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Renda habitual do trabalhador teve
queda de 6,6% no segundo trimestre
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), divulgado na sexta-feira (17), mostra que houve queda de 6,6% na renda habitual
e aumento de 0,9% na renda
efetiva do trabalhador brasileiro
no segundo trimestre de 2021,
na comparação com o mesmo
trimestre do ano passado, o
pior momento do mercado de
trabalho durante a pandemia da
covid-19. O levantamento Retrato dos Rendimentos e Horas Trabalhadas durante a
Pandemia tomou como base os
resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) e da Pnad

Fiocruz libera mais 700 mil doses
da vacina AstraZeneca
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Publicado decreto que aumenta
IOF para custear Auxílio Brasil
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Governo lança obra da
Ferrovia de Integração do
Centro-Oeste
Foto/Ricardo Botelho/Minfra

A Coreia do Norte lançou
um míssil, a partir de um sistema de transporte ferroviário,
em mais uma demonstração de
força. A agência central de notícias do país informou que se
trata de um sistema desenhado
para um potencial contra-ataque a quaisquer forças que
ameacem o país.
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O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, reuniu líderes mundiais na sextafeira (17) para debater a intensificação dos esforços no
combater às mudanças climáticas. O objetivo é se preparar
para uma cúpula internacional.
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda:Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

30º C
15º C

Noite
29º C
16º C

Noite
33º C
18º C

rismo (SPTuris), empresa que
administra os eventos na cidade de São Paulo, com representantes da Liga Independente das
Escolas de Samba de São Paulo. Segundo a Liga, a decisão foi
previamente estudada por comissões criadas pela prefeitura em julho deste ano. Isso não
significa que a realização do
carnaval já esteja autorizada.
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Anvisa pede inclusão de
eventos adversos na bula da
vacina da Janssen
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O presidente Jair Bolsonaro
participou na sexta-feira (17) do
lançamento da obra de construção da Ferrovia de Integração do

Centro-Oeste (Fico), em evento
ocorrido em Mara Rosa, no norte de Goiás. Com investimentos
de R$ 2,7 bilhões, e previsão de

gerar 4,6 mil empregos, a nova
linha férrea terá 383 quilômetros (km) de extensão e ligará
Mara Rosa a Água Boa. Página 4

Esporte

Eric Granado lidera
sexta-feira de treinos
para a decisão da MotoE
Rimini, na Itália, sediará o
GP de Motovelocidade neste
final de semana e como sempre, é uma festa aos torcedores italianos, principalmente
porque a cidade natal de Valentino Rossi, Tavullia, está situada a 13 km do Autódromo de
Misano. Teremos algumas novidades como o retorno de
Andrea Dovizioso às pistas
pilotando uma Yamaha em
substituição ao ítalo-brasileiro Franco Morbidelli recentemente operado do joelho, mas
que também retorna às pistas
e dessa vez pela equipe oficial da marca dos três diapasões.
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Felipe Roque chega neste
sábado e se apresenta ao
Funvic Educacoin Natal
O grupo do Funvic Educacoin Natal vai aumentando.
Neste fim de semana, o oposto Felipe Roque, campeão da
Superliga Nacional 2020/21,
chega à capital do Rio Grande
do Norte para se integrar ao
time. O atleta mineiro, que

também defende a seleção
brasileira, dará sequência ao
trabalho de reabilitação após
a cirurgia no ligamento do joelho direito em junho. O desembarque de Felipe está
marcado para o início da noite deste sábado.
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Temporada Open
2021 começa na
próxima semana com
novidades

Eric Granado

Chevrolet comemora 500
largadas na Stock Car

Noite

Fonte: Climatempo
Foto/ Divulgação

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,28
Venda:
5,28
Turismo
Compra: 5,31
Venda:
5,45

EURO
Compra: 6,19
Venda:
6,20

A prefeitura de São Paulo
autorizou o início das medidas
administrativas e dos preparativos para a realização dos desfiles das escolas de samba e das
celebrações do carnaval 2022
no Sambódromo do Anhembi. A
autorização foi publicada no
Diário Oficial da última quarta-feira (15).
A medida foi tomada após
uma reunião da São Paulo Tu-

Foto/ Alex Farinelli

Biden reúne
líderes
mundiais
para debater
mudança
climática

Prefeitura de São Paulo
autoriza preparativos para o
carnaval 2022

O pioneiro Opala campeão de 1979, com Paulo Gomes

Opala, Omega, Vectra, Astra,
Sonic e Cruze: a linhagem da
Chevrolet na Stock Car Pro Series é longa e repleta de sucesso. Marca que impulsionou a
fundação da categoria, em 1979,
a Chevrolet foi pioneira com o
Opala, o modelo mais longevo
do principal campeonato do automobilismo na América do Sul.
Quarenta e dois anos depois, a
marca continua sua participação
com o Cruze, carro que é o atual campeão da Stock Car Pro Series com o piloto Ricardo Maurício.
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Coreia do
Norte lança
míssil
balístico a
partir de
sistema
ferroviário

Covid, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo a análise do Ipea,
os trabalhadores por conta própria tiveram o maior impacto
em suas rendas, com crescimento de 19,5% na renda efetiva no segundo trimestre de
2021, na comparação com o
mesmo trimestre de 2020. No
segundo trimestre deste ano,
eles receberam 76% do habitual. Os trabalhadores com carteira do setor privado tiveram
aumento de 2% na renda efetiva, enquanto para os trabalhadores sem carteira, a alta foi
de 6,9%.
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A partir da próxima terça-feira (21) a principal competição
do vôlei de praia nacional estará
de volta para mais uma temporada, e com novidades. Entre os
dias 21 e 26 de setembro acontece na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), no
Rio de Janeiro (RJ), a primeira

de cinco etapas previstas para
o Circuito Brasileiro de Vôlei
de Praia Open 2021. Após oito
temporadas, a disputa da competição volta a iniciar e terminar no mesmo ano.
Nesta primeira parada o torneio contará com 20 times no
torneio principal.
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Prefeitura de São Paulo autoriza
preparativos para o carnaval 2022
São Paulo retoma
vacinação com
AstraZeneca apenas
para segunda dose
A prefeitura de São Paulo
retomou na sexta-feira (17) a
vacinação com AstraZeneca/
Oxford. Foram recebidas ontem mais de 204 mil doses que
estão sendo destinadas para
completar o esquema vacinal
de quem tomou a primeira dose
deste fabricante.
Nos locais em que houver
falta da AstraZeneca, poderá ser
feita a troca pelo imunizante da
Pfizer/BioNTech. Até a última
quarta-feira (15), foram aplicadas 134.790 vacinas da Pfizer
em substituição à segunda
dose. A intercambialidade está
em vigor no estado desde 10

de setembro.
A Secretaria Municipal da
Saúde orienta que a população
consulte a plataforma De Olho
na Fila para acompanhar a disponibilidade dos imunizantes
para a segunda dose. O site
também informa as condições
da fila em cada posto.
Reforço em idosos
Na capital paulista, idosos
com mais de 85 anos de idade
estão recebendo a dose adicional apenas com o imunizante
da Pfizer. Podem receber esse
reforço os que tomaram a primeira dose há mais de seis
meses. (Agencia Brasil)

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
E pensar que o PDT não teve a força de eleger sequer 1 vereador ou vereadora na maior Câmara Municipal do Brasil e da
América do Sul
.
PREFEITURA (São Paulo)
MDB do Ricardo Nunes passará a ter papel ainda mais fundamental em relação ao PDT ter seu comando nacional sediado em
São Paulo
.
ASSSEMBLEIA (São Paulo)
Coronel Antão, ex-chefe de gabinete do então deputado coronel Camilo (PSD) assumiu a Subprefeitura Moóca. Fala pouco
e realiza muito
.
GOVERNO (São Paulo)
Seja qual for o movimento do comunicador Datena, o publicitário e jornalista João Doria (PSDB) vai encarar e jogar tudo
pra ir ao 2º turno
.
CONGRESSO (Brasil)
Um caminho pro PSDB do Doria ir ao 2º turno Presidencial
2022 é ter de novo o DEM de vice, como foi Marco Maciel (então PFL) do FHC
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Acima do partido ao qual terá que se filiar, Bolsonaro pode
fechar - inclusive com uma mulher - uma liderança Cristã pra ser
vice em 2022
.
PARTIDOS
O PDT - agora com Ciro Gomes como sócio preferencial abriu a porteira da filiação pro comunicador (tv) Datena - saindo
do PSL que tá ...
.
POLÍTICOS
... se fundido ao DEM (ex-PFL) do neto do ACM. As possibilidades no PDT são de ser vice do Ciro à Presidência, ou sair ao
Senado, como ...
.
(Brasil)
... anunciou que sairia pelo DEM em 2018. Se rolar, será sua
5ª filiação; PT, PP, DEM (ex-PFL), MDB e PDT. Já o Ciro vai
disputar pela 4ª vez
.
M Í D I AS
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site cesarneto.com
virou referência da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia
paulista)
.
Twitter @cesarnetoreal

cesar@cesarneto.com
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A prefeitura de São Paulo
autorizou o início das medidas
administrativas e dos preparativos para a realização dos desfiles das escolas de samba e das
celebrações do carnaval 2022 no
Sambódromo do Anhembi. A autorização foi publicada no Diário Oficial da última quarta-feira (15).
A medida foi tomada após
uma reunião da São Paulo Turismo (SPTuris), empresa que administra os eventos na cidade de

São Paulo, com representantes
da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Segundo a Liga, a decisão foi previamente estudada por comissões criadas pela prefeitura em
julho deste ano.
Isso não significa que a realização do carnaval já esteja autorizada. O que foi permitido é o
início da preparação para o evento, já que o carnaval ainda vai depender de uma autorização dos
órgãos municipais de saúde e de

que, pelo menos, 70% dos paulistanos já estejam vacinados.
“Saliente-se que a realização
do referido evento estará condicionada à verificação, no correspondente período, das condições epidemiológicas relativas
à pandemia da covid-19 favoráveis e viabilizadoras a tanto, conforme entendimento das autoridades sanitárias competentes”,
diz o texto do Diário Oficial.
Neste ano de 2021, o carnaval foi cancelado na cidade de

São Paulo por causa da pandemia de covid-19. Mas, com o
avanço da vacinação e uma melhora dos indicadores neste momento, há uma perspectiva mais
positiva para que ele possa ser
realizado em 2022. Mas além de
depender do cenário da pandemia, o decreto também exige
que sejam seguidos os protocolos sanitários que estarão em vigor no ano que vem.
O carnaval 2022 ocorre no dia
1° de março. (Agencia Brasil)

Assinado contrato de concessão do
Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico
O Governo de São Paulo, por
meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, oficializa a concessão do Zoológico, do
Zoo Safari e do Jardim Botânico com a assinatura do contrato
com o grupo Reserva Paulista,
que deve assumir os espaços em
até quatro meses e será responsável por revitalizar e administrar essas áreas, além da operação e atendimento aos visitantes
no período de 30 anos.
A concessão prevê o investimento de R$ 417 milhões, dos
quais R$ 320 milhões nos cinco primeiros anos. Os espaços
estão localizados no Parque Estadual Fontes do Ipiranga (PEFI),
na zona Sul da capital paulista.
Especificamente no Jardim
Botânico a concessão visa aumentar o uso público com a implantação de programas de educação ambiental, novos espaços
de lazer e cultura e alimentação,
além de mais acessibilidade
para os visitantes que chegam
por transporte coletivo.
Já no Zoológico de São Paulo, o concessionário terá de promover mais imersão na natureza
e o bem-estar dos animais nos

recintos. Há investimentos mínimos previstos para construir
habitats mais modernos, amplos
e integrados, além do monitoramento de indicadores de desempenho da saúde. Além disso, a infraestrutura deverá ser requalificada com novo acesso para
pedestres, ampliação do estacionamento e dos conjuntos sanitários, novo centro de visitantes,
entre outras melhorias.
“As parcerias com a iniciativa privada visam atrair investimentos e melhorar a infraestrutura das áreas turísticas. Em todas as nossas concessões temos
buscado também fomentar as atividades de educação ambiental
para que a população, especialmente as crianças, conheça e
aprenda a preservar as nossas
áreas verdes”, explicou o secretário Marcos Penido.
O projeto prevê ainda ingressos gratuitos para crianças com
até 4 anos de idade e para estudantes e professores da educação infantil, ensino fundamental
e médio da rede pública de ensino, em dias específicos. O direito à meia-entrada também está
garantido.

“Temos a missão de ampliar
e modernizar os excepcionais
serviços ambientais, educacionais, científicos e de recreação
que já são prestados pelo Zoológico, Jardim Botânico e Zoo
Safari. Com os investimentos
programados, e ao lado das
equipes de excelência que atuam nos parques, vamos trabalhar
para oferecer, a São Paulo e ao
Brasil, uma experiência imersiva na natureza, de nível internacional”, salienta Rogério Dezembro, sócio-líder do Consórcio Reserva Paulista.
Antes da pandemia, o Zoo
recebia mais de 1 milhão de visitantes por ano e o Jardim Botânico cerca de 130 mil. As pesquisas e a conservação das espécies ameaçadas de extinção
continuarão sob a responsabilidade do Governo do Estado, bem
como as áreas de conservação do
Parque Estadual Fontes do Ipiranga.
Histórico
Em fevereiro, o Consórcio
Reserva Paulista ofereceu R$
120 milhões, o maior valor de
outorga – representando um ágio
de 132%. O leilão ocorreu na

B3, em São Paulo. O complexo
localizado no PEFI faz parte do
programa de concessões e parcerias público privadas do Governo de SP.
De acordo com a Subsecretária de Parcerias do Governo de
São Paulo, Tarcila Reis, “a concessão do Zoológico e Jardim
Botânico é mais um avanço do
Programa de Parcerias para além
dos ativos tradicionais ou dos
serviços públicos de tarifa regulada.
Estamos utilizando o conhecimento e a experiência que temos sobre a lógica das concessões para realizar com recursos
privados investimentos que desenvolvem o ecoturismo no Estado e protegem a fauna e a flora,
além do patrimônio ambiental,
cultural e científico paulista.
Com isso, ganha o usuário
que terá acesso a maior qualidade, o poder público que focará
em fiscalização, desonerando o
orçamento público em mais de
R$ 518 milhões (ao longo da
concessão), e o investidor que
contará com o padrão contratual e a segurança jurídica do Estado de São Paulo.”

Defesa Civil alerta para risco de incêndio
em razão das altas temperaturas
A Defesa Civil do Estado
informa que entre sábado (18)
e terça-feira (21), as temperaturas tendem a subir gradativamente, com momentos de calor intenso em todo o Estado
de São Paulo, com exceção do
litoral, onde as previsões não
indicam temperaturas elevadas
para a região.
O destaque para as altas temperaturas estão nas regiões Metropolitana de São Paulo, Campinas, Franca, Itapeva, Sorocaba e Vale do Paraíba, onde as
máximas poderão chegar a 36º
C, e para as regiões de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru,
Marília, Presidente Prudente,

Ribeirão Preto e São José do
Rio Preto, onde as máximas ficarão entre 38 e 41º C.
A ausência da previsão de
chuvas nos próximos dias, associada ao calor intenso, manterá a umidade relativa do ar
bem baixa, aumentando consideravelmente o risco de incêndios florestais, assim como
temos visto nas últimas semanas no território paulista.
As maiores concentrações
de focos de incêndio em coberturas vegetais estão nas regiões metropolitana de São
Paulo, centro-oeste e noroeste do Estado, sendo que, em
alguns casos, devido a intensi-

dade e rápida propagação do
fogo, faz-se necessário combate por meio de aeronaves de
asa-rotativa ou de asa-fixa, durando, por vezes, dias para sua
extinção.
Estudos apontam que a maior parte dos incêndios florestais são causados pelo homem,
de maneira acidental ou intencional, sendo as causas mais
comuns:
Queimada para limpeza de
terreno ou destruição de lixo;
Cigarros descartados acesos às margens de rodovias;
Soltura de balões, que além
de ser crime, estudos apontam
que a cada três balões postos

no ar, dois caem acesos
Para combater esse tipo de
ação, a Defesa Civil reforça a
necessidade de conscientização
de toda a população, a fim de
que tais ocorrências sejam evitadas, e até mesmo denunciadas
para a Polícia Militar (190) ou
Disque Denúncias (181).
Caso uma pessoa se depare
com algum foco de incêndio,
deverá acionar imediatamente
o Corpo de Bombeiros (193)
ou a Defesa Civil (199). Não é
recomendado que uma pessoa,
sem treinamento e equipamentos necessários, tente apagar o
incêndio, pois ela corre o risco de se ferir durante a ação.

Governo inaugura 1ª edição do
RetomaSP em Campinas
O Governador João Doria
participou na sexta-feira (17) em
Campinas, do lançamento oficial do RetomaSP, programa estadual de oferta de serviços de qualificação, investimentos, emprego e renda para toda a população.
Ele também fez entregas de benefícios integrados ao Bolsa do
Povo, maior programa de assistência social e transferência de
renda do Estado.
“O RetomaSP é uma ação capilarizada entre o poder público,
que tem capital político e institucional, e o setor privado que
determina o crescimento econômico. Juntos somos mais fortes
no combate à pandemia e na retomada da economia. Onde houver um brasileiro, nós temos que
estar ao lado para ajudar e apoiar”, declarou Doria.
Os eventos do RetomaSP em
Campinas foram organizados pela
InvestSP, agência estadual de promoção de investimentos e competitividade, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado,
em parceria com a Prefeitura de
Campinas e a Associação Comercial e Industrial do município.
A programação começou
com um roadshow no Expo Dom

Pedro, que reuniu cerca de 400
empresários, investidores e gestores para apresentação de serviços e parcerias do Governo do
Estado nas áreas de crédito, inovação, pesquisa, fomento, qualificação, internacionalização e
geração de oportunidades nos
setores de comércio, indústria,
turismo e agronegócio regional.
“Hoje damos um passo importante na retomada econômica em
São Paulo. Estamos levando uma
série de ações, serviços, recursos
financeiros, investimentos e negócios a segmentos diversos da
sociedade. O RetomaSP é uma
grande oportunidade para reinventarmos o futuro hoje, alinhando
interesses públicos e privados”,
afirmou Gustavo Junqueira, Presidente da InvestSP.
O mutirão contou com estandes de serviços diversos como
Bolsa do Povo – incluindo Bolsa
Trabalho e Bolsa Empreendedor –
, Banco do Povo, cursos Novotec
e Via Rápida, Empreenda Rápido,
Poupatempo, Mutirão do Emprego, Junta Comercial do Estado de
São Paulo e projetos promovidos
em parceria com Sebrae-SP, Unicamp, Unesp e Univesp.
As ações do RetomaSP inte-

gram um extenso pacote de políticas e serviços público em um
cenário de retomada de atividades econômicas. O objetivo é
garantir apoio do setor público e
organizações privadas a profissionais prejudicados pelos graves
impactos da pandemia.
A ação do RetomaSP também
destacou iniciativas do Bolsa do
Povo. Uma das principais é o
Bolsa Empreendedor, que ainda
tem vagas abertas em todo o estado. Para a região de Campinas,
a previsão é de pouco mais de 11
mil vagas. As inscrições prosseguem até domingo (19) no site
do
Bolsa
do
Povo
(www.bolsadopovo.sp.gov.br).
Cada bolsa oferece R$ 1 mil
a autônomos informais em situação de vulnerabilidade. Os beneficiados devem participar de
um curso gratuito de empreendedorismo do programa Empreenda Rápido, com frequência mínima de 80%, e obter formalização
como MEI (Microempreendedor
Individual) ou outra natureza jurídica.
O Governador também oficializou a entrega de vouchers dos
programas Vale Gás e Alimento
Solidário. O Vale Gás beneficia

