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Contas externas têm saldo positivo
de US$ 1,684 bilhão em agosto
Comércio terá a melhor contratação
de temporários desde 2013
Página 3

As contas externas tiveram
saldo positivo de US$ 1,684
bilhão em agosto, informou na
sexta-feira (25) o Banco Central (BC). No mesmo mês de
2020, o superávit foi de US$
950 milhões nas transações
correntes, que são as compras

Homicídios, roubos e estupros
crescem em agosto em São Paulo
Página 2

Irã anuncia
volta às
negociações
sobre acordo
nuclear

Anatel aprova leilão da
exploração do acesso móvel
na tecnologia 5G

Ministro anuncia dose de
reforço para profissionais
de saúde
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na sextafeira (24) a inclusão de profissionais da saúde no grupo de
pessoas que receberão uma
dose de reforço da vacina contra a covid-19. A nova aplicação
deverá ocorrer a partir de seis
meses da imunização completa
dessas pessoas.
“Acabamos de aprovar a dose
de reforço para profissionais de
saúde, preferencialmente com a
Pfizer, a partir de seis meses

O ministro dos Negócios
Estrangeiros do Irã, Hossein
Amir-Abdollahian, anunciou o
regresso do país à mesa das negociações, acrescentando, segundo a agência Reuters, que
as discussões serão retomadas
Página 3
em breve.

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à noite.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol e
aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde. À noite o
tempo fica aberto.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

26º C
13º C

Noite

29º C
15º C

Noite
31º C
15º C
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SP tem menos de 5 mil
internados por COVID-19
pela segunda vez na semana
O Estado de São Paulo registrou na sexta (24) menos de 5 mil
internados, pela segunda vez na

A diretoria da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) aprovou na sexta-feira

(24), em Brasília, o leilão das
faixas a serem exploradas para
a oferta de acesso por meio da

SM Kart Competition: Show,
churrasco e competição no
campeonato mais popular
do Brasil
Depois de fechar a primeira metade de seu certame com
mais de mil inscritos, o campeonato SM Kart Competition realizou a sua sexta etapa
com ainda mais competitividade, e uma dose extra de descontração, alegria e ações sociais, o que o coloca como o
mais popular encontro de kartistas amadores do Brasil. Afinal, enquanto 238 inscritos se
digladiavam em 12 baterias no
circuito completo do Kartódromo de Interlagos (São Paulo/SP).
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EURO
Compra: 6,25
Venda:
6,26

Bravar premiará equipe
campeã do Campeonato
Brasileiro de Kart
Endurance com um
chassis completo
Os pilotos que disputarão a
1ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart Endurance, no
dia 9 de outubro, no kartódromo Arena de Itu, no interior de
São Paulo, acabam de ganhar
um motivo a mais para brigarem por este título inédito. A
Bravar – que fabrica e vende
chassis de kart, peças e aces-

Bottas é o mais rápido nas duas
sessões com o pneu P Zero
Vermelho macio C5

Noite

Foto/Pirelli

Valtteri Bottas liderou a dobradinha da Mercedes em ambas
as sessões de treinos livres de
sexta-feira, usando o pneu P
Zero Vermelho macio C5 nas
duas ocasiões. O finlandês, que
também liderou as duas sessões
de sexta-feira no ano passado
em Sochi, foi mais rápido do que
em 2020 no TL1, mas não conseguiu igualar sua marca de
2020 no TL2. No entanto, foram sessões de treinos ligeiramente diferentes em comparação com o normal.
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sórios para a modalidade –
premiará a equipe campeã
com um chassis completo.
Organizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), em parceria com a Federação de Automobilismo de São Paulo
(FASP) e o kartódromo de
Itu.
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Antes de retomar
parceria com Dodig,
Melo joga ATP 250
de San Diego

