São cinco opções de pintura externa: Branco
Summit, Prata Switchblade, Preto Ouro Ne-
gro, Cinza Topázio e Azul Eclipse.

Desde a retomada da produção, a Nova
S10 vem apresentando forte evolução nas
vendas, retomando a liderança do segmento.

Destaque para o desempenho comercial da
versão turbo diesel, que somou cerca de 4,5
mil unidades no último mês, um recorde his-