426 mil famílias nos 645 municípios com três parcelas bimestrais de R$ 100 para compra de
botijões de gás. Já o Alimento
Solidário oferece cestas básicas
a pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar.
Doria confirmou 3.096 vouchers do Vale Gás a famílias das
cidades de Artur Nogueira (484),
Cosmópolis (277), Monte Mor
(2.256) e Saltinho (79), além de
1,4 mil cestas do Alimento Solidário a moradores de Campinas.
A agenda de Doria em Campinas ainda contou com autorizações estaduais para investimentos nos programas Dinheiro Direto na Escola, da Secretaria da
Educação, e Casa da Juventude,
da Secretaria de Desenvolvimento Regional.
A Educação vai liberar vouchers que totalizam R$ 30,3 milhões em repasses diretos para
reformas, melhorias e compra de
equipamentos para 176 escolas
das cidades de Campinas, Jaguariúna, Valinhos e Vinhedo. Já o
Casa da Juventude ganhará unidades em Artur Nogueira, Cosmópolis, Monte Mor e Saltinho,
com repasses estaduais de R$
790 mil a cada cidade.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Renda habitual do trabalhador teve
queda de 6,6% no segundo trimestre
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), divulgado na sexta-feira
(17), mostra que houve queda de
6,6% na renda habitual e aumento de 0,9% na renda efetiva do
trabalhador brasileiro no segundo trimestre de 2021, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o pior momento do mercado de trabalho
durante a pandemia da covid-19.
O levantamento Retrato dos
Rendimentos e Horas Trabalhadas durante a Pandemia tomou
como base os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad Contínua) e da
Pnad Covid, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE).
Segundo a análise do Ipea, os
trabalhadores por conta própria
tiveram o maior impacto em
suas rendas, com crescimento
de 19,5% na renda efetiva no
segundo trimestre de 2021, na
comparação com o mesmo trimestre de 2020. No segundo trimestre deste ano, eles receberam 76% do habitual. Os trabalhadores com carteira do setor
privado tiveram aumento de 2%
na renda efetiva, enquanto para
os trabalhadores sem carteira, a
alta foi de 6,9%.
“A análise mostra que, apesar
da melhora nos rendimentos no
segundo trimestre deste ano, a recuperação ainda é lenta. O afasta-

mento da ocupação atinge 16,26%
dos trabalhadores, afetando mais
de 13,5 milhões”, disse, em nota,
o pesquisador do Ipea e autor do
estudo, Sandro Sacchet.
A Região Nordeste foi a que
teve a renda mais afetada pela
segunda onda da pandemia, com
queda de 2,6% na renda efetiva
no segundo trimestre de 2021.
Na análise por gênero, o crescimento da renda efetiva das mulheres (1,4%) foi superior ao
dos homens (0,48%), no mesmo
período.
De acordo com o estudo,
apesar do grande número de domicílios sem renda do trabalho,
no segundo trimestre de 2021
houve pequena redução nesse

percentual, em relação ao primeiro trimestre deste ano, de
29,3% para 28,5%, o que demonstra lenta recuperação no
nível de ocupação aos patamares
anteriores à pandemia para as
famílias de renda mais baixa.
A renda dos jovens adultos de 25 a 39 anos de idade - foi a
mais afetada pela pandemia,
com queda de 3,2% nos rendimentos efetivos reais médios no
segundo trimestre deste ano. Em
contrapartida, os rendimentos
dos ocupados com mais de 60
anos de idade cresceram 1,3%
no período, influenciados pela
alta proporção de trabalhadores
por conta própria nessa faixa etária. (Agencia Brasil)

Publicado decreto que aumenta
IOF para custear Auxílio Brasil
O Diário Oficial da União
(DOU) publicou na sexta-feira
(17) um decreto assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro com
as novas alíquotas do Imposto
sobre Operações Financeiras
(IOF), que incide sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. As novas alíquotas valem para pessoas físicas e
jurídicas e serão aplicadas no
período de 20 de setembro até
31 de dezembro de 2021.
Para as pessoas físicas a alíquota passa de 3% ao ano (diária de 0,0082%) para 4,08% ao
ano (diária de 0,01118%). Já para
as pessoas jurídicas, a alíquota

anual passa de 1,5% (atual alíquota diária de 0,0041%) para
2,04% (diária de 0,00559%).
“A arrecadação obtida com a
medida custeará ainda as propostas de redução a zero da alíquota
da contribuição para o PIS/Cofins incidente na importação de
milho, com impacto de R$ 66,47
milhões em 2021 e o aumento
do valor da cota de importação
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que acarreta
renúncia fiscal no valor de R$
236,49 milhões no ano de
2021”, informou o Ministério
da Economia.
A pasta disse ainda que os

valores arrecadados serão utilizados para custear o Auxílio Brasil, programa do governo que
deve substituir o Bolsa Família.
Segundo a pasta, os gastos com
o novo programa acarretarão,
neste ano, um acréscimo de R$
1,62 bilhão na despesa obrigatória de caráter continuado.
O ministério disse ainda que
os recursos para o próximo ano
sairão da recriação do imposto
de renda sobre lucros e dividendos, que está em discussão no
Senado.
Com o fim do auxílio emergencial e a necessidade legal de
indicar fonte para o programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa

Família, e reduzir a fila de espera
pelo benefício, o Governo Federal, por intermédio do Ministério
da Economia, elevou temporariamente a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
A decisão foi tomada em razão da observância das regras fiscais. Apesar de arrecadação recorde, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que
é necessário indicar a fonte para
o aumento de despesa obrigatória. A instituição do programa
Auxílio Brasil, acarretará um
acréscimo na despesa obrigatória de caráter continuado da ordem de R$ 1,62 bilhão neste
ano. (Agencia Brasil)

Comércio paulista cria 23,5 mil
novos postos de trabalho
O número de postos de trabalhos formais no comércio do
estado de São Paulo registrou
um saldo positivo de 23,5 mil
vagas em julho. O número representa um avanço de 0,87% em
relação a junho.
Os dados são da Pesquisa do
Emprego no Estado de São Paulo realizada pela Federação do
Comércio do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O levantamento é feito a partir das informações disponibilizadas pelo
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Novo Caged). Segundo a entidade, a alta
de julho é a maior para o comér-

cio desde novembro de 2020.
Assim, o comércio fechou o
mês com 2,74 milhões de pessoas empregadas no estado. O
maior crescimento foi no varejo, com 17,2 mil novas vagas.
Com o resultado, o setor emprega 1,92 milhão de pessoas.
O setor de serviços criou
45,2 mil novos postos de trabalho em julho, um crescimento de
0,69% no mês. Assim, o setor
passou a empregar 6,57 milhões
de pessoas.
O ramo de alojamento e alimentação abriu 7,5 mil vagas e
o de transporte e armazenagem,
6,9 mil. O segmento de serviços

administrativos e complementares criou 10,5 mil novos postos,
impulsionado pelo teleatendimento, que passou a empregar
mais 2,4 mil.
Capital
Na cidade de São Paulo, houve crescimento de 0,91% no
número de pessoas empregadas
no comércio em julho, com
abertura de 7,7 mil novas vagas.
O setor passou a empregar
862,6 mil pessoas.
No período de avaliação, o
setor de serviços gerou 21,5 mil
novos postos de trabalho na cidade. O número representa alta de
0,73%, totalizando 2,95 milhões

de vínculos formais de trabalho.
Segundo a FecomercioSP, o
fim da maior parte das restrições
para funcionamento dos setores
não essenciais a partir de maio
abriu espaços para contratações
para suprir a demanda reprimida
em diversos setores.
A federação destaca que esse
crescimento do emprego acontece apesar da conjuntura econômica adversa. “Estes setores
estão gerando vagas, apesar da
alta inflacionária, do endividamento das famílias, dos juros ao
consumidor e do desemprego”,
ressalta a nota da entidade.
(Agencia Brasil)

Beneficiários do Bolsa Família
começam a receber 6ª parcela do auxílio
A Caixa Econômica Federal
começou na sexta-feira (17) o
pagamento da sexta parcela do
auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família com
final 1 do Número de Inscrição
Social (NIS). O recebimento do
auxílio é realizado da mesma
forma e nas mesmas datas do
benefício regular do programa
social para quem recebe o Bolsa Família.
Para quem recebe por meio
da Poupança Social Digital, os
recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.
Com ele é possível pagar contas
de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas lotéricas, fazer compras pela internet e pelas maquininhas em diversos estabelecimentos comerciais, com o car-

tão de débito virtual e QR Code.
O dinheiro ainda podem ser
sacado com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão nas
agências da Caixa, lotéricas ou
nos correspondentes Caixa Aqui.
Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das
7h às 22h. Além disso, o beneficiário pode consultar o site Auxilio Caixa.
Na próxima terça-feira (21),
a Caixa inicia o pagamento do
ciclo 6 do auxílio emergencial
para os trabalhadores informais
e os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico),
que não fazem parte do Bolsa
Família.
Regras
O auxílio emergencial foi

criado em abril do ano passado
pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas
pela pandemia de covid-19. Ele
foi pago em cinco parcelas de
R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães
chefes de família monoparental
e, depois, estendido até 31 de
dezembro de 2020 em até quatro parcelas de R$ 300 ou R$
600 cada.
Neste ano, a nova rodada de
pagamentos, durante sete meses,
tem parcelas de R$ 150 a R$
375, dependendo do perfil: as
famílias em geral recebem R$
250; a família monoparental,
chefiada por uma mulher, recebe R$ 375; e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.
Pelas regras estabelecidas, o
auxílio é pago às famílias com
renda mensal total de até três

salários mínimos, desde que a
renda por pessoa seja inferior a
meio salário mínimo. É necessário que o beneficiário já tenha
sido considerado elegível até o
mês de dezembro de 2020, pois
não houve nova fase de inscrições.
Para quem recebe o Bolsa
Família, vale a regra do valor
mais vantajoso, seja a parcela
paga no programa social, seja a
do auxílio emergencial.
O programa se encerraria
com a quarta parcela, depositada em julho e sacada em agosto, mas foi prorrogado até outubro, com os mesmos valores
para o benefício. A Agência
Brasil elaborou um guia de perguntas e respostas sobre o pagamento do auxílio em 2021.
(Agencia Brasil)

Anvisa pede inclusão de eventos
adversos na bula da vacina da Janssen
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) requereu à farmacêutica estadunidense Janssen e a sua representante
no Brasil Cilag a inclusão na
bula da vacina contra a covid-19
de informações sobre os eventos adversos ocorridos durante
a imunização. As companhias
têm 30 dias para cumprir a solicitação.

Eventos adversos são episódios indesejados registrados em
pessoas que receberam a vacina,
que devem ser comunicados à
Anvisa para o monitoramento de
vigilância em saúde sobre esses
produtos.
Segundo a agência, entre os
eventos adversos notificados
aparecem aumento do número de
linfonodos (como caroços no

pescoço), sensação de dormência em algumas partes do corpo,
diminuição da sensibilidade da
pele, zumbido no ouvido, diarreia e vômitos.
Notificação
A notificação de eventos adversos precisa ser feita à Anvisa
mesmo se não houver suspeita de
que o desconforto foi provocado pelo medicamento. De acor-

do com a Anvisa, a subnotificação pode retardar a identificação
de sinais de risco e subestimar a
dimensão de um problema.
A comunicação pode ser feita por meio do site da Anvisa,
pelos sistemas Vigimed e Notivisa. Ali, há possibilidade de relatar problemas em diversos produtos, entre eles medicamentos
e vacinas. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Coreia do Norte
lança míssil balístico
a partir de sistema
ferroviário
A Coreia do Norte lançou um míssil, a partir de um sistema
de transporte ferroviário, em mais uma demonstração de força.
A agência central de notícias do país informou que se trata de um
sistema desenhado para um potencial contra-ataque a quaisquer
forças que ameacem o país.
O míssil voou cerca de 800 quilômetros até que caiu no mar,
ao norte da costa norte-coreana.
Na última quarta-feira (15), o país tinha lançado dois mísseis
balísticos e, antes disso, outro míssil cruzeiro que a Coreia do
Sul suspeita que tenha capacidade nuclear.
A tensão entre as Coreias subiu de nível nos últimos tempos.
Esse teste dos norte-coreanos ocorre no momento em que a
Coreia do Sul testou um míssil balístico lançado a partir de um
submarino, tornando-se o primeiro país sem armas nucleares a
desenvolver o sistema, diz a Reuters.
Apesar dos protestos da comunidade internacional sobre o
constante desenvolvimento de armas pela Coreia do Norte, com
suspeita de capacidade nuclear, o país continua a caminhada de
desafio. (Agencia Brasil)

Biden reúne líderes
mundiais para debater
mudança climática
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, reuniu
líderes mundiais na sexta-feira (17) para debater a intensificação dos esforços no combater às mudanças climáticas. O objetivo é se preparar para uma cúpula internacional sobre o aquecimento global, que será realizada no fim deste ano.
Biden promoverá uma reunião virtual do Fórum das Grandes
Economias (MEF) na Casa Branca, uma sequência ao encontro
do Dia da Terra, que sediou em abril, para apresentar novas metas
de redução de emissões de gases de efeito estufa e induzir outros países a fazerem mais para conter as suas.
O presidente destacou a mudança climática diversas vezes
nas últimas semanas, na esteira dos danos causados por inundações e incêndios florestais devastadores nos EUA.
Tratar do assunto é uma de suas maiores prioridades domésticas e internacionais. A Conferência das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas de 2021 (COP26) em Glasgow, de 31 de
outubro a 12 de novembro, é vista como um momento crítico
para o mundo se comprometer a fazer mais para deter a elevação
da temperatura. Biden quer reunir grandes poluidores para tornar
a COP26 um sucesso.
A Casa Branca não divulgou os nomes dos países participantes da reunião de sexta-feira. O encontro de abril inclui comentários do presidente chinês, Xi Jinping, do presidente russo, Vladimir Putin, da chanceler alemã, Angela Merkel, e de outros líderes mundiais.
Ainda nesta semana, a Casa Branca informou que Biden espera usar o MEF, depois da cúpula da Organização das Nações
Unidas (ONU), para continuar pressionando por medidas em favor do clima.
“O presidente delineará planos para alavancar o MEF pósGlasgow como plataforma de esforços coletivos concretos de
escalada da ação climática ao longo desta década decisiva”, disse a Casa Branca em comunicado.
Também em abril, Biden anunciou nova meta para reduzir as
emissões de gases de efeito estufa dos EUA em 50%-52% até
2030, na comparação com os níveis de 2005.
A reunião pôde se concentrar especialmente no metano. Os
EUA e a União Europeia concordam em tentar cortar as emissões de metano em cerca de um terço até o fim desta década e
estão pressionando outras grandes economias a se unirem a eles,
de acordo com documentos a que a Reuters teve acesso. (Agencia Brasil)
Concessionária do Bloco Central S.A.

CNPJ nº 42.206.269/0001-79 - NIRE nº 3530057028-6
FATO RELEVANTE
Para ﬁns do disposto na Resolução CVM nº 44 e, em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, a Concessionária do Bloco Central
S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 16 de setembro de 2021, aprovou a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia ﬁdejussória adicional, em série única, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, totalizando um montante de R$600.000.000,00
(seiscentos milhões de reais) na data de emissão (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), com vencimento em
30 (trinta) meses, contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 13 de março de 2024. A Emissão das Debêntures será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476
(“Oferta Restrita”), com garantia ﬁrme para a totalidade das Debêntures.
São Paulo, 17 de setembro de 2021.
CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A.
CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES
Diretora Presidente

Concessionária do Bloco Sul S.A.

CNPJ nº 42.130.537/0001-16 - NIRE nº 3530056963-6
FATO RELEVANTE
Para ﬁns do disposto na Resolução CVM nº 44 e, em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, a Concessionária do Bloco Sul S.A.
(“Companhia” ou “Emissora”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de setembro de 2021, aprovou a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia ﬁdejussória adicional, em série única, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, totalizando um montante de R$1.800.000.000,00
(um bilhão e oitocentos milhões de reais) na data de emissão (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), com vencimento em 30 (trinta) meses, contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 13 de março de 2024. A Emissão das Debêntures será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução
CVM 476 (“Oferta Restrita”), com garantia ﬁrme para a totalidade das Debêntures.
São Paulo, 17 de setembro de 2021.
CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.
CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES
Diretora Presidente
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Governo lança obra da Ferrovia de
Integração do Centro-Oeste
Foto/Tânia Rêgo/ABr

Fiocruz libera mais
700 mil doses da
vacina AstraZeneca

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) liberou, na sexta-feira
(17), mais 700 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra
covid-19, produzida no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). Com a entrega ao Programa Nacional de Imunizações
(PNI), o total de doses disponibilizadas nesta semana chega a
4,5 milhões.
A Fiocruz retomou as entregas da vacina na última terçafeira, depois de cerca de duas
semanas sem novas liberações.
A fundação explicou que recebeu as remessas de agosto do
ingrediente farmacêutico ativo
(IFA) nos dias 25 e 30 e que precisa de cerca de três semanas
para concluir a fabricação das
doses e os processos de controle de qualidade.
Com a conclusão desses

processos nesta semana, a fundação liberou as 4,5 milhões de
doses em três remessas, na terça-feira, quinta-feira e sexta-feira. Em cada dia, o estado do Rio
de Janeiro buscou suas doses
diretamente em Bio-Manguinhos, enquanto as demais foram encaminhadas para o Ministério da Saúde.
Além das que foram entregues nesta semana, a Fiocruz
tem mais 10 milhões de doses
em processo de controle de
qualidade. A expectativa da fundação é que o número de doses
entregues em setembro chegue
a 15 milhões.
Desde o início da campanha
de vacinação, a Fiocruz já entregou 96,5 milhões de doses ao
Programa Nacional de Imunizações, sendo 4 milhões as doses
produzidas pelo Instituto Serum
e importadas prontas da Índia.
Para fabricar as doses da vacina em Bio-Manguinhos, a Fiocruz depende da importação
de remessas do IFA, que é produzido pelo laboratório chinês
WuXi Biologics. A fundação trabalha para assimilar o processo
de produção do insumo no Brasil e se tornar autossuficiente,
mas a previsão é que as primeiras doses com IFA nacional só
cheguem aos postos de vacinação no fim deste ano. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
participou na sexta-feira (17) do
lançamento da obra de construção da Ferrovia de Integração do
Centro-Oeste (Fico), em evento
ocorrido em Mara Rosa, no norte
de Goiás. Com investimentos de
R$ 2,7 bilhões, e previsão de gerar 4,6 mil empregos, a nova linha
férrea terá 383 quilômetros (km) de
extensão e ligará Mara Rosa a
Água Boa, em Mato Grosso.
O projeto da Fico foi viabilizado com base no mecanismo de
investimento cruzado, que permite que empresas detentoras de
outorgas ferroviárias do governo
federal possam renovar o contrato fazendo outros investimentos.
Nesse caso, a mineradora Vale vai
desembolsar integralmente os re-

cursos para construir a nova ferrovia, em troca da renovação da
concessão da Estrada de Ferro
Vitória-Minas, operada pela empresa.
A nova ferrovia será importante para o agronegócio do CentroOeste, que praticamente não conta com modal ferroviário na logística de escoamento da produção.
Em Mara Rosa (GO), a Fico se conectará à Ferrovia Norte-Sul, considerada a espinha dorsal do sistema ferroviário nacional, e que
ligará o Porto de Itaqui, no Maranhão, ao Porto de Santos, numa
extensão de mais de 4,5 mil km.
“O ressurgimento deste modal
realmente era sonhado por muitos
nesse Brasil. Mas ninguém faz
nada sozinho, sempre temos que

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1027961-08.2014.8.26.0001 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 6ªVara Cível,do Foro Regional I-Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, CPF 157.132.098-90 e OTAVIA MARIA DE OLIVEIRA, CPF 570.859.784-49,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Hospital Nipo Brasileiro, para cobrança de R$
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Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
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afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2021.
[17,20]
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de Orival Jacon ajuizaram ação de execução, para cobrança de R$ 144.000,00 (nov/18), referente à locação do imóvel à Av. Dr.
Eduardo Cotching 2047.Estando os executados em lugar ignorado,expede-se edital,para que em 3dias,a fluir do prazo supra,paguem o débito atualizado, com os honorários de 20% ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar
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FAZ SABER ao ESPÓLIO e/ou HERDEIROS de PAULO GUERREIRO FILHO,
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proposta por ESPÓLIO de SANDRA MARIA VEIGA DE SANTANA, tendo como
inventariante APARECIDA CONCEIÇÃO DE SOUZA TONTOLE, CPF 188.069.71816, e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente RESPOSTA . Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 25 de agosto de 2021.
17