Rita Sanches corre na categoria estreantes

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,38
Venda:
5,50

tecnologia 5G, que amplia a velocidade da conexão móvel.
Página 4

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 5,34
Venda:
5,34

semana: há 4.964 pacientes hospitalizados em todo o território.
Página 2

Foto/ Fotojump

Cinco alpinistas morreram
depois de ficarem presos em
uma tempestade de neve no
Monte Elbrus, na Rússia, a
montanha mais alta da Europa,
disseram autoridades. Mais 14
integrantes do grupo foram
resgatados no pico da Cordilheira do Cáucaso sob ventos
intensos, visibilidade baixa e
temperatura de 20 graus Celsius negativos.
Página 3

após a imunização completa.
Essa já é a maior campanha de
vacinação da história do Brasil”,
postou em suas redes sociais.
A orientação da pasta já valia
para idosos acima dos 70 anos e
imunossuprimidos (pessoas
transplantadas, com câncer e outros tipos de doenças graves). Na
dose de reforço, a recomendação
é usar a vacina da Pfizer-BioNTech ou, na falta deste, os imunizantes da AstraZeneca e da
Janssen. (Agencia Brasil)

Presidente destaca, na ONU,
ações do Brasil na transição
energética

Foto/ Onephotography

Tempestade
de neve mata
cinco
alpinistas no
Monte
Elbrus, na
Rússia

e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda com outros países.
O resultado é o melhor para
o mês de agosto desde 2006,
quando as contas externas tiveram superávit de US$ 2,1
bilhões.
Página 3

O Masters 1000 de Indian
Wells, nos Estados Unidos, a
partir do dia 7 de outubro, marcará o retorno ao circuito,

após cinco anos, da parceria
do mineiro Marcelo Melo e
do croata Ivan Dodig.
Página 7
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PM Ambiental já resgatou quase
14 mil animais silvestres neste ano
A Polícia Militar Ambiental
de São Paulo atua na prevenção
e preservação do meio ambiente e de recursos naturais do território paulista, sendo uma aliada importante no resgate de animais que são mantidos em cativeiro sem a devida autorização
dos órgãos ambientais ou que
são encontrados em situações de
risco. Somente nos primeiros
sete meses deste ano, quase 14
mil animais silvestres foram resgatados no Estado.
De janeiro a julho de 2021,
foram resgatados 13.881 animais silvestres. O total é 2,58 %
superior à quantidade salva nos

primeiros sete meses do ano
passado, quando foram resgatados 13.532 animais. Os números refletem o empenho dos
mais de 2 mil homens e mulheres que, distribuídos em cinco
batalhões, integram o Comando
de Policiamento Ambiental
(CPAmb) e comumente são acionados para este tipo de ocorrência.
Apenas nesta última semana,
por exemplo, 12 animais foram
resgatados ainda vivos, após o
incêndio que atingiu, no dia 22
de agosto, o Parque Estadual de
Juquery, na região metropolitana de São Paulo. A tragédia cau-

SP tem menos de 5 mil
internados por COVID-19
pela segunda vez na semana
O Estado de São Paulo registrou na sexta (24) menos de
5 mil internados, pela segunda
vez na semana: há 4.964 pacientes hospitalizados em todo o
território, sendo 2.417 em unidades de Terapia Intensiva e
2.547 em enfermaria.
Na terça-feira (21), eram
4.968 internados, com 2.548
em leitos clínicos e 2.420 em
UTIs.

No decorrer da pandemia,
houve 4.358.788 casos de COVID-19. Destes, 4.143.090 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 448.445
foram internados e receberam
alta hospitalar. Houve também
148.903 óbitos.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado hoje é de
31,8% e na Grande São Paulo
é de 38,6%.

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Vereador Camilo Cristófaro vai - de novo - ser o maior cabo
eleitoral da candidatura (ou a governador ou a vice do ex-governador Alckmin) do ex-governador França (PSB) em 2022
.
PREFEITURA (São Paulo)
Pergunta da hora entre eles e elas que vão compor o Conselho Deliberativo do Fundo de Assistência Social e Solidariedade
da Cidade de São Paulo, da 1ª Dama Regina. Quem presidirá ?
.
ASSSEMBLEIA (São Paulo)
Deputada Janaína tá sentindo na pele o que sentiu a médica
Havanir, quando teve quase 700 mil votos (na época mais votada
da história - dobra com Enéas): Ciúmes generalizados
.
GOVERNO (São Paulo)
Ministério Público paulista tá investigando a Prevent Senior
na esteira da CPI (Covid 19) no Senado. Entre a clientela satisfeita, há parentes de membros do MP que cumprirão a missão
.
CONGRESSO (Brasil)
Carla Wong, viúva do médico Anthony Wong, falecido em 15
janeiro 2021 em hospital da Prevent Senior, tá deplorando o desrespeito de alguns senadores ao falecido na CPI (Covid 19)
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Família Bolsonaro : de volta da ONU, a esposa Michelle foi
vacinada (Covid 19) nos EUA e o filho - deputado federal Eduardo - tá com Covid e isolado. E vem aí 1000 dias de governo
.
PARTIDOS
Entre os partidos que querem Jair Bolsonaro pra está o PTB,
do preso pelo ministro (Supremo) Alexandre, o ex-deputado federal (Rio) Jefferson. O Presidente deve esperar até outubro ...
.
(Brasil)
... Em campanha ao governo paulista, o candidato Boulos
(PSOL) diz que a invasão do MTST na Bolsa de Valores foi a 1ª
de muitas. Alckmin (ex-PSDB indo pro PSD) agradece a ajudinha
.
M Í D IA S
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 - Email cesar@cesarneto.com
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para que seja possível proporcionar o bem-estar do bichinho
durante o manejo, captura e resgate, já que esse tipo de trabalho também inclui animais vítimas de acidentes e feridos, que
requerem um cuidado maior. Na
maioria dos casos, os animais
passam por tratamento para readaptação e posterior reintrodução em habitat natural.
Para isso, a PM Ambiental
atua em conjunto com Organizações Não Governamentais
(ONGs) autorizadas e mantidas
pela iniciativa privada, Centros
de Triagem de Animais Silvestres (CETAs) e Centros de Recuperação de Animais Silvestres
(CRAs) – locais que possuem

toda a estrutura necessária para
receber e cuidar dos animais
apreendidos.
Além disso, ainda há situações em que a soltura ao habitat
natural é mais rápida – quando o
animal é recém-capturado, selvagem e não apresenta lesões. Essa
medida é prevista pela Instrução
Normativa 23 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) em seu artigo 15.
Sobre o treinamento
O curso é aplicado ao menos duas vezes por ano aos militares do CPAmb. A cada turma, 30 policiais especializados
são formados. As vagas são distribuídas proporcionalmente

aos cinco batalhões subordinados ao comando e os PMs selecionados são voluntários, que
ainda não possuem o curso e
que têm perfil de multiplicadores para que os ensinamentos
alcancem, mesmo que de forma indireta, todos os profissionais da unidade.
Animais em cativeiro ilegal
A criação de animais silvestres sem autorização ambiental
é crime e está previsto no artigo
29 da Lei 9.605/1998, a Lei de
Crimes Ambientais. Por isso,
quando a pessoa é flagrada mantendo um animal dessa categoria em cárcere, imediatamente é
realizada atuação administrativa
e aplicada multa.

Homicídios, roubos e estupros
crescem em agosto em São Paulo
Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo
(SSP), divulgados na sexta-feira
(24), mostram que a quantidade
de homicídios no estado, em
agosto, chegaram a 225 ocorrências, 5,6% a mais que o registrado no mesmo mês de
2020. O número de vítimas de
homicídios também subiu, de

225 para 235, na mesma comparação, uma elevação de 4,4%.
Com o resultado, a taxa de
homicídios no estado nos últimos 12 meses (de setembro de
2020 a agosto de 2021) ficou
em 6,35 ocorrências e 6,69 vítimas para cada grupo de 100 mil
habitantes.
Já a quantidade de latrocíni-

os, roubo seguido de morte, permaneceu estável: 14 casos, o
mesmo número registrado em
agosto de 2020.
Em agosto, o número de estupros aumentou 4,7% (de 953
para 998 casos na comparação
anual) e a quantidade de boletins
de extorsão mediante sequestro
passou de zero para três.