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  $ 00 -Xt]D GH 'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ;9  %XWDQWm (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'UD 0RQLFD /LPD 3HUHLUD QD IRUPD GD /HL
HWF )$= 6$%(5 D 5(,1$/'2 %5812 6$1726 1$6&,0(172 &3)  TXH RV DXWRV GD $omR GH
([HFXomR DMXL]DGD SRU %$1&2 %5$'(6&2 6$ SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH $  7tWXOR GH &DSLWDOL]DomR 0D[
3UrPLRV QR YDORU GH 5  MXQWR DR *UXSR %UDGHVFR GH 6HJXURV H %  DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH
GH 5  5  5  H 5  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
,17,0$d2 GD SHQKRUD SRU (',7$/ SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD RIHUHoD LPSXJQDomR QD
DXVrQFLD GD TXDO SURVVHJXLUi R IHLWR HP VHXV XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
GDOHL1$'$0$,663H
(',7$/ '( ,17,0$d2 ± &8035,0(172 '( 6(17(1d$ 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH
$VVXQWR&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR'LRJR2OLYHLUD6LOYD
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )DELR&RLPEUD-XQTXHLUDQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D',2*22/,9(,5$6,/9$&3) TXHQRVDXWRVGDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXPRUDHPIDVH
GH FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ SURFHGHXVH j SHQKRUD VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV
MXGLFLDOPHQWHGH5(VWDQGRRH[HFXWDGRHPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGDDVXDLQWLPDomRSRU(',7$/SDUDTXH
TXHUHQGRRIHUHoD,038*1$d2QRSUD]RGHGLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RVXSUDVRESHQDGHSUHFOXVmRGRGLUHLWR
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHDJRVWRGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDO  &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTXHQWH %$1&2 %5$'(6&2 6$ ([HFXWDGR 5HQDWD *XLPDUmHV )UHLWDV H
RXWURV (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3$8/$5(*,1$6&+(03)&$77$1
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D &DVD GH &DUQHV %LJ %RL 1HORUH /WGD &13-   5HQDWD
*XLPDUmHV )UHLWDV &3)   H 5HJLQD 6RX]D *XLPDUmHV )UHLWDV &3)   TXH QRV DXWRV
GDDomRGH([HFXomRDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$SURFHGHXVHRDUUHVWRVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWH
GH5H,WD~9*%/0D[L3URWHomR)DPLOLDUQQRYDORUGH5(VWDQGRDVH[HFXWDGDV
HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR GR DUUHVWR SHQKRUD SRU HGLWDO TXH ILFD FRQYHUWLGR DXWRPiWLFDPHQWH HP
SHQKRUD SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD RIHUHoD LPSXJQDomR QD DXVrQFLD GD TXDO SURVVHJXLUi
R IHLWR HP VHXV XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%$1&2%5$'(6&26$([HFXWDGR$VKL0RGDV/WGDHRXWUR(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV
3URFHVVRQ2'U*XLOKHUPH)HUUHLUDGD&UX]-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD
&DSLWDO63)D]6DEHUD$VKL0RGDV/WGD &13- H:LVVDP$VKL &3) TXH%DQFR%UDGHVFR
6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 VHWHPEURGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH
&UpGLWR%DQFiULRQ(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRV
GLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDV
HPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVH
KRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULD
HMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 63 
H
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO)LDQoD
5HTXHUHQWH&LSDWH[,PSUHJQDGRUDGH3DSpLVH7HFLGRV/WGD5HTXHULGR5HRERWH&RPpUFLRGH3OiVWLFRVH$YLDPHQWRV(,5(/,
HRXWURV(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3$8/$5(*,1$6&+(03)&$77$1QDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D R 5(2%27(&20e5&,2'(3/È67,&26($9,$0(1726(,5(/,&13-7+,$*29,/$6%2$6
'($/0(,'$5*&3)*$%5,(//$3(5(,5$9,/$6%2$6'($/0(,'$WDPEpPFRQKHFLGDFRPR
*$%5,(//$'($/0(,'$3(5(,5$3$5,*,5*&3)TXHOKHVIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomR
GH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH&LSDWH[,PSUHJQDGRUDGH3DSpLVH7HFLGRV/WGD VXFHVVRUDGH&LSDWH[6LQWpWLFRV9LQtOLFRV/WGD 
FRPVHGHHP&HUTXLOKR63QD$Y3ULPHLURGH0DLRQ9LOD(VWLYD&13-QDOHJDQGRHPVtQWHVHTXH
pFUHGRUDGRVH[HFXWDGRVSRUIRUoDGR³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGD&RPSURPLVVRGH3DJDPHQWRH&RQVWLWXLomR
GH)LDQoDVH2XWUDV$YHQoDV´FHOHEUDGRHPGHDJRVWRGHWHQGRRVH[HFXWDGRVDGLPSOLGRFRP GXDV SDUFHODVHP
VHXVUHVSHFWLYRVYDORUHVLQWHJUDLVHFRPSDUWHGDWHUFHLUDSDUFHODGRWRWDOGDV VHWH SDUFHODVPHQVDLVFRPSURPLVVDGDVQRYDORU
RULJLQDOGH5FDGD2YDORUDWXDOL]DGRGDGtYLGDDWpDSURSRVLWXUDGDDomRpGH59DORUGD&DXVD5
(QFRQWUDQGRVHRVH[HFXWDGRVHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRV
DWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGH WUrV GLDVDIOXLUDSyVRSUD]RVXSUDSDJXHPRGpELWRQRYDORUGH
5TXHGHYHUiVHUDWXDOL]DGRDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWRVRESHQDGHLPHGLDWDSHQKRUDGHEHQVDYDOLDomR
LQWLPDomRHVHJXLPHQWRGDH[HFXomRQRVWHUPRVGRVDUWVHVHJXLQWHVGR&3&)LFDPRVH[HFXWDGRVFLHQWHVGHTXHQRFDVR
GHLQWHJUDOSDJDPHQWRTXHSRGHUiVHUHIHWLYDGRQRVDXWRVSRUGHSyVLWRMXGLFLDOQRSUD]RGH WUrV GLDVDYHUEDKRQRUiULD 
GRYDORUDWXDOL]DGRGRGpELWR ILFDUHGX]LGDSHODPHWDGH DUW&3& RXSRGHUiRIHUHFHU(PEDUJRVj([HFXomRQRSUD]R
GH TXLQ]H GLDV DUW&3& 1RSUD]RSDUD(PEDUJRVUHFRQKHFHQGRRFUpGLWRGDH[HTXHQWHHGHSRVLWDQGRGRYDORU
HPH[HFXomRLQFOXLQGRFXVWDVHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVSRGHUmRRVH[HFXWDGRVUHTXHUHURSDJDPHQWRGRUHVWDQWHHPSDUFHODV
PHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGHDRPrV$RSomRSHORSDUFHODPHQWRLPSRUWDUHQ~QFLDDRGLUHLWRGHRSRU
HPEDUJRV DUWGR&3& 2SUD]RSDUDHPEDUJRVpGHGLDVDFRQWDUGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOLQGHSHQGHQWHPHQWH
GHHVWDUVHJXURR-Xt]RSHODSHQKRUDRXDUUHVWR3HORSUHVHQWHILFDPWDPEpP,17,0$'26RVH[HFXWDGRV7+,$*29,/$6%2$6
'($/0(,'$GREORTXHLRGRYDORUGH5UHODWLYRDUHVWLWXLomRGHLPSRVWRGHUHQGDH*$%5,(//$3(5(,5$9,/$6%2$6
'($/0(,'$WDPEpPFRQKHFLGDFRPR*$%5,(//$'($/0(,'$3(5(,5$3$5,*,GREORTXHLRGRYDORUGH5UHDOL]DGR
DWUDYpVGRVLVWHPD%$&(1-8'SDUDTXHUHQGRRIHUHFHULPSXJQDomRHPEDUJRVQRSUD]ROHJDO1mRKDYHQGRPDQLIHVWDomRVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGHH

construir a ferrovia pra nós, isso é
sinônimo de qualidade, é certeza
de sucesso, a ferrovia é do Estado. A gente vai fazer o leilão da
operação, e aí nós vamos auferir
uma nova outorga, e vamos investir esse dinheiro em mais ferrovia”, disse.
O ministro lembrou que, a partir de Água Boa, a Fico será estendida até Lucas do Rio Verde
(MT), importante polo produtor
de grãos, também por meio de uma
nova parceria privada. Nesse
caso, serão mais 557 km de ferrovia e cerca de R$ 6,4 bilhões em
investimentos.
Após participar do evento no
município goiano, o presidente
embarcou de volta para a capital
federal. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060659-93.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) DOUGLAS SOUZA FERREIRA, CPF 348.442.088-02, que nos autos da ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora online efetuada em suas contas bancárias via sistema
SISBAJUD, no valor de R$ 92.816,16. Estando a parte executada em lugar ignorado, foi determinada sua INTIMAÇÃO da
PENHORA ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEªIMPUGNAÎÍOª
Não sendo impugnada a penhora, a parte executada será considerado inerte, caso em que será deferida a expedição de MLE
EMªFAVORªDAªPARTEªAUTORAª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªª"ªªEª
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Captalys Companhia de Crédito

União é força, e desenvolvimento
1 Coríntios 1:10
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus
Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós
dissensões; antes, sejais unidos, em um mesmo sentido e em um
mesmo parecer.
A cidade de Corinto era uma importante cidade grega, que havia
superado Atenas quanto sua importância política e comercial na
época do apóstolo Paulo. Agia como ponte terrestre entre o fluxo
do comércio marítimo do Oriente com o Ocidente. Era uma cidade
cosmopolita e a menos grega de todas as cidades da Grécia. Paulo
de maneira inteligente escreveu esta carta não à um grupo fechado
dentro de quatro paredes de uma igreja, mas ele escreveu para os
cristãos de toda a cidade de Corinto. Ele exortou para que eles
tivessem unidade e que não havesse dissensões. A união é a maior
força da nação. Quando existe união entre os que administram a
nação, todos sentem e colaboram. E a nação cresce e se desenvolve. A divisão debilita a união fortalece. Deus abençoe Brasil.

ter alguém do nosso lado. Nesse
caso aqui, temos a iniciativa privada, a nossa Vale do Rio Doce. Uma
empresa fantástica, que colabora
conosco, em especial na infraestrutura pelo Brasil. A eles, o nosso
reconhecimento, a nossa gratidão”, disse Bolsonaro.
Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o modelo de
investimento cruzado foi determinante para a viabilização do empreendimento. E segundo ele, vai
ajudar a impulsionar ainda mais a
construção de mais ferrovias no
país.
“Esse modelo é criativo. Estamos pegando a outorga da Vitória-Minas e estamos usando para
fazer a ferrovia aqui. E quando a
ferrovia estiver pronta, e a Vale vai

CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590 - (“Companhia”)
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os acionistas da Companhia para se reunirem no dia 15 de outubro de 2021, às 10h00min, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na Capital do Estado de São Paulo, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem realizadas, cumulativamente, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar e aprovar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) ﬁxar a remuneração global dos administradores para o exercício social
de 2021. (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar a versão reapresentada das demonstrações ﬁnanceiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) retiﬁcar e ratiﬁcar a destinação do resultado líquido da Companhia deliberado em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 09 de julho de 2020, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 99.606/21-5, em sessão de 17 de fevereiro de 2021. Instruções Gerais: 1. Nos termos
da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos
acionistas na sede social da Companhia. Além disso, os seguintes documentos foram publicados em 15 de setembro de 2021 nos
jornais “Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo” e “Jornal O Dia”: (i) demonstrações ﬁnanceiras referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019; (ii) relatório do parecer dos auditores independentes; e (iii) relatório da administração. 2. Somente poderão tomar parte e votar na AGOE acionistas cujas ações estejam registradas nos livros
da Companhia com 48h (quarenta e oito horas) de antecedência da AGOE. 3. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na AGOE munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 4. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos da Lei nº 6.404/76. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos societários, quando relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos
de mandato, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na AGOE, sejam depositados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na Capital do Estado de São Paulo, ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da AGOE. 6. A Companhia
informa que intensiﬁcou medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber em sua sede os acionistas que comparecerem na AGOE. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem conﬁrmação de presença para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de segurança. 7. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br. São
Paulo, 15 de setembro de 2021. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

Gaia Impacto Securitizadora S.A.
(atual denominação da Gaia Agro Securitizadora S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da Série Única da 27ª Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A.
(atual denominação da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissão”)
A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a
reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em segunda convocação, no dia 24 de
setembro de 2021, às 15hs de forma remota, em atenção ao Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020,
para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão, que foram emitidas
sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018. Importante ressaltar que, caso não seja
possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras
se dará de forma automática. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência
online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora
para juridico@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para [lalvaro@terrainvestimentos.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
dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na
Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de
voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora https://gaiaimpacto.
com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma acima informada.
O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto com
seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos juridico@grupogaia.com.
br e [lalvaro@terrainvestimentos.com.br], assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua
presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso
simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente.
A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo
presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign
ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura
de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora.
São Paulo, 15 de setembro de 2021
Gaia Impacto Securitizadora S.A.

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 57ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 57ª Série da 4ª Emissão da VIRGO COMPANHIA
DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar,
cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/000188, 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 04 de outubro 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 ﬁm de, conforme cláusula 13.4 do Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 10 de dezembro de 2019, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para deliberar
sobre: (i) Ciência e aprovação pelos Titulares dos CRI do laudo técnico apresentado pela Cedente para ingresso de procedimento de
retiﬁcação de área de confrontações do Imóvel objeto da matricula de nº 48.042 (“Imóvel”), de modo a ser reﬂetido na matrícula as
exatas características físicas do Imóvel, nos termos das cláusulas 2.3 do Instrumento de Alienação Fiduciária, e 6.6, “iii” do Contrato
de Cessão, o que demonstra que a retiﬁcação, conforme documentos a serem disponibilizados pela Emissora através do material de
apoio nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Emissora não resultou na redução da área do Centro de Distribuição; e (ii) Autorizar o
Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações, incluindose, mas não se limitando, o Aditamento ao Contrato de Cessão e ao Contrato de Locação, mediante contratação de assessor legal
custeado pela Cedente. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site
da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o
quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem metade, no
mínimo, dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, conforme cláusula 13.4 do Termo de Securitização,
já as deliberações, nos termos da cláusula 13.7 do Termo de Securitização, serão tomadas por 2/3 dos 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 gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@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 especíﬁcos para sua representação na Assembleia,
obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por exercer o seu direito de
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora,
com cópia ao Agente Fiduciário, 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 certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso
de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que
comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos
apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 17 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005744-86.2019.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ADILTON
SILVA CAMPANHA VIEIRA, CPF 283.247.538-85, que Novo Plano Administração e Participações Ltda. ajuizou ação de
execução, para cobrança de R$ 52.957,82 (janeiro de 2019), referente ao Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida das
parcelas vencidas e não pagas originárias do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações de
Cessão de Direitos de Promessa de Cessão de Imóvel, lote 67, à Rua Safira, bairro Solar Almeida Prado, Igaratá/SP., comarca
de Santa Isabel/SP. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL para que, em 03 dias,
PAGUE o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, OPOR EMBARGOS, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o
crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até
seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertidas de que no caso de
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.
[17,20]
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REVITA ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 18.08.2021
Data, Hora, Local: 18.08.2021, às 15:00, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva (Presidente), Carlos Alberto Nunes Bezerra
(Secretário). Deliberações Aprovadas: A inclusão das seguintes atividades no objeto social da Companhia: (i) CNAE
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica; (ii) CNAE 35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica; e (iii) CNAE
3511/5-02 - Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica. Alterar o
artigo 2º do estatuto social: “Artigo 2º - A Companhia tem por objeto social: a) saneamento ambiental; prestação de
serviços de operação de sistemas de água potável, incluindo suas instalações e processos de capitação, adução,
tratamento, armazenamento e distribuição de água potável, bem como sua administração e respectivas obras ou estudos;
prestação de serviços de operação de sistema de esgoto, incluindo duas instalações e processos de coleta, tratamento e
disposição de águas servidas, bem como sua administração e respectivas obras ou estudos; prestação de serviços de
gestão comercial; e prestação de controle gerencial da qualidade da água potável ou água servida; b) execução e
prestação de serviços de limpeza urbana, coleta e transporte de lixo domiciliar, hospitalar, de estabelecimento de saúde,
comercial e industrial. c) varrição, capinação, lavagem e limpeza de vias e logradouros públicos, privados e de feiras livres;
d) limpeza de bocas de lobo e galerias de águas pluviais; e) implantação, operação e execução de aterros sanitários e
congêneres; f) construção, montagem e operação de usinas de tratamento, reciclagem, incineração, compostagem e
trituração de resíduos, em qualquer de suas formas, bem como de usinas para obtenção e fontes alternativas de energia;
g) construção civil em geral e montagem industrial; h) comercialização dos produtos e subprodutos obtidos a partir das
usinas de destinação ﬁnal de resíduos; i) estudos, projetos, direção, gerenciamento e ﬁscalização de obras e serviços
relacionados com as atividades sociais; j) participação no capital de qualquer sociedade brasileiras ou estrangeira, no país
ou no exterior, através de aquisição e/ou alienação de respectivas ações e/ou quotas no respectivo capital social,
ﬁgurando, portanto, como sócia, acionista ou quotista; k) administração de bens; l) locação de veículos e equipamentos;
m) geração de energia elétrica; n) comércio atacadista de energia elétrica; e o) atividades de coordenação
e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica”. Encerramento: Nada mais. São
Paulo, 18.08.2021. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Carlos Alberto Nunes Bezerra Secretário. Acionista presente: Solví Participações S.A. - Por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e
Patrícia Bicudo Barbosa. JUCESP 432.773/21-6 em 02.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pancetti Participações S.A.
CNPJ/ME nº 11.892.101/0001-30 – NIRE 35.300.454.375
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de setembro de 2021
Data, hora, local: 16/09/2021, às 10 horas, na sede social, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 10º andar, parte,
Jardim Paulistano, São Paulo-SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
apostas em livro próprio. Mesa: Presidente: Marina Lafer; Secretário: Maurício Lafer Chaves. Convocação: Dispensadas as
formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Ordem do Dia: Exame,
discussão e votação a respeito de proposta da administração: (a) para a absorção da totalidade dos prejuízos acumulados,
conforme balanço levantado em 31/12/2020, à conta de reserva de capital da Companhia, nos termos do artigo 200, inciso
I, da Lei nº 6.404/76; (b) para redução do capital social, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei nº 6.404/76 e consequente
cancelamento de ações; e (c) alteração do artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos
dos Presentes: (a) aprovada a absorção da totalidade dos prejuízos apurados, conforme balanço levantado em 31/12/2020,
no montante de R$294.995,37, à conta de reserva de capital da Companhia que, atualmente, é de R$7.177.644,98; (b)
aprovada e autorizada a redução do capital social, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei nº 6.404/76, em razão deste
afigurar-se excessivo, no valor de R$1.000.000,00, com o consequente cancelamento de 1.000.000 de ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, restituindo-se aos acionistas a referida importância proporcionalmente à participação por
eles detida no capital social. Desta forma, o capital social passa a ser de R$2.924.500,00, representado por 2.924.500 ações
ordinárias, sem valor nominal; (c) aprovada a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, tendo em
vista a deliberação acima, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º.- O capital social é de R$2.924.500,00,
representado por 2.924.500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”, permanecendo inalteradas e em pleno vigor
e efeito todas as demais disposições do Estatuto Social, naquilo em que não colidam com o ora deliberado. Após o decurso
do prazo de manifestação dos credores, previsto no artigo 174, da Lei nº 6.404/76, a presente ata será levada a registro
perante a Junta Comercial, implementando a redução de capital aqui deliberada. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a assembleia pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes, ficando autorizada
sua publicação em forma de extrato, para subsequente registro. São Paulo, 16/09/2021. Assinaturas: Mesa: Marina Lafer
– Presidente; Maurício Lafer Chaves – Secretário. Acionistas: Marina Lafer, Maurício Lafer Chaves.

FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 438ª, 439ª, 440ª, 441ª, 442ª, 443ª, 444ª,
445ª, 446ª, 447ª E 448ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, na
Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários das 438ª, 439ª, 440ª, 441ª, 442ª, 443ª, 444ª, 445ª, 446ª, 447ª e 448ª Séries da 1ª Emissão de Certificados
de Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares
de CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em 1ª convocação, em 04 de outubro de 2021, às
14h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela Emissora, conforme Instrução
Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link a ser encaminhado aos Titulares de CRI
habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto a distância previamente à realização do conclave nos
termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a seguinte Ordem do Dia: (i) a aprovação, ou não, da alteração dos
Documentos da Operação para que a Devedora passe a ter a faculdade de, a qualquer momento: (a) amortizar extraordinariamente as Debêntures
Seniores, as Debêntures Mezanino e as Debêntures Subordinadas nas mesmas proporção e ordem estabelecidas na Cláusula 4.4.1.2 da Escritura
de Emissão de Debêntures (“Amortização Extraordinária Facultativa”), sem prejuízo da Amortização Extraordinária Programada prevista na
Escritura de Emissão de Debêntures; e (b) resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures Seniores, das Debêntures Mezanino e das
Debêntures Subordinadas (“Resgate Antecipado Facultativo”), mediante (seja para a Amortização Extraordinária Facultativa ou para o
Resgate Antecipado Facultativo): (I) o envio de notificação prévia por escrito à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do Anexo disponibilizado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário conforme o item “Informações
Gerais” abaixo; e (II) o pagamento à Emissora do valor objeto da Amortização Extraordinária Facultativa ou do saldo devedor das respectivas
Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo, conforme o caso, acrescido: (1) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a
primeira Data de Integralização ou desde a última Data de Aniversário, conforme aplicável, o que tiver ocorrido por último até a data estimada do
pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Antecipado Facultativo, conforme o caso; (2) dos Encargos Moratórios, caso
aplicável, e demais encargos devidos e não pagos até a data estimada do efetivo pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa ou do
Resgate Antecipado Facultativo, conforme o caso; e (3) de quaisquer outros valores e despesas eventualmente devidos pela Devedora nos termos
da Escritura de Emissão de Debêntures e dos demais documentos relacionados aos CRI; (ii) a aprovação, ou não, da alteração do prêmio de prépagamento nas hipóteses de Amortização Extraordinária Facultativa e de Resgate Antecipado Facultativo de Debêntures, em detrimento ao então
disposto na Cláusula 5.2.1 da Escritura de Emissão de Debêntures, no seguinte sentido: (a) com relação às Debêntures Seniores e Debêntures
Mezanino, o valor do prêmio de pré-pagamento passará a ser de 2% (dois por cento) do valor objeto de Amortização Extraordinária Facultativa ou
do saldo devedor das respectivas Debêntures objeto de Resgate Antecipado Facultativo, conforme o caso; e (b) com relação às Debêntures
Subordinadas, não haverá incidência de nenhum prêmio de pré-pagamento (“Alteração do Prêmio de Pré-Pagamento”); e (iii) a autorização, ou
não, para que o Agente Fiduciário e a Securitizadora pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou
documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos CRI.
Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela Emissora
serão oportunamente disponibilizados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário
(www.vortx.com.br) aos Titulares de CRI, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Documentos de Representação:
A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no
endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico agentefiduciario@vortx.com.br,
preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGTCRI, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando
pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (i) último estatuto social
ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (ii) documentos societários que comprovem a
representação legal do Titular de CRI; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; c) quando fundo de investimento,
(i) último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política
de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral de Titulares de CRI; e (iii) documento
de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRI indicados nos itens (a) a (c) acima venha a ser
representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua
representação na AGTCRI. Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRI se dará por meio da plataforma eletrônica
Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via plataforma eletrônica, os Titulares de CRI
interessados devem entrar em contato com a Emissora no e-mail gestao@fortesec.com.br, com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail
agentefiduciario@vortx.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando o nome da pessoa natural que estará
presente pela plataforma eletrônica ), em formato PDF; e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua identificação durante o uso da
plataforma. O acesso via plataforma eletrônica estará restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de
CRI Credenciados”). Por questões operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail e documentos, conforme
instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, ressalvado que, caso não seja possível
o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia os Titulares de CRI que o fizerem até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Os
convites individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de
participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um convite individual por Titular de CRI). Somente
serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores (nos termos da Lei das
Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não receba o convite individual para participação na Assembleia com até 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com a Emissora pelo e-mail
gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário pelo e-mail agentefiduciario@vortx.com.br ou pelo telefone
(11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia para que seja prestado o suporte
adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular de CRI seja liberado mediante o envio de novo convite individual. A Emissora recomenda que os
Titulares de CRI acessem a plataforma eletrônica com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) minutos do início da Assembleia a fim de evitar
eventuais problemas operacionais e que os Titulares de CRI Credenciados se familiarizem previamente com a plataforma eletrônica para evitar
problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por problemas de conexão que os Titulares de CRI
Credenciados venham a enfrentar ou por qualquer outra situação que não esteja sob o controle da Emissora (e.g., instabilidade na conexão do
Titular de CRI com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o equipamento do Titular de CRI).
Voto a Distância: Os Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência,
enviando a correspondente instrução de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e
oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para o envio da instrução de voto a
distância em sua página na rede mundial de computadores (www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM.
A instrução de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por
meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/
Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a
eles atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 04 de outubro de 2021. FORTE SECURITIZADORA S.A.

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2021

PÁTRIA TERRAS AGRÍCOLA I S.A. | CNPJ nº 27.218.977/0001-36
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E DE 2019
Valores em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma
Relatório da Administração
Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas. as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício
ﬁndo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório do auditor independente. Durante o exercício de 2020, a Sociedade seus esforços
na realização de atividades agrícolas relacionadas ao cultivo, colheita e venda de soja e milho ou outras culturas, seja diretamente ou através da
contratação de terceiros operadores.
A Diretoria
Demonstrações do Resultado
Balanços Patrimoniais
Nota
2020
2019
ATIVO
Nota
2020
2019
8
1.077
1.687
Circulante
1.325 2.096 Receita líquida
Caixa e equivalentes de caixa
4
191 1.066 Lucro bruto
1.077
1.687
Contas a receber - Parceria agrícola
5
1.124 1.030 Despesas administrativas
Impostos a recuperar
10
- Despesas gerais e administrativas
9
(179)
(160)
Não circulante
16.136 16.136 Outras despesas operacionais, líquidas
(4)
Propriedade para investimento
6 16.136 16.136
(183)
(160)
Total do ativo
17.461 18.232 Lucro antes do resultado ﬁnanceiro
894
1.527
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
Resultado ﬁnanceiro
11
Circulante
83
56 Receitas ﬁnanceiras
29
38
Fornecedores
4
7
(22)
(1)
Outras contas a pagar
2 Despesas ﬁnanceiras
7
37
Dividendos mínimos obrigatórios
25
17
901
1.564
Obrigações tributárias
29
7 Lucro antes do IR e da CS
12
(29)
(31)
Impostos diferidos
25
23 IR e CS - Corrente
12
(2)
(18)
Patrimônio líquido
17.378 18.176 IR e CS - Diferidos
870
1.515
Capital social
7 15.073 16.403 Lucro líquido do exercício
16.402.530 16.402.530
Reservas de lucros
2.305 1.773 Quantidade média ponderada de Ações
0,05
0,09
Total do passivo e patrimônio líquido
17.461 18.232 Lucro por ação - R$
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Pátria Terras Agrícola I S.A. (“Sociedade”), ração das demonstrações ﬁnanceiras, a Administração utilizou julgamencom sede em São Paulo/SP, Avenida Cidade Jardim, 803, 9° andar, Sala T, tos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das práticas contáCEP 01453-000 e ﬁlial no Município de Mateiros/TO, na Fazenda Ponte beis da Sociedade e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e
Alta, Sala B, Loteamento Ponte Alta, Lote 8ª, Gleba 22, 6ª Etapa, Chapada despesas. As estimativas contábeis utilizadas na preparação das dedas mangabeiras, Zona Rural, CEP 77593-000, foi constituída em 2/3/17 monstrações ﬁnanceiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos,
e tem por objeto social (i) a participação no capital de quaisquer outras com base no julgamento da Administração para determinação do valor
sociedades, empresárias ou não, ou fundos de investimento, na qualidade adequado a ser registrado nas demonstrações ﬁnanceiras. As estimativas
de sócia, acionista ou quotista, no Brasil e/ou no exterior; (ii) a adminis- e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Mudanças em
tração de bens próprios a administração de bens próprios; e (iii) a realiza- estimativas contábeis podem ser necessárias se ocorrerem alterações
ção de atividades agrícolas relacionadas ao cultivo, colheita e venda de nas circunstâncias nas quais elas foram baseadas ou como resultado de
soja e milho ou outras culturas, seja diretamente ou através da contrata- novas informações ou de maior experiência. Essas mudanças são recoção de terceiros operadores. Em 3/8/17, a Sociedade celebrou um contra- nhecidas no período em que a estimativa é revisada. As principais premisto de parceria agrícola com a Agrícola Rio Galhão S.A. com a ﬁnalidade de sas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras imporexploração agrícola em 1.659 hectares. Em 24/8/17, o Pátria Terras Fundo tantes fontes de incerteza em estimativas, envolvendo risco relevante de
de Investimento em Participações - Multiestratégia adquiriu as ações da causar ajuste signiﬁcativo no valor contábil de ativos e passivos no próxiSociedade. A Sociedade possuía aproximadamente 2.633 hectares de mo exercício ﬁnanceiro, são as seguintes: Propriedade para investimento
terras nuas, dos quais 1.659 hectares são agricultáveis. O aporte de capi- - esses ativos são submetidos a testes de “impairment” anualmente ou
tal efetuado pelo Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações - quando eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que seu valor
Multiestratégia representa a aquisição de terras, no total de R$ 16.136, os contábil pode não ser recuperável. Caso existam indicadores de redução
quais foram avaliados e seu valor justo foi mensurado e equivale ao total ao valor recuperável, são feitas estimativas dos ﬂuxos de caixa futuros
pago, conforme apresentado na nota 6. O acordo de parceria prevê a rea- resultantes do uso do ativo e de sua eventual alienação. Os resultados
lização de atividades agrícolas por parte da empresa Agrícola Rio Galhão efetivos podem variar signiﬁcativamente dessas estimativas de ﬂuxos de
S.A. a qual, em contrapartida, renderá, a título de participação nos frutos caixa descontados. Fatores como mudanças no uso planejado dos préda safra 2021/22, um total de 8 sacas de soja por hectare agricultável. A dios, máquinas ou equipamentos ou fechamento de unidades, presença
receita foi linearizada e proporcionalizada e reconhecida com base no ou ausência de concorrência, obsolescência técnica ou vendas abaixo das
período decorrido desde o início do contrato até a data base, consideran- expectativas para produtos com direitos capitalizados poderiam resultar
do-se o total de um ano safra, conforme nota explicativa nº6. O contrato em vidas úteis mais curtas ou redução no valor recuperável. A liquidação
tem um período total de duração de 5 anos-safra. 1.1. Coronavírus (CO- das transações envolvendo essas estimativas poderão resultar em valoVID-19): Em relação ao seu negócio, fator que merece destaque é a forte res signiﬁcativamente divergentes dos registrados nas demonstrações ﬁvalorização dos produtos agrícolas. Em relação à cadeia logística, cabe nanceiras devido ao tratamento inerente ao processo de estimativa. A
salientar que não foram veriﬁcadas rupturas relevantes nas operações e Sociedade revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.
logística. A respeito dos compromissos de venda para clientes ﬁrmados, a 4. Caixa e equivalentes de caixa:
2020
2019
Sociedade não identiﬁcou alterações relevantes em sua composição, visto Banco Itaú S.A.
33
3
que sua origem reside em uma forte correlação com a forma como as Banco Itaú S.A. - Aplicação Itaú
158
1.063
negociações são realizadas com parceiros comerciais, não tendo sido Total
191
1.066
identiﬁcados, até o momento, questões relacionadas a estes compromis- Em 31/12/2020 e de 2019, a Sociedade possuía saldo de aplicação ﬁsos. Adicionalmente, a Sociedade está bem-posicionada para ultrapassar nanceira na modalidade Certiﬁcado de Depósito Bancário - CDB, com
os efeitos advindos da COVID-19, tendo como principais preocupações a taxas de rendimento que variam entre 85% e 95% do Certiﬁcado de
manutenção do caixa, a alavancagem ﬁnanceira e a eﬁciência de custos Depósito Interbancário - CDI.
e dívidas, alinhadas com as políticas de risco adotadas pela Sociedade. A 5. Contas a receber:
2020
2019
Sociedade não identiﬁcou riscos relevantes em relação à sua capacidade Contas a receber (parceria agrícola)
1.124
1.030
de continuar operando. Por ﬁm, não foram constatados eventos subse- Refere-se ao valor correspondente à proporção de sacas a receber conquentes relevantes a serem divulgados, relacionados a fatos que tenham forme contrato de parceria agrícola.
se tornado conhecidos após a data base de 31/12/20. 2. Base de elabo- 6. Propriedade para investimento: Fazendas:
2020
2019
ração das demonstrações ﬁnanceiras e resumo das principais práti- Propriedade para investimento
16.136 16.136
cas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações ﬁ- O imóvel classiﬁcado na rubrica “Propriedade para investimento” referenanceiras da Sociedade foram preparadas de acordo com as práticas -se ao terreno de 1.659 hectares de terra produtiva objeto do contrato
contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os de parceria agrícola, assinado com a Agrícola Rio Galhão S.A. O valor do
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos imóvel está acrescido dos custos de taxas e emolumentos necessários
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conse- à sua aquisição. O Pátria Investimentos Ltda., como investidor imobililho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração declara que todas as ário e gestor do fundo Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em
informações relevantes próprias das demonstrações ﬁnanceiras, e so- Participações, para ﬁns de divulgação nas demonstrações ﬁnanceiras,
mente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela avaliou a propriedade para investimento a valor justo no montante de
Administração na sua gestão. A autorização para a emissão destas de- R$31.722 (R$27.439 em 2019). A metodologia aplicada para chegada
monstrações ﬁnanceiras foi dada pela Diretoria da Sociedade em do valor de mercado da propriedade, foi obtido pelo Método Comparati14/9/21. 2.2. Base de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras: As vo Direto de Dado. 7. Patrimônio líquido: Capital social: Em 11/9/20,
demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas com base no custo históri- através da Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas aprovaram a
co, exceto por determinados instrumentos ﬁnanceiros mensurados pelos redução de capital em R$ 1.330 mediante o cancelamento de 1.330.000
seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em virtude da reducusto histórico geralmente é baseado no valor justo pago na compra de ção do capital social da Sociedade passará de R$ 16.403 para R$ 15.073
ativos. 2.3. Moeda funcional de apresentação: As demonstrações ﬁnan- representado por 15.072.530 ações ordinárias, nominativas e sem valo
ceiras estão apresentadas em reais - R$, que é a moeda funcional e de nominal. Em 31/12/20, o capital está representado conforme segue:
Ações
Capital social
apresentação. 2.4. Contas a receber: Registradas inicialmente ao valor
1
1
justo e posteriormente ao custo amortizado menos qualquer perda por Pátria Terras Agrícolas II S.A.
redução ao valor recuperável. Provisões adequadas para perdas estima- Pátria Terras Fundo de Invest.
15.072.529
15.072
das são registradas no resultado quando há evidência objetiva de que os em Part. Multiestrategia
15.072.530
15.073
ativos não podem ser recuperados, com base uma análise das contas a Total emitido e em circulação
Reserva
Legal:
A
reserva
legal
foi
constituída
como
destinação
de
5%
do
receber realizada pela Administração da Sociedade. 2.5. Demais ativos
circulantes e não circulantes: Demonstrados aos valores de custo ou rea- lucro líquido do exercício. Em 31/12/20, o montante é de R$ 44 (R$ 76
2020
2019
lização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. 2.6. Pro- em 2019). Dividendos:
870
1.515
priedade para investimento: Representadas por terrenos mantidos para Lucro líquido do exercício
(44)
(76)
auferir rendimento de aluguel, conforme divulgado na nota 6. A proprieda- Reserva legal
826
1.439
de para investimento é registrada pelo método de custo com base no valor Total
8
14
de aquisição, formação ou construção. Os gastos incorridos com reparos, Alíquota 1%
implementos e manutenção que representem melhoria e aumento da ca- Conforme capítulo VI e §2 do estatuto social, o qual estabelece que o dividendo
mínimo
obrigatório
deve
ser
calculado
considerando
1%
do
lucro
pacidade ou de vida útil são capitalizados, enquanto os demais são registrados no resultado do exercício. A recuperação da propriedade de inves- líquido ajustado na forma da lei conforme abaixo demonstrado: Durante o
timento por meio das operações futuras é acompanhada periodicamente. exercício de 2020 foram pagos dividendos no montante de R$ 330 sobre
2020 2019
2.7. Tributação: A Sociedade vem adotando o regime de tributação com a reserva de lucros da sociedade. Lucro por ação:
870 1.515
base no lucro presumido. Em cada trimestre, para determinação da base Lucro líquido do exercício atribuível aos controladores
15.996 16.403
de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líqui- Quantidade de ações
0,05 0,09
do, aplica-se sobre a receita bruta auferida o coeﬁciente ﬁxado pela legis- Lucro líquido básico e diluído por ação
2020 2019
lação vigente de 8% aplicável a receitas de atividade rural. O imposto de 8. Receita líquida:
Receita
de
atividade
rural
982
970
renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional
95
810
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 ao ano. A contribui- Receita linearização de atividade rural
- (93)
ção social é calculada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributá- (-) Descontos incondicional
1.077 1.687
vel. 2.8. Demais passivos circulantes e não circulantes: Demonstrados Receita líquida
pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos As receitas são oriundas das vendas dos produtos e da linearização
respectivos encargos e variações cambiais. 2.9. Reconhecimento de re- da produção estimada fruto da parceria agrícola do qual a Sociedade é
ceita: A receita é reconhecida de acordo com o regime de competência. A proprietária da terra e cede para parceiros com partilha entre as partes
receita da participação na parceria agrícola é reconhecida de forma linear dos frutos da produção. A parceria agrícola é um tipo de contrato agrário
com base no preço médio da saca de soja a valor de mercado multiplicado por meio do qual a Sociedade cede ao parceiro o direito de uso da área
pela quantidade de hectares objeto da parceria agrícola de acordo com o rural para exercício da exploração agrícola partilhando dos riscos e frutos
contrato. 3. Principais fontes de julgamento e estimativas: Na prepa- advindos dessa atividade.

PÁTRIA TERRAS AGRÍCOLA II S.A. |

CNPJ nº 27.212.303/0001-24
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E DE 2019
Valores em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma
Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais
Nota

ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outras contas a receber
Tributos a recuperar
Adiantamento a terceiros
Total do ativo
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Total do passivo e patrimônio líquido

4
5

6
7

8

2020
1.316
575
661
79
1
1.316

2019
1.916
309
1.523
84
1.916

114
11
98
5
1.202
701
501
1.316

9
2
2
5
1.907
1.401
506
1.916

1. Contexto operacional: A Pátria Terras Agrícola II S.A. (“Sociedade”),
com sede em São Paulo/SP, Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, Sala
T, CEP 01453-000 e tem por objeto social (i) a participação no capital de
quaisquer outras sociedades, empresárias ou não, ou fundos de investimento, na qualidade de sócia, acionista ou cotista, no Brasil e/ou no
exterior; (ii) a administração de bens próprios a administração de bens
próprios; e (iii) a realização de atividades agrícolas relacionadas ao cultivo,
colheita e venda de soja e milho ou outras culturas, seja diretamente ou
através da contratação de terceiros operadores. Em 20/3/18, a Sociedade
celebrou com a CGG Trading S.A. um compromisso de compra e venda de
um imóvel rural em Porto Nacional, Tocantins, de 1.670 hectares totais,
com 995 hectares agricultáveis; essa transação ainda não foi concluída.
Em 26/11/18, o Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia adquiriu 51,8% das ações da Sociedade do Pátria Terras
Internacional - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
A continuidade das operações considera que os acionistas continuarão a
aportar os recursos ﬁnanceiros sempre que requeridos, a ﬁm de suportar
a continuidade das operações. Portanto, as demonstrações ﬁnanceiras
devem ser analisadas nesse contexto. 1.1. Coronavírus (COVID-19): A
Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a COVID-19 é uma
emergência de saúde global e passou a tratar a doença como uma pandemia, sendo necessário tomada de decisões signiﬁcativas de governos e entidades do setor privado. Em atendimento ao Ofício-Circular/CVM/SNC/nº
02/2020, quanto aos impactos advindos da epidemia COVID-19, a Administração da Sociedade, tomou os cuidados recomendados nos protocolos
de funcionamento de suas atividades, além de todas as outras medidas de
acordo com as autoridades de saúde e saneamento. A Sociedade não identiﬁcou riscos relevantes em relação à sua capacidade de continuar operando. Por ﬁm, não foram constatados eventos subsequentes relevantes a
serem divulgados, relacionados a fatos que tenham se tornado conhecidos
após a data-base 31/12/20. 2. Base de elaboração das demonstrações
ﬁnanceiras e resumo das principais práticas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações ﬁnanceiras da Sociedade foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A
Administração declara que todas as informações relevantes próprias das
demonstrações ﬁnanceiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e
correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. A autorização para a emissão destas demonstrações ﬁnanceiras foi dada pela
Diretoria da Sociedade em 14/9/21. 2.2. Base de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras: As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas com
base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos ﬁnanceiros
mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas
contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo
pago na compra de ativos. 2.3. Moeda funcional de apresentação: As demonstrações ﬁnanceiras estão apresentadas em reais - R$, que é a moeda
funcional e de apresentação. 2.4. Contas a receber de cliente: Registradas
inicialmente ao valor justo e posteriormente ao custo amortizado menos
qualquer perda por redução ao valor recuperável. Provisões adequadas
para perdas estimadas são registradas no resultado quando há evidência
objetiva de que os ativos não podem ser recuperados, com base uma análise das contas a receber realizada pela Administração da Sociedade. 2.5.
Demais ativos circulantes e não circulantes: Demonstrados aos valores
de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. 2.6. Tributação: A Sociedade vem adotando o regime de tributação
com base no lucro presumido. Em cada trimestre, para determinação da
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido, aplica-se sobre a receita bruta auferida o coeﬁciente ﬁxado pela
legislação vigente de 8% aplicável a receitas de atividade rural. O imposto
de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 ao ano. A contribuição
social é calculada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável. 2.7.
Demais passivos circulantes e não circulantes: Demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos
encargos e variações cambiais. 2.8. Reconhecimento de receita: A receita
é reconhecida de acordo com o regime de competência. A receita da participação na parceria agrícola é reconhecida de forma linear com base no
preço médio da saca de soja a valor de mercado multiplicado pela quantidade de hectares objeto da parceria agrícola de acordo com o contrato. 2.9.
Normas vigentes para exercícios a partir de 1/1/20 (CPCs): Novas normas
ou alterações: • Deﬁnição de Negócio (Alterações ao CPC 15/IFRS 3). •
Deﬁnição de Materialidade (Alterações ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8). •
Reforma da taxa de juros de referência (Alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC
08/IAS 39 e CPC 40/IFRS 7). • Benefícios relacionados à COVID-19 concedidos para arrendatários em contratos de arrendamento (alteração ao CPC
06/IFRS 16). A Administração da Sociedade concluiu que não há impactos
nas demonstrações ﬁnanceiras da Sociedade causados pelas novas normas. 3. Principais fontes de julgamento e estimativas: Na preparação
das demonstrações ﬁnanceiras, a Administração utilizou julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação das práticas contábeis da
Sociedade e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações
ﬁnanceiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no

Demonstrações do Resultado
Despesas administrativas
Nota
2020
2019
Despesas gerais e administrativas
9
(80)
(350)
Outras receitas e despesas não operacionais 10
160
600
Lucro antes do resultado ﬁnanceiro
80
250
Resultado ﬁnanceiro
11
Receitas ﬁnanceiras
16
392
Despesas ﬁnanceiras
(1)
16
391
Lucro antes do IR e da CS
96
641
IR e CS Correntes
13
(101)
(117)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(5)
524
Quantidade média ponderada de ações
1.188.205 4.064.014
Lucro (prejuízo) por ação - R$
(0,00421) 0,12894
Demonstrações do Resultado Abrangente
2020
2019
Lucro (prejuízo) do exercício
(5)
524
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
(5)
524

Jornal O DIA SP
Demonstrações do Resultado Abrangente
2020
2019
Lucro do exercício
870 1.515
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
870 1.515
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido
Lucros
Capital
Reservas AcumuSaldos em
social Legal Lucros lados Total
31/12/18 (Reapresentado) 16.403 13
259
- 16.675
Lucro líquido do exercicio
- 1.515 1.515
Constituição de reserva legal
- 76
(76)
Dividendos minimos obrigatorios (14) (14)
Transferência para reserva
- 1.425 (1.425)
Saldos em 31/12/19
16.403 89 1.684
- 18.176
Lucro líquido do exercicio
870 870
Constituição de reserva legal
- 44
(44)
Redução de capital social
(1.330)
- (1.330)
Distribuição de dividendos
- (330) (330)
Dividendos minimos obrigatorios (8)
(8)
Transferência para reserva
488 (488)
Saldos em 31/12/20
15.073 133 2.172
- 17.378
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Demonstrações Dos Fluxos De Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Lucro do exercício
870 1.515
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
com o caixa líquido gerados pelas atividades operacionais:
Impostos diferidos
2
18
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
(94) (811)
Impostos a Recuperar
(10)
Fornecedores
(3)
7
Outras contas a pagar
(2)
2
Obrigações tributárias
22
5
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 785
736
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Redução do capital social
(1.330)
Dividendos pagos
(330)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de ﬁnanciamento
(1.660)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa
e equivalentes de caixa
(875)
736
No início do exercício
1.066
330
No ﬁm do exercício
191 1.066
Aumento (redução) líquido(a) de caixa
e equivalentes de caixa
(875)
736

9. Custos e despesas gerais e administrativas:
2020
2019 dade adotou a política de somente negociar com contrapartes conﬁáveis
Assessoria
(6) e de obter garantia adequada, quando apropriado, como meio de reduzir o
Consultoria
(48)
- risco de prejuízo ﬁnanceiro devido à inadimplência. A Sociedade utiliza ouContabilidade
(36)
(43) tras informações ﬁnanceiras disponíveis ao público e seus registros para
Advogados
(28)
(45) a classiﬁcação de crédito de seus principais clientes e fornecedores. A exLegais e judiciais
(2) posição da Sociedade e o crédito de suas contrapartes são continuamente
Auditoria
(53)
(34) monitorados, e o valor global das transações concluídas é distribuído entre
Publicidade
(4)
- as contrapartes aprovadas. f) Risco de liquidez: Está relacionado ao surgiOutras despesas
(10)
(30) mento de diﬁculdades para cumprir as obrigações associadas a passivos
Total
(179)
(160) ﬁnanceiros. O risco de liquidez também surge da possibilidade, muitas
10. Instrumentos ﬁnanceiros e gerenciamento de risco: a) Gerencia- vezes remota, de a Sociedade ter de pagar seus passivos ﬁnanceiros antes
mento de risco de capital: A Sociedade gerencia seus recursos, a ﬁm de do esperado. O gerenciamento do risco de liquidez salvaguarda a capaassegurar a continuidade dos negócios e maximizar o retorno aos acio- cidade da Sociedade de pagar todas as obrigações ﬁnanceiras quando
nistas por meio da otimização do equilíbrio entre a dívida e o patrimônio. devidas. g) Risco de preço de mercado: Com o objetivo de reduzir riscos
Mensalmente, a Administração revisa a estrutura de capital. Como parte de preço causados pelas ﬂutuações de mercado, a Sociedade geralmente
dessa revisão, são consideras os custos de capital e os riscos associados celebra contratos a termo para minimizar sua posição líquida de estoques
a cada classe de capital. b) Principais práticas contábeis: As principais de produtos agrícolas comercializáveis. 11. Resultado ﬁnanceiro:
práticas contábeis adotadas, incluindo os critérios para reconhecimento, Receitas ﬁnanceiras
2020
2019
a base de mensuração e a base de reconhecimento de receitas e despe- Rendimento de aplicações ﬁnanceiras
29
38
sas, com relação a cada categoria de ativo ﬁnanceiro, passivo ﬁnanceiro Despesas ﬁnanceiras
e instrumento patrimonial, estão detalhadas na nota 2. c) Objetivos de Juros e multas pagos
(22)
(1)
gerenciamento de risco ﬁnanceiro: A Sociedade possui uma política para o Total
7
37
gerenciamento de riscos, que deﬁne periodicamente a estratégia de cober- 12. Imposto de renda e contribuição social:
2020
2019
tura para cada tipo de risco ao qual esteja exposta. (i) Riscos de mercado: Receita de atividade rural
982
877
A Sociedade está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades Receita de atividade rural diferida
95
810
de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente Presunção imposto de renda - 8% (a)
79
70
a possibilidade de quebra de safra. Nessa hipótese, o contrato prevê o Presunção imposto de renda diferido - 8%
8
65
recebimento da mercadoria referente às primeiras 8 sacas colhidas por Presunção contribuição social - 12% (b)
118
105
hectare das terras. d) Valor de mercado de instrumentos ﬁnanceiros: O Presunção contribuição social diferido - 12%
11
97
valor justo estimado para os ativos e passivos ﬁnanceiros da Sociedade foi Outras receitas (c)
29
38
determinado por meio de informações disponíveis no mercado e de meto- Base de cálculo imposto de renda corrente (a) + (c) 108
108
dologias de avaliação apropriadas. Entretanto, considerável julgamento foi Base de cálculo contribuição social corrente (b) + (c) 147
143
requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estima- Despesa de IR e CS - Corrente
(29)
(31)
tiva de valor de mercado mais adequada. O uso de diferentes premissas Despesa de IR e CS - Diferido
(2)
(18)
e/ou métodos pode ter efeito relevante no valor de realização estimado. 13. Partes relacionadas: São consideradas partes relacionadas as EmEssas estimativas de valor de mercado baseiam-se em informações per- presas do Grupo Pátria, seus controladores, diretores, administradores
tinentes disponíveis à Administração. As demonstrações ﬁnanceiras da e familiares. Nos exercícios ﬁndos em 31/12/2020 e de 2019 não há
Sociedade incluem caixa e equivalentes de caixa, e contas a receber. A saldos com parte relacionadas e não houve remuneração para a AdmiAdministração considera que os valores contábeis desses ativos ﬁnancei- nistração. 14. Provisão para riscos: Atualmente a Sociedade não tem
ros e passivos ﬁnanceiros reconhecidos nas demonstrações ﬁnanceiras se conhecimento de ser parte (polo passivo) em nenhuma ação judicial,
aproximam dos valores de mercado. e) Risco de crédito: É o risco de a con- tributária, trabalhista e nenhum outro processo administrativo. 15. Setraparte de uma transação ﬁnanceira falhar em cumprir suas obrigações, guros: A Sociedade não possuía contratos de seguros em 31/12/20. 16.
resultando em prejuízo ﬁnanceiro para a Sociedade. O risco de crédito da Eventos Subsequentes: Até a data de emissão dessas demonstrações
Sociedade é atribuível principalmente à operação com o parceiro agrícola. ﬁnanceiras não temos conhecimento de nenhum evento subsequente
Os saldos de contas a receber de clientes e adiantamentos a fornecedores relevante que, em nosso entendimento, requer divulgação.
são apresentados nas demonstrações ﬁnanceiras líquidos da provisão
A Diretoria
para créditos de liquidação duvidosa, estimada pela Sociedade com base
Erika Suzuki - Contadora - CRC 1SP 247.802/O-4
em análise individual, considerando o ambiente econômico atual. A SocieRelatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Pátria Terras Agrícola I S.A. pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras: Nossos objetivos são
Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da Pátria Terras obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas
Agrícola I S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiexplicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em ras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções
nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apre- relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
patrimonial e ﬁnanceira da Pátria Terras Agrícola I S.A. em 31/12/20, conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exer- decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
cício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas demonstrações ﬁnanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercom as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res- cemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na longo da auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente
das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação à se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião.
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropria- de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou repreda para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acom- sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles
panham as demonstrações ﬁnanceiras e o relatório do auditor: A internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
Administração da Sociedade é responsável por essas outras informações de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da
demonstrações ﬁnanceiras não abrange o Relatório da Administração, e Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações ﬁnanceiras, feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis- com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza retente com as demonstrações ﬁnanceiras ou com nosso conhecimento levante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Res- divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em
ponsabilidades da Administração e da governança pelas demons- nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
trações ﬁnanceiras: A Administração é responsável pela elaboração e estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliaela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons- mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
trações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente se ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações ﬁnanceiras
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnancei- representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
ras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
Sociedade continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assun- com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signicontábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a ﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas
Administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
São Paulo, 14 de setembro de 2021
das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são Deloitte Touche Tohmatsu
Ribas Gomes Simões
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo- Auditores Independentes Ltda.
Contador
ração das demonstrações ﬁnanceiras. Responsabilidades do auditor CRC nº 2 SP 011609/O-8
CRC nº 1 SP 289690/O-0
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2020
2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(5)
524
PreVariações nos ativos e passivos operacionais:
juízos
Contas a receber
5 862 (200)
acumuAdiantamento a terceiros
(1)
lados Total Tributos a recuperar
5
(84)
(13) 13.388 Fornecedores
6
9
(4)
- (12.000) Obrigações tributárias
7
96
(8)
228
524
524 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 966
(26)
- Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Redução de capital
8 (700) (12.000)
(5)
(5) Caixa líquido aplicado nas atividades
(700) (12.000)
(480)
- de ﬁnanciamento
Aumento (redução) líquido(a) de caixa
- 1.907 e equivalentes de caixa
266 (11.772)
- (700) No início do exercício
4 309 12.081
(5)
(5) No ﬁm do exercício
4 575
309
5
- Aumento (redução) líquido(a) de caixa
- 1.202 e equivalentes de caixa
266 (11.772)

Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido

Capital
Reservas
Nota social Legal Lucros
Saldos em 31/12/18
13.401
Redução de capital
(12.000)
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
26
Dividendos mínimos
obrigatórios
Transferência para reserva
480
Saldos em 31/12/19
1.401
26
480
Redução de capital
8 (700)
Prejuízo do exercício
Transferência para reserva
(5)
Saldos em 31/12/20
701
26
475

W

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
registrado nas demonstrações ﬁnanceiras. As estimativas e premissas
subjacentes são revisadas continuamente. Mudanças em estimativas contábeis podem ser necessárias se ocorrerem alterações nas circunstâncias
nas quais elas foram baseadas ou como resultado de novas informações
ou de maior experiência. Essas mudanças são reconhecidas no período em
que a estimativa é revisada. As principais premissas relativas a fontes de
incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza
em estimativas, envolvendo risco relevante de causar ajuste signiﬁcativo
no valor contábil de ativos e passivos no próximo exercício ﬁnanceiro. A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderão resultar
em valores signiﬁcativamente divergentes dos registrados nas demonstrações ﬁnanceiras devido ao tratamento inerente ao processo de estimativa.
A Sociedade revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
2020
2019
Banco Itaú S.A.
9
9
Banco Itaú S.A. - Aplicação Itaú
566
300
Total

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Pátria Terras Agrícola II S.A. sáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade
Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da Pátria Terras pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações ﬁnanceiAgrícola II S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial ras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, do resulta- ﬁnanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
do abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorpara o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
ﬁnanceira da Pátria Terras Agrícola II S.A. em 31/12/20, o desempenho de detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi- individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma persnião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como parte de uma auditoria recom tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsa- alizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao
independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos longo da auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de
relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas nor- distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente
mas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco
apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza signiﬁcativa rela- de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
cionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a nota que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
1 às demonstrações ﬁnanceiras, que indica que a Sociedade depende de controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas
recursos dos controladores para a manutenção de suas atividades. Portan- intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
to, as demonstrações ﬁnanceiras devem ser analisadas nesse contexto. para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Outras às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre
informações que acompanham as demonstrações ﬁnanceiras e o re- a eﬁcácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação
latório do auditor: A Administração da Sociedade é responsável por essas das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contáoutras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa beis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos
opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras não abrange o Relatório da sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de conAdministração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi- tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
ﬁnanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administra- levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade
ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevaninconsistente com as demonstrações ﬁnanceiras ou com nosso conheci- te, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modide forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que ﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Respon- data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
sabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaﬁnanceiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações ﬁnanceiras
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnancei- compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau- com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
de ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a Administração alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas
é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controoperando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com les internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 14 de setembro de 2021
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
Ribas Gomes Simões
das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a Administração pretenda Deloitte Touche Tohmatsu
Contador
liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma Auditores Independentes Ltda.
CRC nº 1 SP 289690/O-0
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon- CRC nº 2 SP 011609/O-8