Elevação em roubos e furtos
A quantidade de roubos em
geral, em agosto, teve elevação
de 24,5%: subiu de 15.544 ocorrências no oitavo mês de 2020
para 19.363 no mês passado. Na
mesma comparação, os furtos
em geral tiveram um salto: de
28.917 casos para 41.678, elevação de 44,1%. (Agencia Brasil)

Governo assina regulamentação
do novo ICMS Ambiental
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NETO
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sou danos em 85% do parque e
muitos dos bichos não resistiram ao calor e a fumaça – 14
foram retirados do local já sem
vida.
Para realizar este tipo de
atendimento, os militares passam pelo curso de manejo e resgate de animais silvestre que,
normalmente, contam com a participação de médicos veterinários. Com orientações teóricas
e práticas, as atividades são compostas por manejos a répteis vivos, aves silvestres e ouriços,
além de também serem utilizadas réplicas de bichos para preservar os animais e evitar o estresse deles.
O treinamento é realizado

S. Paulo
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Mensal: R$ 20,00
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O Governador João Doria
anunciou, na sexta-feira (24), o
“Refloresta SP”, programa para
recuperar 1,5 milhão de hectares de vegetação nativa até 2050,
e assinou o decreto que regulamenta o novo ICMS Ambiental
(Lei 17.348/21). As ações foram realizadas durante o evento
São Paulo Ambiental, em que o
Governo de SP também reforçou
o convite para que os municípios façam a adesão voluntária ao
“Acordo Ambiental São Paulo”
– iniciativa para redução voluntária de emissão de gases de efeito estufa e incentivo às ações de
sustentabilidade em todo estado.
“Quero reafirmar o compromisso do Governo do Estado de
SP com o Meio Ambiente. O
Refloresta SP é o maior programa de reflorestamento do país.
Serão 1,5 milhão de hectares
recuperados até 2050, plantando florestas para recuperar vidas. E também SP é o primeiro
estado do Brasil a ter o ICMS
Ambiental”, destacou Doria. “E
é muito importante que prefeitas e prefeitos tenham esse compromisso ambiental nos seus
respectivos municípios”, complementou.
Com a assinatura do decreto
do novo ICMS Ambiental, ficam
regulamentadas as regras para
repasse dos recursos aos municípios, com distribuição por desempenho. Serão quatro eixos

principais: preservação da biodiversidade, restauração da biodiversidade, segurança hídrica e
geração de energia e gestão de
resíduos sólidos. Ao longo dos
próximos dez anos, segundo estimativas das secretarias estaduais de Desenvolvimento Regional e da Fazenda e Planejamento, devem ser transferidos R$ 5
bilhões aos municípios que se
empenham na preservação ambiental e na adoção de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável.
Sancionada em março deste
ano, a legislação altera o percentual relativo à fração destinada
ao Meio Ambiente, que, nos
25% totais do tributo transferido aos municípios, passará de
1% para 2% progressivamente
(com base em dados contabilizados até 2024), permanecendo
fixo após o período de transição.
As cidades menos desenvolvidas
devem ser mais beneficiadas.
“As iniciativas em defesa do
meio ambiente têm protagonismo na gestão Doria. Em 2019,
o Acordo Ambiental SP estimulou empresas paulistas, associações e municípios a assumirem compromissos de redução
de emissão de gases de efeito
estufa. Em 2021, o Estado assumiu o compromisso de reduzir a zero as emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE), até
2050. A tendência dominante,