Data do leilão: 08/10/2021 - 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.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-27912274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise
cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo
comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED: 449 – Contrato: 117974141046-6 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): JOSE ROLIM DA COSTA, BRASILEIRO, COMERCIARIO, 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. Imóvel sito à: RUA: GREGORIO ALLEGRI Nº 100, APARTAMENTO
25, LOCALIZADO NO 2º ANDAR, DO BLOCO 3, DESIGNADO EDIFICIO HAWAI,
INTEGRANTE DO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES, VILA DAS BELEZAS,
BAIRRO IBIRAPUERA, 29 º SUBDISTRITO SANTO AMARO, SAO PAULO /SP. Com
a área útil de 54,180m2 e a área comum de 57,599m2, nesta já incluída a área
correspondente a 01 vaga indeterminada na garagem coletiva localizada no subsolo e
a nível do térreo, para a guarda de 1 carro de passeio, perfazendo a área total de
111,779m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,0015025 no terreno e nas partes
comuns do condomínio. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 780.925,71
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 228.000,00
São Paulo, 18 de Setembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
18/09, 28/09 e 08/10/2021
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Konstrui Participações Ltda - CNPJ nº 35.736.133/0001-05
Demonstrações Financeiras - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado Abrangente
2020
(71)
ATIVO
2020
2019 PASSIVO
2020
2019 Resultado Líquido do Período
71
- (+/-) Outros Resultados Abrangentes
Circulante
- Circulante
71
- (+/-) Resultado na
Caixa e Equivalente de Caixa
- Fornecedores
Equivalência Patrimonial
30.779.858
Patrimônio líquido
137.694.451 106.914.663
Não Circulante
137.694.522 106.914.663 Capital Social
30.779.787
106.601.530 106.601.530 (=) Lucro Abrangente
Valor
Investimentos
137.694.522 106.914.663 Reservas de Lucros
31.092.921
313.133
30.779.787
Total ativo
137.694.522 106.914.663 Total passivo e do patrimônio líquido 137.694.522 106.914.663 Parcela dos sócios da Controlada
Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do Resultado
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
2020
2019
Total Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020
Lucros dos exercícios
30.779.787
Capital
Lucros Patrimônio
Receita Líquida
- Descrição
Ajustes para reconciliar lucro do exercício
Social Acumulados
Líquido
Receitas (despesas) operacionais
(71)
- Constituição da
com o caixa (aplicado nas) gerado
empresa em 09.12.2019 106.601.530
- 106.601.530
Despesas gerais e administrativas
(71)
nas atividades operacionais:
313.133
313.133 Resultado de equivalência patrimonial
(30.779.858)
Resutado da equivalência patrimonial 30.779.858
313.133 Lucro do período
106.601.530
313.133 106.914.663 Aumento (diminuição) nos passivos
Resultado negativo
(1.165.634)
(738.062) Saldos em 31.12.2019
71
30.779.787 30.779.787 Fornecedores
Resultado positivo
31.945.492
1.051.195 Lucro do período
106.601.530
31.092.921 137.694.451 Caixa líquido (aplicado nas) gerado
Lucro antes do resultado ﬁnanceiro
30.779.787
313.133 Saldos em 31.12.2020
pelas atividades operacionais
As demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo Notas
Aumento (redução) no saldo
Lucro antes do IRPJ e da CSLL
30.779.787
313.133
Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Empresa.
de caixa e equivalentes de caixa
Lucros dos Exercícios
30.779.787
313.133
Aumento (redução) no saldo
Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira TC-CRC 1SP 180.662/O-1
Rosa Maria Salvetti - Administradora
de caixa e equivalentes de caixa
-
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Jornal
ODIASP
Servy Participações S.A. - CNPJ nº 11.004.910/0001-69
Demonstrações Financeiras
Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020 2019 Passivo e Patrimônio Líquido
2020
2019
2020 2019
Circulante
222 1.837 45.148 2.019 Fornecedores
88
269
1.204 1.100
- 32.796 32.117 Contas a pagar a partes relacionadas
12.219 1.092
5.584 4.500
7.614
- 116.296 41.000 Empréstimos e ﬁnanciamentos
49
49
445
372
595
532 Salários, benefícios e encargos sociais
228
136
515
400
131
- Impostos, taxas e contribuições
107
467
5.822 4.717
245
76
3.633 2.893 Imposto de renda e contribuição social
281
1.499
1.499
- Dividendos a pagar
2.545
999
42
239 Adiantamentos de clientes
3
310
168
376
600
7 Obrigação em Negociação de Investimento
- 20.000
10.401 2.327 200.698 78.807 Outras contas a pagar
6
334
353
Total do passivo circulante
12.645 1.970 16.363 32.567
Não Circulante
2.763
2.763 2.763 Contas a pagar a partes relacionadas
23.424 10.026
9.603 2.861
12.726
68 48.264 5.831 Impostos, taxas e contribuições
67
89
67
89
248
159 Passivo ﬁscal diferido
1.853 1.853
11
43
139 Perdas no investimento
1.611
206
295 Provisões
43.294
- 46.168 50.677
4
10
1.832 1.558 Total do passivo não circulante
68.396 10.115 57.691 55.480
15.504
78 53.356 10.745 Patrimônio Líquido
Investimentos
321.227 68.655
11 Capital social
153.681 153.681 153.681 153.681
Imobilizado
57 3.734 84.929 60.020 Resultados Acumulados
104.409 (90.588) 104.409 (90.588)
Intangível
10
15 Reseva Legal
5.495
5.495
321.284 72.389 84.939 60.046 Ajuste acumulado de conversão
2.563
(384) 2.563
(384)
Total do ativo não circulante
336.788 72.467 138.295 70.791 Total do patrimônio líquido dos controladores
266.148 62.709 266.148 62.709
Participação dos não controladores
(1.209) (1.158)
264.939 61.551
Total do Ativo
347.189 74.794 338.993 149.598 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
347.189 74.794 338.993 149.598
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Capital Reserva Ajuste acumulado Resultados Patrimônio líquido Participação de não Patrimônio líquido
social
legal
de conversão acumulados dos controladores
controladores
consolidado
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
153.681
(1.463)
(78.931)
73.287
73.287
Prejuízo líquido do exercício
(4.432)
(4.432)
(155)
(4.587)
Variações cambiais de investimentos no exterior
1.079
1.079
1
1.080
Transação de capital entre partes relacionadas
(7.225)
(7.225)
(1.004)
(8.229)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
153.681
(384)
(90.588)
62.709
(1.158)
61.551
Resultado líquido do exercício
191.400
191.400
(52)
191.348
Variações cambiais de investimentos no exterior
2.947
2.947
2.947
Transação de capital entre partes relacionadas
9.092
9.092
1
9.093
Reserva Legal
5.495
(5.495)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
153.681
5.495
2.563
104.409
266.148
(1.209)
264.939
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020 2019
2020
2019
2020 2019
Prejuízo / Lucro líquido do exercício
191.400 (4.432) 191.348 (4.587) Dividendos a pagar
1.546
Itens que não afetam o caixa:
Outras contas a pagar
(6)
5 (20.019)
348
Depreciação e amortização
424
494
1.143 1.160 Parcelamentos ﬁscais
89
(22)
89
Rendimentos ﬁnanceiros inerentes
Caixa gerado pelas / aplicado
à aplicações e mútuos cedidos
(17)
(6) (3.556)
(213) nas atividades operacionais
(3.439) (1.732) 66.485 26.984
Baixa de imobilizado e intangível
4.575
- Impostos pagos sobre o lucro
1.105
699
Equivalência patrimonial
(196.824) (3.987)
(1) Mútuos ativos - recebimento Juros
173
18
Encargos ﬁnanceiros e variação cambial
Mútuos passivos - juros pagos
(26)
(26)
sobre ﬁnanciamentos, empréstimos e mútuos
2.642
633
5.957
(65) Empréstimos e ﬁnanciamentos - juros pagos
(12)
(Reversão) / Provisão para conscientização da população
- 43.747 Caixa líquido gerado pelas /aplicado
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
9
nas atividades operacionais
(3.266) (1.758) 67.590 27.663
Baixa efetiva de títulos inadimplentes
(9) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Provisão para contingências
- 1.830 Mútuos ativos - aplicação
(6.052)
(1) (2.492) (30.768)
Imposto de renda e contribuição social
2.384
961 Mútuos ativos - recebimento principal
6.492
6.492 1.522
Aumento nos ativos operacionais:
Aquisição controle sobre investimentos
(958)
1
Contas a receber de clientes
(2.763)
(679) (34.417) Reorganização societária
(10.715)
- 1.482
Partes relacionadas
(20.272)
34 (117.729)
969 Variação cambial
(2.463)
- (3.283) 1.072
Impostos a recuperar
(169)
(740) (2.952) Aquisições de imobilizado
(23)
- (29.268) (2.177)
Estoques
(73)
(372)
(63)
(532) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(12.761)
(959) (28.551) (28.868)
Outras contas a receber
31
(40)
204
(188) Fluxo de Caixa dasAtividades de Financiamento
Depósitos judiciais
6
(274)
927 Mútuos passivos - captação
17.483 5.506
4.226 3.207
Dividendos a receber
(1.499)
- (1.499)
- Mútuos passivos - pagamento principal
(3.071)
(954)
(136)
(500)
Adiantamento a fornecedores
(376)
(593)
- Empréstimos e ﬁnanciamentos - pagamento principal
(517)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
- Dividendos pagos
999
Aumento / Redução nos passivos operacionais:
Caixa líquido gerado pelas atividades de ﬁnanciamento 14.412
4.552
4.090 3.189
Fornecedores
(181)
261
104
971 Aumento / Redução do Saldo de
Partes relacionadas
24.525 5.051
7.826 16.203
Caixa e Equivalentes de Caixa
(1.615) 1.835 43.129 1.984
Salários, benefícios e encargos sociais
92
136
115
399 Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício
1.837
2
2.019
35
Impostos, taxas e contribuições
(382)
402
824 4.630 Caixas e equivalentes de caixa no ﬁm do exercício
222 1.837 45.148 2.019
Pagamento de contingências
- (4.509) (2.342) Variação líquida do saldo de
Adiantamento de clientes
3
142
47
caixa e equivalentes de caixa
(1.615) 1.835 43.129 1.984
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Estoques
Despesas Antecipadas
Impostos a recuperar
Dividendos a receber
Outras contas a receber
Adiantamento a terceiros
Total do ativo circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Ativo ﬁscal diferido
Depósitos judiciais

Sandra Molinero - Diretora Presidente

Ney Lopes Moreira Castro - Diretor

Milton Fernando Ruiz Nogueira - Contador – CRC: 1SP105860/O-1

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP
Data do leilão: 08/10/2021 - 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.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-27912274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise
cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo
comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED: 776 – Contrato: 806890012612-7 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): 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. Imóvel sito à: AVENIDA NOVE DE JULHO, Nº 1.021,
APARTAMENTO Nº 92, 10º PAVIMENTO OU 9º ANDAR DO EDIFÍCIO ANTILHAS, 17º
SUBDISTRITO - BELA VISTA, SÃO PAULO/SP. Ao qual corresponde a fração ideal de
1,201% no terreno, possui a área útil de 40,50ms2. COM TODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE
HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 192.585,52
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 213.000,00
São Paulo, 18 de Setembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
18/09, 28/09 e 08/10/2021

Demonstrações de Resultados - Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020 2019
6.618 5.888
(883) (1.528)
5.735 4.360

Receita Operacional Líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro Bruto
Receitas e Despesas Operacionais
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas e Despesas Operacionais Líquidas
Resultado antes das Receitas
e Despesas Financeiras
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas ﬁnanceiras
Despesas ﬁnanceiras
Resultado Financeiro Líquido
Resultado antes do Imposto de
Renda e Contribuição Social
Corrente
Diferido
(Prejuízo) / Lucro Líquido do Exercício
Atribuível à:
Acionistas da Companhia
Participação de não controladores

(6.116)
2.564
196.824
193.272
193.272
770
(2.642)
(1.872)
191.400
191.400

(5)
(4.682) (8.437) (5.425)
(35) 198.836
174
3.986
1
(731) 190.399 (5.255)
(731) 196.134
31
(3.732)
(3.701)

(895)

3.556
481
(5.958) (3.212)
(2.402) (2.731)

(4.432) 193.732 (3.626)
- (2.384)
(957)
(4)
(4.432) 191.348 (4.587)
191.400 (4.432)
(52)
(155)
191.348 (4.587)

Demonstrações do Resultado Abrangente - Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020 2019
Resultado líquido do exercício
191.400 (4.432) 191.348 (4.587)
Total Resultado abrangente
191.400 (4.432) 191.348 (4.587)
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
191.400 (4.432)
Acionistas não controladores
(52)
(155)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios ﬁndos em 31 de
Dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: A Servy Participações S.A. é uma Sociedade Anônima,
com sede na Avenida Nove de Julho, nº 3229, Jardim Paulista, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo. Possui o Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.370.431 e inscrição no CNPJ/MF
sob nº 11.004.910/0001-69. A Sociedade tem como objeto social a participação em
outras sociedades comerciais e civis, no país ou no exterior. Em 31 de dezembro de
2020, as principais participações da Sociedade em outras empresas e suas respectivas áreas de atuação são: Empresas controladas: • SL Ambiental - Serviços de
Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A. (“SL Ambiental”) (participação direta de 100%) - sociedade constituída com ﬁns especíﬁcos sob a forma de concessão, cuja atividade é a execução do contrato de concessão celebrado com a Prefeitura do Município de São Leopoldo - RS para prestação de serviços públicos, relativos ao tratamento e destinação ﬁnal de resíduos sólidos, urbanos e públicos e de
saúde, incluindo a coleta, o transporte, a remoção e a varrição das vias e dos logradouros públicos. • Abrantes Ambiental Ltda. (“Abrantes”) (participação direta de
57,14%) - sociedade constituída com ﬁns exclusivos e especíﬁcos de promover a
execução do contrato de prestação de serviços de limpeza urbana no Município de
Camaçari - BA, celebrado com a Limpec - Limpeza Pública de Camaçari. • Vega
Peru Construccion S.A. (“Vega Construccion”) (participação direta de 100%) - tem
por objeto social as atividades de engenharia civil, indústria da construção civil em
geral, incluindo a administração e execução de projetos e obras. • Servy Patrimonial Ltda. (“SERVY PATRIMONIAL”) (participação direta de 100%) - tem como objeto social a intermediação de negócios, administração e locação de bens móveis e
imóveis, compra e venda de bens imóveis e participação em outras sociedades comerciais e civis, como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior. • Sergipe Participações Ltda. (“SERGIPE”) (participação indireta de 100%) - tem por objeto social a participação em outras sociedades como sócia ou acionista. Empresa
controlada em conjunto (joint venture): • A Sociedade participa da GPO - Gestão
de Projetos e Obras Ltda., na condição de investidora em Empresa controlada em
conjunto (joint venture), com participação direta de 16,26%. A GPO encontra-se em
processo de descontinuidade operacional desde o exercício de 2018. 2. Base de
Preparação: As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. 3. Base de mensuração: As demonstrações ﬁnanceiras da Sociedade foram preparadas com base no custo histórico.
As Demonstrações Financeiras completas, com as demais notas explicativas e o
relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras, auditadas pela QUALITY Auditores e Contadores S/S encontram-se à disposição dos
senhores acionistas na sede da Companhia.

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº 1013654- 14.2017.8.26.0011 ( U-67 )A Doutora
Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Lúcia
Sâmara Chebid, Salim Abdalla Chebid Netto, Josefa Santina Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Genilma
Dias Ribeiro ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua
Palminópolis, nº 91, Jardim Boa Vista, Butantã, São Paulo-SP, com área de 128,96 m², contribuinte nº
186.033.0028-2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo-SP.
J - 20 e 21/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012887-40.2016.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de
Carvalho Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) JUSSARA BRÍGIDA DE OLIVEIRA NEVES PINHEIRO,
RG 40090520-6, CPF 340.070.988-32,que através do atos e termos da presente Ação de Execução de Título
Extrajudicial, foi bloqueada pelo convênio Sisbajud a quantia de R$ 1.735,19. Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora realizada, para que no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena do levantamento do numerário, e prosseguimento do
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de Setembro de 2021.
20 e 21/09
Edital de Cit ação - Prazo de 20 dias. Processo 0144368-50.2010.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz
Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Cintia Cunha
Lima CPF: 869.696.415-20, que Escola Domus Sapientiae Ltda CNPJ: 50.596.980/0001-05 ajuizou Ação de
Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 15.408,86 (Maio/2010), representada pelo
inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a
executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento
da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de
pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido
pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês,
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo aos 30 de agosto de 2021. 20 e 21/09

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1123389-06.2017.8.26.0100. ADra. Daniela Dejuste de Paula,
Juíza de Direito da 29ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Ricardo Lopes
Quadros CPF: 105.365.858-30 e Thais de Oliveira Quadros CPF: 228.631.268-06 (herdeiros de Cerdonio
Dias de Quadros), que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou Ação de Ressarcimento de
Danos, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 6.877,00 (Dezembro/2017), referente ao
saldo remanescente, vez que na condição de seguradora efetuou o pagamento da indenização prevista no
contrato de seguro apólice nº 0531.08.2782732, tendo por objeto o veículo da marca Chevrolet, modelo Vectra
Sedan, ano/modelo 1998/1999, de placas CPD-1591, chassi 9BGJK19HXWB523918, que foi colidido em 18/
12/2014 pelo veículo de marca I/Jeep, modelo GCherokee Limited, de placas DOM-3776, conduzido por
Teresa Cristina de Oliveira Quadros e de propriedade do Espólio de Cerdonio Dias de Quadros. Estando os
requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste
o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, os
requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto
de 2021.
20 e 21/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102950-66.2020.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa
Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PERFECT GIRL INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÃO LTDA, CNPJ 16.595.610/0001-15 (na pessoa de seu representante legal RHEE KYUNK
HAN CPF: 216.810.758-06), que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
KiteTextil Ltda., objetivando o recebimento de R$ 12.277,18 (Outubro/2020), referente ao inadimplemento das
Duplicatas Mercantis nº 60646-4 no valor de R$ 2.766,96; nº 60646-5 no valor de R$ 2.766,96; nº 60789-1 no
valor de R$ 4.409,56 e nº 61176-3 no valor de R$ 1.346,76. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida
a CITAÇÃO por edital, para que em 03 dias pague o débito atualizado ou reconheça o crédito da exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários fixados em 10%, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, ficando advertido que
poderá ajuizar embargos a execução no prazo de 15 dias, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de penhora, presumindo-se aceitos os fatos, bem como nomeando-se curador especial à
Executada. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2021.
20 e 21/09
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Geneseas Holding S.A.
CNPJ 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292
Aviso aos Acionistas
Ficam os Srs. Acionistas informados que (i) os editais de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária da Geneseas Holding
S.A. (“Companhia”), realizada em 08 de setembro de 2021 (“AGE”) são, neste ato, retificados a fim de fazer constar o número por
extenso correto do montante máximo do aumento de capital previsto na ordem do dia de referidos editais, qual seja, R$ 3.088.943,00
(três milhões, oitenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais); (ii) os demais itens da ordem do dia previstos nos referidos
editais são neste ato ratificados; e (iii) conforme deliberado em referida AGE, os acionistas têm o prazo de 30 (trinta) dias contados
da presente data para exercer o seu respectivo direito de preferência à subscrição de novas ações a serem emitidas pela
Companhia, nos termos e condições previstos na AGE, nos editais de convocação da AGE e na memória de cálculo apresentada
anteriormente aos acionistas pela Companhia. Maiores informações podem ser obtidas diretamente com a Companhia.
São Paulo, 16 de setembro de 2021
Conselho de Administração

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0043192-13.2019.8.26.0100. O Dr. Carlos Eduardo Borges
Fantacini, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Brizamar
Nascimento Azevedo Filho CPF: 047.997.778-07, que nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por
Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - Colégio São Luis CNPJ: 33.544.370/0014-63, foi
deferida a intimação da penhora das cotas sociais que o executado possui na Cooperativa Mista de Produção
e Consumo do Sudeste de São Paulo COOPROSP, inscrita no NIRE nº 35400062096, com vistas a satisfazer
o crédito da Exequente. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025146-05.2021.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANABIAGIO
LAQUIMIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gabriel de Aguiar Correa CPF: 301.461.998-12, que Associação
Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio
São Luis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-o ao
pagamento da quantia de R$ 42.030,52 (Julho/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o
executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10%
e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para
garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de agosto
de 2021.
20 e 21/09

Rocket Empreendimentos e Participações S/A

CNPJ 34.425.479/0001-20 - NIRE 35300539729
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
2020
2019
Balanço Patrimonial
2020
2019 Demonstração dos Fluxos de Caixa
Ativo/Ativo Circulante
8.913.415,89
194,28 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
384.682,04
(281,32)
Disponivel
8.899.346,88
194,28 Lucro Líquido do Exercício
384.682,04
(281,32)
Bancos Conta Movimento
1,00
1,00 Geração Bruta de Caixa
(14.069,01)
Aplicações Financeiras
18,00
193,28 Outros Créditos
(586.894,57) (777.524,40)
Titulos e Valores Mobiliários
8.899.327,88
- Créditos com Pessoas Ligadas
188.084,46
Outros Créditos
14.069,01
- Obrigações Tributárias
Impostos a Recuperar
14.069,01
- Caixa Líquido Proveniente das
Atividades Operacionais
(412.879,12) (777.524,40)
Ativo não Circulante
1.364.418,97 777.524,40
Ativo Realizável a Longo Prazo
1.364.418,97 777.524,40 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Créditos com Pessoas Ligadas
1.364.418,97 777.524,40 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Total do Ativo
10.277.834,86 777.718,68 Variação nos Empréstimos e Financiamentos (526.650,32) 728.000,00
Balanço Patrimonial
2020
2019 Aumento/Integralização de capital de Capital 9.454.000,00 50.000,00
Passivo/Passivo Circulante
188.084,46
- Caixa Líquido Proveniente das
Atividades de Financiamento
8.927.349,68 778.000,00
Obrigações Federais
32.286,06
Parcelamento de Impostos Federais
106.614,48
- Geração Líquida de Caixa e
Equivalentes de Caixa
8.899.152,60
194,28
Provisão para Contribuição Social a Pagar
49.183,92
194,28
Passivo não Circulante
201.349,68 728.000,00 (+) Saldo Inicial de Caixa
8.899.346,88
194,28
Passivo Exigível a Longo Prazo
201.349,68 728.000,00 (=) Saldo Final de Caixa
Emprestimos e Financiamentos
201.349,68 728.000,00 Aumento do Saldo de Caixa e
Equivalentes de Caixa
8.899.152,60
194,28
Patrimonio Liquido
9.888.400,72 49.718,68
Lucros
Capital Social
9.504.000,00 50.000,00 Demonstração das Mutações Capital
do Patrimônio Líquido
Social Acumulados
Total
Resultados Acumulados
384.400,72
(281,32)
Total do Passivo
10.277.834,86 777.718,68 Saldos em 31/12/2018
Demonstração do Resultado
2020
2019 Integralização de Capital
50.000,00
50.000,00
(281,32)
(281,32)
Receita Operacional Bruta
- Resultado do Exercício
50.000,00
(281,32) 49.718,68
Receita Operacional Liquida
- Saldos em 31/12/2019
Integralização
de
Capital
9.454.000,00
9.454.000,00
Lucro Bruto
- 384.682,04 384.682,04
Despesas/Receitas Operacionais
546.487,95
(281,32) Resultado do Exercício
Administrativas
(272.712,86)
(249,00) Saldos em 31/12/2019 9.504.000,00 384.400,72 9.888.400,72
Tributárias
(3.068,24)
- Notas Explicativas: 1) Informações Gerais: A Rocket Empreendimene Participações S/A, tem como objetivo social empreendimentos
Financeiras
(22.513,34)
(32,40) tos
imobiliários, administração por conta própria de bens imóveis; a
Receitas Financeiras
844.782,39
0,08 participação em outras sociedades civis ou comerciais como sócia,
Resultado Operacional
546.487,95
(281,32) acionista ou quotista (holding). 2.b) Caixa e Equivalentes de Caixa:
Resultado antes do IRCS
546.487,95
(281,32) 2.d) Demais passivos circulantes e não circulantes - São demonstradas
Contribuição Social
(49.183,92)
- pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável,
Imposto de Renda
(112.621,99)
- dos respectivos encargos e variações monetárias. 3) Capital Social:
Resultado Liquido do Período
384.682,04
(281,32) O capital social é constituído pelo capital subscrito de 9.454.000,00.
Bernardo Negredo Mendonça de Araujo - Diretor Presidente
José Luiz Trinconi - Contador CRC-1SP124050/O-4

Environmental ESG Participações S.A.
CNPJ/ME n° 09.527.023/0001-23 - NIRE/JUCESP N° 35300412923
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 18 dias do mês de agosto de 2021, às 8 horas, na sede da
Environmental ESG Participações S.A. na Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rodovia
Anhanguera Km 120, galpão 05, Distrito Industrial I, CEP: 13.380-001 (“Companhia”). 2. Convocação
e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124,
§4º, da Lei 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estar presente à Assembleia
acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de
Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Thiago da Costa Silva
e secretariada pela Sra. Luciana Barca Freire Nascimento. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(i) a autorização para a administração da Companhia realizar a abertura de capital da Companhia e a
submissão de pedido de registro de emissora de valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 480”); (ii) a autorização para a administração da Companhia
realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de governança corporativa da B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”), e pedido de admissão
à negociação das ações da Companhia na B3; (iii) a reforma integral e consolidação do Estatuto Social
da Companhia para, dentre outras alterações, (a) adaptá-lo às exigências legais e regulamentares de
companhia aberta e ao regulamento do Novo Mercado, (b) criar o capital autorizado da Companhia,
(c) criar o Conselho de Administração e (d) criar o cargo de Diretor de Relações com Investidores;
(iv) a fixação do número de membros do Conselho de Administração para o mandato e a eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) a realização de oferta pública de
distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”,
respectivamente); (vi) autorização para que o Conselho de Administração da Companhia aprove todos
os termos e condições da Oferta, incluindo, mas não se limitando, poderes para deliberar sobre o
aumento de capital social, dentro do capital autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta, fixar o
preço de emissão das Ações, aprovar o Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária
de Ações da Companhia (“Prospecto”) e o Offering Memorandum para os esforços de colocação no
exterior, e celebrar todos os contratos e atos relacionados à Oferta; (vii) aprovação da política de
Outorga de Ações da Companhia; e (viii) a autorização para que o Conselho de Administração e a
Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação das
deliberações acima. 5. Deliberações tomadas por unanimidade e sem quaisquer restrições:
Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias,
de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) a autorização para a administração da
Companhia para que realize a abertura de capital da Companhia, com a consequente submissão pela
Companhia do pedido de registro de companhia aberta na categoria “A” perante a CVM, nos termos da
Instrução CVM 480. (ii) a autorização para a administração da Companhia para que realize o pedido de
admissão à negociação e listagem da Companhia ao Novo Mercado, bem como celebre com a B3 do
Contrato de Participação do Novo Mercado, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas
as medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da adesão ao Novo Mercado.
(iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para, dentre outras alterações, (a)
adaptá-lo às cláusulas mínimas exigidas pelo Regulamento do Novo Mercado, (b) criar o capital
autorizado da Companhia, (c) criar o Conselho de Administração e (d) criar o cargo de Diretor de
Relações com Investidores, o qual encontra-se anexo à presente ata sob a forma de Anexo I e
disponível na sede da Companhia. (iv) a fixação do número de membros para o Conselho de
Administração em 7 (sete) membros para o próximo mandato, com a subsequente eleição, para
mandato unificado de 2 (dois) anos, estendendo-se até a assembleia geral ordinária da Companhia que
deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 2023, permitida a reeleição: (a) Sr. Leon Tondowski,
brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 533048618-15 como membro e
Presidente do Conselho de Administração; (b) Sra. Daniela Cavalcante Pedroza, brasileira, casada,
engenheira ambiental, inscrita no CPF/MF sob nº 036.737.636-95 como membro do Conselho de
Administração; (c) Sra. Onara Oliveira de Lima, brasileira, casada, engenheira ambiental, inscrita no
CPF/MF sob nº 295.017.618-60 como membro do Conselho de Administração; (d) Sr. Osmar Alves da
Silva, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.921.608-37, como membro do
Conselho de Administração; (e) Sr. Reginaldo Kazuhito Yamashita, brasileiro, solteiro, contador,
inscrito no CPF/MF sob o nº 260.390.158-37 como membro do Conselho de Administração;
(f) Henrique Guilherme Brammer Junior, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob
o nº 282.701.798-92 como membro do Conselho de Administração; e (g) Plínio Pagnoncelli Aguiar
Ribeiro, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF sob nº 960.333.201-15
como membro do Conselho de Administração, todos com endereço comercial na Cidade de Nova
Odessa, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera Km 120, galpão 05, Distrito Industrial I,
CEP: 13.380-001. Os Conselheiros ora eleitos serão empossados imediatamente, mediante assinatura
dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei, que
não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados
à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no
§1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002,
bem como que estarão sujeitos à cláusula compromissória prevista no Estatuto Social da Companhia,
de acordo com o Regulamento do Novo Mercado. Os acionistas aprovaram, ainda, a designação do Sr.
Osmar Alves da Silva e do Sr. Reginaldo Kazuhito Yamashita como membros independentes do
Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista que, após a análise de suas declarações de
independência, seus currículos e seus históricos profissionais, restou verificado o enquadramento de
ambos nos critérios de independência estabelecidos no regulamento do Novo Mercado da B3. (v) a
aprovação da realização da Oferta, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação
de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários,
sendo observado o disposto na Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), e as demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação
das Ações no exterior, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange
Commission dos Estados Unidos da América (SEC), em operações isentas de registro, previstas no
U.S. Securities Act de 1933 e outros regulamentos aplicáveis, e nos demais países, que não os Estados
Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados
nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (non-US
persons), de acordo com o Regulamento S. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM
400, até a data da divulgação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações
Ordinárias de Emissão da Companhia”, a quantidade inicial de ações poderá, a critério da Companhia,
em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das ações originais. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a
quantidade inicial de ações poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a
até 15%, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações
Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia, as quais serão destinadas à
estabilização de preço das Ações. Com exceção das Ações Suplementares, as Ações serão objeto de
garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. Nos termos do artigo 172, I, da Lei
das Sociedades por Ações, não será observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia
no aumento de capital decorrente da colocação da parcela primária das Ações (incluindo eventuais
Ações Adicionais e Ações Suplementares) na Oferta, podendo haver concessão de prioridade a
acionistas na apresentação de pedidos de reserva de ações no âmbito da Oferta, em consonância com
o artigo 21 da Instrução CVM 400. No âmbito da Oferta, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400, não será admitida a distribuição parcial. (vi) a autorização para que o Conselho de
Administração da Companhia aprove todos os termos e condições da Oferta, incluindo, mas não se
limitando, poderes para deliberar sobre o aumento de capital social, dentro do capital autorizado, a ser
realizado no contexto da Oferta, fixar o preço de emissão das Ações, aprovar o Prospecto e o Offering
Memorandum para os esforços de colocação no exterior, e celebrar todos os contratos e atos
relacionados à Oferta. (vii) a aprovação da política de Outorga de Ações da Companhia, a qual
encontra-se anexa à presente ata sob a forma de Anexo II e disponível na sede da Companhia. (viii) a
autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os
atos necessários para a implementação e formalização das deliberações constantes desta ata.
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Após tomadas e aprovadas as
deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou,
foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumária, nos termos do
§1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações que, após lida e aprovada, foi assinada por todos
os presentes. Mesa: Thiago da Costa Silva - Presidente; Luciana Freire Barca do Nascimento Secretária. Acionista: Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Certifico que a presente é cópia
fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 18 de agosto de 2021. Mesa: Thiago da Costa Silva Presidente; Luciana Freire Barca do Nascimento - Secretária.

Jornal O DIA SP

Esporte

PÁGINA 7

SÁB ADO A SEGUNDA-FEIRA, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2021

Morbidelli estreia na equipe oficial Yamaha
Por Járcio Baldi
Rimini, na Itália, sediará o GP
de Motovelocidade neste final
de semana e como sempre, é uma
festa aos torcedores italianos,
principalmente porque a cidade
natal de Valentino Rossi, Tavullia,
está situada a 13 km do Autódromo de Misano. Teremos algumas
novidades como o retorno de
Andrea Dovizioso às pistas pilotando uma Yamaha em substituição ao ítalo-brasileiro Franco
Morbidelli recentemente operado do joelho, mas que também
retorna às pistas e dessa vez pela
equipe oficial da marca dos três

diapasões, reeditando com Fabio
Quartararo, o time da Equipe
Petronas em 2018/19.
A chuva deixa as motos mais
equiparadas e Maverick Viñales
mostrou que está se adaptando
à sua nova moto Aprilia e, com
pista molhada, ficou com o melhor tempo da sexta-feira. Claro que foi apenas o primeiro dia
de treinos e Viñales realizou
testes com a marca no circuito
há duas semanas, tendo as referências da pista ainda frescas em
sua mente.
Marc Márquez ainda tem
muitas limitações físicas devido à lenta recuperação no bra-

ço. Em Aragon teve que realizar
infiltração local de anti-inflamatórios para poder correr e
conquistar um excelente 2º lugar. “Normalmente, quando regresso de uma prova, preciso de
dois ou três dias de descanso
para o ombro e só consigo andar de bicicleta, não consigo trabalhar os músculos do braço por
causa da dor e isso prejudica
meu plano de tratamento. Pouco a pouco me sinto melhor,
mas é difícil encarar um final de
semana de prova sem pensar no
ombro”. Com relação à prova de
Misano disse que a chuva ajudou
a gerenciar melhor seu estado
físico, mas a sequência de seis
curvas para a direita exige muito da sua pilotagem. “Não será
um final de semana como Aragon, mas espero que o esforço
valha um bom resultado” ressaltou Márquez.
Valentino Rossi correrá pela
primeira vez diante de sua torcida após o anúncio de sua aposentadoria, oportunidade essa que,
com o cancelamento do GP da
Malásia, se repetirá em outubro
com mais um GP em Rimini.
“Misano é sempre especial, já
que moro muito próximo. Praticamente eu cresci neste circuito e aqui foi a primeira vez que
pilotei uma moto de maior cilin-

drada em 1992. Será muito emocionante e espero ser mais competitivo” finalizou. Rossi que disse estar curioso para saber as
sensações sobre a moto de seu
atual companheiro de equipe Andrea Dovizioso. O ex Ducatista
correrá em 2022 pela atual equipe Petronas, que passará a chamar-se SRT MotoGP Racing no
próximo ano. Dovi relatou que a
M1 é totalmente diferente da
Desmocedici que pilotou por 8
anos, e precisa de um tempo para
a adaptação não estando preocupado com o resultado na prova.
“Foi bom andar na chuva pois a
Yamaha não tem se dado bem
nessas condições e será interessante tentar entender o motivo.
A moto é mais comprida e larga,
tenho pouca estatura e preciso
me adaptar” finalizou.
Nesse final de semana teremos duas provas da categoria MotoE, a primeira no sábado às
11:30h e a segunda no domingo
às 10:30h finalizando o campeonato da categoria. O brasileiro
Eric Granado, com reais chances
de ser campeão, fez o melhor
tempo nos treinos livres da sexta feira.
Assista às provas no domingo pelo canal FOX Sports. A categoria MotoGP acontece às 9h
da manhã.

Chevrolet comemora 500
largadas na Stock Car
Opala, Omega, Vectra, Astra,
Sonic e Cruze: a linhagem da
Chevrolet na Stock Car Pro Series é longa e repleta de sucesso. Marca que impulsionou a fundação da categoria, em 1979, a
Chevrolet foi pioneira com o
Opala, o modelo mais longevo do
principal campeonato do automobilismo na América do Sul.
Quarenta e dois anos depois, a
marca continua sua participação
com o Cruze, carro que é o atual
campeão da Stock Car Pro Series com o piloto Ricardo Maurício.
No próximo domingo (19),
em Goiânia, a Chevrolet comemorará 500 largadas na categoria que reúne estrelas internacionais e os principais pilotos do
esporte a motor brasileiro. Com
seis modelos diferentes, a Chevrolet venceu 32 dos 42 títulos
colocados em disputa até 2020.
“A Chevrolet ajudou a escrever o principal capítulo do automobilismo brasileiro, que é a
trajetória da Stock Car. Sem a
Chevrolet, não teríamos a Stock como ela é hoje. Fãs e profissionais brasileiros devem
muito a essa marca”, resume
Fernando Julianelli, CEO da Vicar, empresa promotora da Stock Car. “Até hoje, em todo o
Brasil, há vários clubes de colecionadores de Opala, Omega,
Vectra etc, que relacionam muito de sua paixão por esses veí-
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Marca que produziu modelos icônicos do esporte a motor brasileiro é a mais tradicional apoiadora da categoria

Ingo Hoffmann venceu o título de 1996 a bordo de um Chevrolet
Omega
culos à história que escreveram muito orgulho de ser a primeira
na pista com a Stock Car. É uma marca a alcançar 500 corridas e
relação que mescla o carinho e de ter contribuído para que a Stoadmiração por determinado ck Car se transformasse na catemodelo com as lembranças de goria do automobilismo nacional
grandes façanhas no esporte. E preferida do público e de grané isso o que constitui a paixão des pilotos”.
que move o fã do automobilisPrimeira corrida – O Opamo”, completa Julianelli.
la foi o modelo base da Stock Car
Para a Chevrolet, o marco de em sua fundação. A primeira cor500 corridas realizadas simboli- rida aconteceu no dia 22 de abril
za uma trajetória de compromis- de 1979, no ainda jovem Autóso com o automobilismo brasi- dromo de Tarumã, na Grande
leiro e de parceria com a Stock Porto Alegre. Com vitória do
Car. “A ligação da Chevrolet com paulista Affonso Giaffone Júnias corridas de automóveis é qua- or, a prova já reunia um valoroso
se centenária e vem desde a cri- grupo de jovens que se tornariação da empresa. Um dos funda- am ídolos através da Stock Car.
dores da marca, Louis Chevrolet, Era os casos de Raul Boesel, que
era projetista, mecânico e pilo- dali seguiria o caminho da Fórto”, destaca Hermann Mahnke, mula 1, e os futuros campeões
diretor executivo de Marketing Paulo Gomes, Alencar Júnior e
da GM América do Sul. “Temos os irmãos Affonso e Zeca Gia-

ffone.
O reinado do Opala durou até
1993, considerando quatro anos
no qual foi a base para o Protótipo Opala (veja tabela abaixo). O
próximo modelo a ingressar na
Stock Car foi o Omega, um grande sucesso da Chevrolet que permaneceu como carro-base de
1994 a 1999.
A seguir veio o Vectra, modelo que foi a sensação da categoria em dois períodos: de 2000
a 2003 e, depois, de 2009 a
2011. Ao todo, o Vectra competiu na Stock Car Pro Series por
sete temporadas, sendo o segundo modelo mais longevo da história da categoria.
Entre as duas fases do Vectra, o modelo Astra disputou e
venceu corridas de 2004 a 2008.
O Sonic entrou na pista entre
2012 e 2015, sendo substituído
pelo atual campeão, o Cruze, a
partir de 2016. Ao final de 2022,
o Cruze empatará com o Vectra
como o segundo modelo mais
longevo da Stock Car, com sete
temporadas, perdendo apenas
para o fundador da categoria, o
Opala, que soma doze campeonatos.
1979 a 1986 – Opala; 1990 a
1993 – Protótipo Opala; 1994 a
1999 – Omega; 2000 a 2003 –
Vectra; 2004 a 2008 – Astra;
2009 a 2011 – Vectra; 2012 a
2015 – Sonic; 2016 a 2021 –
Cruze.

Felipe Roque chega neste sábado e se
apresenta ao Funvic Educacoin Natal
Oposto, que se recupera de uma operação no joelho, dará sequência à reabilitação com os fisioterapeutas da equipe
natural de Juiz de Fora (MG).
Apesar do desafio de mudar
de Estado e com as alterações
que a equipe sofreu em decorrência disso, Felipe está confiante e acredita que os objetivos poderão ser alcançados.
“Sem dúvida um novo desafio e
a equipe mudou bastante em
relação à temporada passada.
São vários jogadores novos,
mas com grande rodagem. Pelo
que vi nos primeiros treinos, o
grupo que o Carlos Weber tem
nas mãos é bom e vai evoluir
muito. Certamente, tem toda a
condição de buscar seus objetivos na temporada”, ressalta.
Felipe Roque é, sem dúvida, fundamental para os planos
da Funvic Educacoin Natal.
Destaque da nova geração do
vôlei nacional, ele chegou à
seleção principal em 2019,
conquistando medalha de ouro
no Sul-Americano, na Copa do
Mundo[, além da medalha de
bronze nos jogos Pan-Americanos de Lima. Em 2021, quando

Funvic Educacoin Natal
treinava com a seleção para a
Liga das Nações, ele teve uma
lesão no joelho direito, que resultou na necessidade de cirurgia.

Temporada Open
2021 começa na
próxima semana
com novidades
Principal competição do vôlei de praia nacional traz
modificações e novas duplas para a disputa

Ágatha e Duda
A partir da próxima terçafeira (21) a principal competição do vôlei de praia nacional estará de volta para mais
uma temporada, e com novidades. Entre os dias 21 e 26
de setembro acontece na Escola de Educação Física do
Exército (EsEFEx), no Rio de
Janeiro (RJ), a primeira de
cinco etapas previstas para o
Circuito Brasileiro de Vôlei
de Praia Open 2021. Após
oito temporadas, a disputa da
competição volta a iniciar e
terminar no mesmo ano.
Nesta primeira parada o
torneio contará com 20 times
no torneio principal – 16
classificadas de forma direta
pelo ranking, e mais quatro
vindas do qualifying. A EsEFEx ainda abrigará outras duas
etapas: a segunda (5 a 10 de
outubro) e a terceira (19 a 24
de outubro). Itapema (SC) receberá a quarta parada (3 a 7
de novembro), enquanto a
quinta e última etapa será realizada entre 1 e 5 de dezembro e local ainda por definir.
E a nova temporada traz
também duplas recém-formadas e reencontros. Das 32 duplas garantidas pelo ranking
no torneio principal (16 em
cada naipe), 15 não jogaram
juntas no período anterior.
São sete novas parcerias no
torneio masculino e outras
oito no torneio feminino. Entre as novidades está o time
formado entre Talita e Rebecca (AL/CE), juntas há poucas
semanas.
“O início de um novo projeto traz sempre uma expectativa boa. Estou ansiosa para
jogar. Sabemos que o caminho
pela frente é longo e temos
muito trabalho a ser feito.
Mas estamos super empolgadas e motivadas com este
novo desafio”, contou Talita.
Entre os participantes da
primeira etapa estão sete dos
oito atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No feminino, além de Rebecca, a competição terá também Ana Patrícia, que atuará ao lado de
Maria Elisa, e Ágatha/Duda
(PR/SE). No masculino Alison joga a primeira competi-

ção ao lado de Guto, enquanto Álvaro Filho e Evandro estreiam a parceria anunciada
há 15 dias.
“Chegou o nosso momento de jogarmos juntos e estou muito feliz. Eu e o Álvaro sempre nos enfrentamos
desde a base, e agora é a vez
de estarmos no mesmo lado.
Nossa expectativa é jogar
com muita vontade de um ajudar o outro dentro de quadra.
Já temos alguns objetivos traçados, e o trabalho será longo. Nós sabemos do desafio
grande que temos pela frente, mas chegou a hora de dividirmos essa missão”, disse
Evandro
Assim como aconteceu na
temporada anterior, todas as
etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open
2021 contará com ampla cobertura de transmissão com
os canais oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), seja pela página
da entidade no Facebook,
seja no Canal Vôlei de Praia
TV
(http://
voleidepraiatv.cbv.com.br),
além de duas semifinais (uma
de cada gênero) e as finais
exibidas pelos canais SporTV.
Competições de base
também movimentam o segundo semestre
Além da disputa entre os
grandes nomes da modalidade, a CBV também promove
o desenvolvimento das categorias de base com competições de âmbito nacional. Antes do início da temporada regular do Open, a EsEFEx recebe a partir desta sexta-feira (17.09) a primeira etapa
do Circuito Brasileiro sub21, que a partir desta edição
não exigirá que as duplas sejam formadas por atletas do
mesmo estado. Além da etapa desta semana, a categoria
terá ainda outra a ser disputada em novembro (15 a 18)
em Itapema (SC). Já as categorias sub-19 e sub-17 seguem com o modelo já praticado, com duplas formadas
por atletas da mesma Federação Estadual. Serão duas etapas para o sub-19 e uma para
o sub-17 até o final do ano.

Cuidados para previnir a
Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações
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O grupo do Funvic Educacoin Natal vai aumentando.
Neste fim de semana, o oposto
Felipe Roque, campeão da Superliga Nacional 2020/21, chega à capital do Rio Grande do
Norte para se integrar ao time.
O atleta mineiro, que também
defende a seleção brasileira,
dará sequência ao trabalho de
reabilitação após a cirurgia no
ligamento do joelho direito em
junho. O desembarque de Felipe está marcado para o início
da noite deste sábado.
“Estava em Saquarena trabalhando com os fisioterapeutas
da seleção e, finalmente, vou
para Natal. Agora seguirei com
o processo, mas com os fisioterapeutas da equipe”, explica.
“A evolução tem sido muito
boa, com resposta positiva da
musculatura e sem dores. Espero poder em breve começar
a treinar com bola, mas este tipo
de operação e sua recuperação
não permitem atropelos”, completa o jogador, de 24 anos e

Circuito Brasileiro
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Eric Granado lidera sexta-feira de
treinos para a decisão da MotoE

O Funvic Educacoin Natal
tem o patrocínio de Educacoin, com apoio da Prefeitura de
Natal e do Governo do Estado
do Rio Grande do Norte.
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Truck

Novo Volvo FMX MAX tem mais
capacidade de carga
A Volvo apresenta ao mercado brasileiro
o FMX MAX, seu novo modelo de caminhão
vocacional para aplicações em mineração e
construção pesada. Com um novo eixo traseiro, novas suspensões dianteira e traseira e
freios de maior desempenho, ele possui uma
carga útil muito maior, com um PBT (Peso
Bruto Total) de 58 toneladas em sua versão
8x4, o que representa um aumento de 10%
na capacidade de carga do modelo. O FMX
MAX tem opções de motorização de 460, 500
e 540cv.
Tudo é conseguido com os avanços introduzidos no caminhão, oferecido nas configurações 6x4, 6x6 e 8x4. A começar pelo eixo
traseiro de maior durabilidade, produzido pela
Volvo, com 38 toneladas de capacidade de
carga vertical, permitindo capacidade máxima de tração (CMT) de 225 toneladas em
aplicações de mineração. O novo componente
foi desenvolvido em parceria com a Volvo
Construction Equipment, o braço da marca
que produz máquinas amarelas, com larga
experiência e grande conhecimento nessa
área.
Com novos feixes de molas e lâminas
reforçadas, a suspensão dianteira garante
capacidade de 20 toneladas (10 toneladas por
eixo) na dianteira. Na traseira, que suporta
38 toneladas, ela agora é equipada com robustas barras de proteção, uma travessa central 100% fundida e molas parabólicas, que
resistem mais à fadiga, oferecem menor peso
e rodar suave e confortável. O modelo tem
um chassi duplo integral standard, rodas ainda mais reforçadas e freios de serviço 8%
mais eficientes, além de EBS e retarder de
série.
Repleto de novidades, o FMX MAX já
nasce com o novo design FMX. A nova cabine aproximou seu visual ao do FH e recebeu
inúmeras mudanças, com novos faróis, retrovisores, para-choque e piscas laterais. A
nova cabine traz mais espaço interno, garan-

tindo visibilidade 10% maior, graças à área
envidraçada maior. Uma inovadora escotilha
em aço é também uma saída de emergência
em caso de acidentes, permitindo abertura
para circulação de ar e a redução de calor.
O interior foi aprimorado, com o inovador painel de instrumentos 100% digital de
12 polegadas. O menu possui diferentes possibilidades de telas configuradas para a conveniência do condutor e das necessidades da
aplicação. O painel garante facilidade nas
inspeções pré-viagem, muito importantes nas
aplicações fora de estrada, na checagem automática, por exemplo, de desgaste dos freios e do nível do fluído de arrefecimento, entre inúmeras outras verificações. O condutor
pode destacar os dados que interessam naquele trabalho, como por exemplo a pressão
do turbo ou a velocidade, sem encher a tela
com outras informações que não precisa.
A nova central multimidia de 9 polegadas traz tudo ao alcance da visão do condutor, desde o rádio e a parte de comunicação,
até aplicativos e outras configurações do veículo. Tudo pode ser acessado nos novos controles do volante, seja trocar as telas do painel principal ou na central multimídia, ou manejar outras funções, como o piloto automático e manter a distância do veículo à frente,
entre outros comandos.
Modos de condução especiais
O FMX MAX tem até cinco modos de
condução: o Econômico e o Performance, e
agora os inéditos Standard, Off Road e HD
(Heavy Duty). A nova inteligência da transmissão I-Shift atua em diversas situações,
alterando pontos e rotações de trocas de
marcha, privilegiando a produtividade. Além
disto, a caixa I-Shift traz software específico para as operações de Mineração e Construção. Outras novidades são o controle da
tração de série, auxílio de partida em rampa
e o bloqueio diferencial automático. O caminhão tem ainda as funcionalidades ABS e

Controle de Tração com modos de operação Off Road, especialmente desenvolvidos
para tarefas fora de estrada. Para facilitar
o dia a dia do motorista, o painel de controle
de tração concentra todas essas funções no
mesmo lugar. Sem contar com a nova alavanca da caixa I-Shift, menor e mais ergonômica. Com os avanços tecnológicos, o
painel de controle de tração concentrou as
funções no mesmo lugar, de fácil acesso e
comando.
O FMX MAX conta com o pacote de
segurança com freios eletrônicos EBS de série, podendo ainda ser equipado com airbag,
controle eletrônico de estabilidade, direção
inteligente VDS, entre outros recursos. O
modelo pode também receber até oito câmeras auxiliares para melhorar a visibilidade,
sendo que quatro delas podem ser visualizadas simultaneamente na central multimidia.
Volvo anuncia condições especiais
A Volvo Financial Services (VFS) terá
opções exclusivas de financiamento, consór-

cio e seguros para os novos caminhões Volvo FH, FM, FMX e FMX Max. Quem financiar um dos novos veículos ainda este ano
terá prazo especial de até 72 meses para pagar, carência de até seis meses e financiamento de até 100% do valor do bem. Por sua
vez, o Consórcio Volvo terá um grupo especial de lançamento da nova linha com 500
participantes, com uma promoção exclusiva.
Além disso, a corretora da VFS desenvolveu
um seguro plurianual com diversas coberturas, sob medida.
Além do prazo estendido de pagamento, que pode chegar aos 72 meses, o Banco
Volvo terá juros competitivos para aquisição dos novos caminhões. Trata-se de uma
condição válida tanto para linhas do Finame
como para modalidade CDC, atendendo as
demandas dos mais diferentes segmentos do
transporte, de acordo com o perfil cada
transportador.
Mas não são apenas os prazos e percentual financiado os grandes diferenciais. To-

dos os transportadores que tiverem contrato
ativo e pagamento em dia junto ao banco terão uma linha de financiamento pré-aprovada para aquisição dos caminhões da nova
geração. Os clientes que faturarem os caminhões em outubro, por exemplo, só começarão a pagar as parcelas em abril de 2022,
facilitando o fluxo de caixa, especialmente
no período de final de ano, quando os transportadores têm mais despesas com salários
e impostos, além de ser um período em que o
faturamento das empresas é naturalmente um
pouco menor.
Consórcio terá grupo exclusivo
O Consórcio Volvo vai lançar um grupo
exclusivo com 500 participantes e 100 meses
de vigência e uma série de diferenciais. Os
consorciados pagarão parcela reduzida de
0,65% ao mês até a contemplação. O cliente
paga menos até ser contemplado, ajustando
os pagamentos de acordo com a necessidade de fluxo de caixa. E o prazo de até 100
meses será uma facilidade, pois reduz o valor da parcela mensal.
Seguro inteligente
A alta conectividade da nova geração de
caminhões permite monitorar em tempo real
praticamente todas as ações do veículo, desde o total de vezes que o motorista usa o freio
até a localização precisa dos caminhões. Com
isso, a Volvo Corretora terá um seguro inteligente, que utiliza toda essa coleção de dados
para personalizar o seguro do veículo. A queda no custo tem relação também com a redução de acidentes.
A conectividade da nova linha Volvo é só
um exemplo de como os transportadores se
beneficiarão. Essa nova geração de caminhões oferece a oportunidade de integrar as
soluções da marca como um todo. O cliente
não precisa se preocupar em adquirir serviços em partes. A solução completa agora ainda mais personalizada, customizada, de acordo com aquilo que ele precisa.
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Land Rover apresenta
novo Defender 90
A Land Rover apresenta ao mercado
brasileiro o novo Defender 90, equipado com
a potente motorização P300 de quatro cilindros a gasolina com 300 cv, aliando atributos de alta performance, tecnologia de ponta e um desempenho off-road sem precedentes. Configurável em diversas combinações de cores e estilos, o veículo está disponível em pré-venda com unidades limitadas
apenas na versão SE, com preços partindo
de R$ 539.950.
Com design marcante, o Defender 90 oferece em sua nova versão uma combinação
de cores externas exclusiva para o Brasil,
com opções em Pangea Green e Tasman Blue
com teto branco contrastante, Gondwana Stone com teto preto contrastante e Santorin Black. Em seu interior, revestimentos em couro
Ebony (escuro) ou Acorn/Lunar (Claro), dão
o tom refinado e luxuoso à cabine.
Com diversos aprimoramentos e design
exterior e o interior totalmente redesenhados, o novo Defender 90 oferece tecnologia
embarcada de ponta, com capô transparente, novo sistema de conectividade PIVI PRO,
painel de instrumentos digital de 12.3 polegadas e o novo Terrain Response II (configurável).
Sua motorização Ingenium 2.0l está combinada a uma transmissão automática de oito
velocidades, que entrega força ao sistema
4x4 para enfrentar todo tipo de terreno.
A nova arquitetura do Defender 90, projetada para situações extremas, foi feita de
uma construção monobloco leve e forte de
alumínio, e corresponde à carroceria mais
resistente que a Land Rover já produziu. Ela
é dez vezes mais rígida do que o Defender
anterior, fornecendo bases perfeitas para
suspensão totalmente independente.
O Defender 90 chega ao Brasil equipado com sistema de suspensão a ar de série
e o avançado sistema Adaptative Dynamics,
capaz de monitorar os movimentos do veículo 500 vezes por segundo, e fazer o modelo reagir quase instantaneamente às condições de piso e dirigibilidade, para proporcionar maior controle e conforto ao motorista. Ele também detecta condições off
road, otimizando a altura de suspensão automaticamente de acordo com o momento.
O sistema de ar pode elevar a carroceria a
até 145 mm, quando necessário.
O Terrain Response 2 configurável é
outra novidade do novo Defender 90. O sistema inteligente permite que motoristas experientes de off-road ajustem as configurações individuais para se adequarem perfeitamente às condições da estrada, enquanto
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motoristas inexperientes podem deixar que
o sistema detecte a configuração mais adequada para o terreno, usando a função automática.
A nova arquitetura da carroceria oferece 291 mm de distância do solo – 20 mm
mais alto do que em qualquer SUV da Land
Rover – e geometria off road de classe mundial dá ao modelo ângulos de aproximação,
partida e saída de 38, 31 e 40 graus (altura
off-road), respectivamente.
Sua capacidade de transposição em trechos alagados é de até 900 mm, sustentada
pelo novo sensor de profundidade e pela câmera 360, que garante aos motoristas total
confiança para atravessar águas profundas.
A combinação de carga útil máxima de 900
kg, teto estático de até 300 kg, capacidade
de reboque de 3.500 kg, confirmam a resistência do novo Defender 90.
Capô “transparente” para total visibilidade
A avançada tecnologia Clear Sight
Ground View – ou capô transparente – presente no novo Defender 90, ajuda o motorista a aproveitar toda a capacidade do veículo, revelando na tela central as áreas normalmente escondidas pelo capô logo à frente das rodas dianteiras. Também é possível
ter uma visão traseira livre de obstáculos no
interior do carro com o retrovisor interno
Clear Sight Rear View.
O novo Defender 90 também chega ao
Brasil equipado com a tecnologia SoftwareOver-The-Air (SOTA), com 14 módulos individuais capazes de receberem atualizações

remotas. O sistema realiza o download dos
dados enquanto os clientes estão em sua
casa, via Wi-Fi, sem a necessidade de visitar um concessionário Land Rover.
O sistema de infoentretenimento PIVI
PRO, oferecido de série no veículo, pode
ser acessado através de uma nova geração
de touchscreen mais intuitiva e amigável. O
sistema exige menos passos para executar
tarefas frequentes, enquanto seu design atual garante respostas praticamente instantâneas. Já o sistema de navegação usa algoritmos de autoaprendizagem capazes de otimizar a rota, com mapas sempre atualizados graças à tecnologia SOTA.
Em combinação com o painel de instrumentos interativo de 12,3 polegadas, o sistema avançado fornece mapeamento 3D de
alta definição dentro da instrumentação, deixando a tela sensível ao toque central livre
para controlar outros aplicativos.
O Novo Defender 90 também oferece
o que há melhor em sistema de som, com 11
alto falantes Meridian de 400W de potência
e subwoofer integrado. Luz ambiente configurável para a cabine também é um dos
acessórios de série do veículo.
Entre os atributos de assistência ao motorista, destacam-se o Blind Spot Assist, que
monitora pontos cegos em uma área adjacente ao veículo, o Rear Traffic Monitor, que
auxilia o motorista em manobras de ré, e o
Clear Exit Monitor, que avisa sobre outro
veículo ou objeto em movimento se aproximando por trás quando a porta foi destravada por dentro.
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Peugeot 308 e 308 SW
com nova iluminação
Desde a criação do PEUGEOT Type 1
em 1889, até a apresentação dos novos PEUGEOT 308 e 308 SW,
A iluminação dos modelos da marca do
Leão nunca deixou de evoluir em termos de
tecnologia, funcionalidades e design. Faróis
e lanternas traseiras passaram a ser peçaschave dos veículos. Concebidos essencialmente para trazer segurança (iluminação, sinalização), tornaram-se essenciais também
para afirmar a identidade dos modelos da
marca Peugeot, tornando-os identificáveis à
primeira vista.
A tecnologia de LED, ou diodos emissores de luz, introduziu mudanças profundas
tanto na capacidade de iluminação como na
forma dos conjuntos ópticos. Em termos de
tecnologia, a luz emitida por um LED parece
branca, tal como a luz dos faróis de xênon.
Essa luz na verdade é azul, mas uma boa parte
do espectro azul é absorvido quando ela atravessa uma camada de fósforo, adquirindo a
cor branca tão característica dos LEDs.
Além de oferecerem uma longevidade 10
a 15 vezes superior à dos halogênios, os LEDs
consomem pouca eletricidade, contribuindo
assim para a redução das emissões de CO2
dos novos Peugeot 308 e 308 SW, em todas
as versões, inclusive a versão de entrada.
As versões GT/GT Pack dos novos 308
e 308 SW possuem faróis adaptativos full LED
dotados de tecnologia matricial, batizados de
Peugeot Matrix LED Technology. Eles são
compostos por três elementos: A função luzes diurnas é proporcionada pela assinatura
luminosa com LED na forma de dentes de
sabre, introduzida na gama da Peugeot com
o novo 508 em 2018. Os faróis de luz baixa
são constituídos por quatro LED associados
formando um feixe luminoso bastante potente. A função faróis de luz alta é assegurada
pelo módulo matricial composto por vinte
LEDs que vêm somar o seu feixe luminoso
ao dos faróis de luz baixa. Aqui reside a função adaptativa do sistema, pois os vinte módulos acendem-se, apagam-se e modificam
individualmente sua potência de iluminação
de maneira contínua, em função das condições exteriores.

A câmera situada na parte superior do
para-brisa analisa o ambiente ao entorno de
modo a adaptar o acendimento e a intensidade dos diferentes LEDs da matriz. Dessa
forma, o feixe luminoso adapta-se automaticamente, produzindo uma iluminação ideal que
permite manter acesos os faróis de luz alta
sem nunca ofuscar os outros veículos.
Ao aproximar-se de outro veículo à noite
(à sua frente ou em sentido contrário), os
novos Peugeot 308 e 308 SW analisam e
acompanham sua progressão. Os segmentos
luminosos dos faróis de luz alta apagam-se
em torno do veículo detectado, criando um
túnel de sombra, de modo a não ofuscar o
condutor do outro veículo, enquanto o ambiente ao redor permanece fortemente iluminado.
Além de proporcionar uma iluminação
ideal sem jamais ofuscar os demais condutores, a Peugeot Matrix LED Technology que equipa os novos 308 e 308 SW é
capaz de alternar automaticamente entre
os diferentes modos de iluminação, em
função das condições exteriores. Modo
cidade: assim que o veículo começa a circular entre 0 e 50 km/h, os faróis de luz
baixa são acionados. Modo estrada: numa
velocidade de circulação entre 50 e 110
km/h, os faróis dianteiros adotam a posição luz alta, atingindo 100% de seu potencial de iluminação. Modo autoestrada:
quando a velocidade ultrapassa os 110 km/
h durante pelo menos 5 segundos, os faróis modificam o ângulo do feixe luminoso
dos faróis de luz alta (+0,4%) para iluminar mais longe – evidentemente, sem ofuscar os demais condutores. Assim que o
veículo passa a circular a menos 90 km/h
por mais de 5 segundos, o feixe luminoso
volta à sua inclinação inicial.
Os faróis dianteiros estão associados às
lanternas traseiras full LED com as três garras características dos novos 308 e 308 SW,
que são parte integrante do design traseiro
do carro. Com seu design único, fazem com
que os novos Peugeot 308 e 308 SW sejam
identificáveis à primeira vista, pela face dianteira assim como pela traseira.