não só aqui em SP, mas em praticamente todo o mundo, é a de
que o progresso e o desenvolvimento econômico e social
caminhem juntos com a preservação e a valorização do meio
ambiente”, afirmou o Secretário Marco Vinholi.
Refloresta SP
O Refloresta SP será realizado por meio de parceria entre
a Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente (SIMA) e o Banco Desenvolve SP. O novo programa incentiva o aumento da
cobertura de vegetação nativa no
Estado com o plantio de florestas em sistemas agroflorestais e
silvipastoris, que combinam a
conservação e a produção agropecuária no mesmo espaço. A
expectativa é recuperar 1,5 milhão de hectares de vegetação
nativa até 2050, com foco especialmente em áreas que não são
de restauração obrigatória e não
se encontram ocupadas por atividades econômicas, como é o
caso de pastagens de baixa capacidade agrícola.
O programa pretende recuperar vegetação daqueles municípios que possuem cobertura
muito baixa para pelo menos
10%, que é considerado o índice mínimo aceitável para assegurar qualidade de vida aos habitantes e a produção agropecuária. Já os municípios com percentual intermediário, entre

10% e 30%, terão a cobertura
elevada para 30%, índice considerado adequado para a sustentabilidade ecológica.
Para incentivar a adesão e
alcançar os resultados, o Governo de SP vai oferecer linhas de
crédito para plantios, implantar
projetos de Pagamentos por
Serviços Ambientais (PSA),
além da destinação do valor relacionado ao novo ICMS Ambiental. Micro, pequenas e médias empresas podem obter crédito pelas linhas ESG (Environmental, Social e Governance)
do Desenvolve SP, com taxas a
partir de 0,53% ao mês acrescidas da Selic e prazo de pagamento de até dez anos. Para
municípios, a instituição oferece as linhas ESG, Água Limpa e
Desenvolve Municípios, com
taxas a partir de zero e prazos
de até dez anos para pagar. A
solicitação de financiamento
deve ser realizada pelo site
www.desenvolvesp.com.br. O
processo é 100% online, simples e desburocratizado.
“O Refloresta SP vai gerar
benefícios ambientais, sociais e
econômicos, mostrando que é
possível conciliar produção e
conservação. O projeto será um
pilar importante do Plano de
Ação Climática, também contribuindo para a adaptação e a mitigação, destacou o secretário da
SIMA, Marcos Penido.

Governo investe R$ 27 milhões
em ações de empregabilidade
O Vice-Governador Rodrigo Garcia participou, na sextafeira (24), da segunda edição do
Retoma SP, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico em Presidente Prudente. A ação visa ofertar serviços de qualificação, emprego e
renda para toda população paulista, principalmente para os cidadãos que foram mais afetados
pela pandemia da Covid-19. O
investimento do Estado na região de Prudente para auxiliar
na retomada da atividade econômica é de R$ 27 milhões.
“O Retoma SP é um evento
de mobilização para apoiar o
micro e pequeno empreendedor e nós vamos fazer isso até
o final desse ano em todas as
regiões do estado. É o retorno
do empreendedorismo, daqueles que empreendem em São
Paulo, e que vão contar com a
ajuda do Governo para retomarem seus negócios”, afirmou
Rodrigo Garcia.
A iniciativa acontece com o
apoio da InvestSP, Agência Estadual de Promoção de Investimentos e Competitividade, e

a parceria da Prefeitura de Presidente Prudente. Trabalhadores, desempregados, estudantes e pequenos empreendedores que necessitam de auxílio
neste momento de retomada
poderão ter acesso a serviços
como Empreenda Rápido, Mutirão do Emprego, Poupatempo, Cursos Novotec e Via Rápida, entre outros.
Durante o evento, também
foram entregues de maneira
simbólica benefícios do Banco do Povo, Bolsa Empreendedor e Bolsa do Povo. Na região
de Prudente, 2.660 pessoas
foram selecionadas para o Bolsa Trabalho, que vai oferecer
bolsas no valor de R$ 535 por
mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em
órgãos públicos municipais e
estaduais. Os participantes
também terão acesso a um curso de qualificação profissional
e receberão apoio à empregabilidade, por meio dos Postos
de Atendimento ao Trabalhador
(PATs)
Incentivo ao turismo
Para o município de Presi-

dente Epitácio, o Governo de
SP entregou cinco obras no valor de R$ 4,2 milhões realizadas com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria
de Turismo e Viagens. O destaque é a restauração da antiga
Estação Ferroviária, marco
importante da cidade, que pegou fogo em 2019 e completa
100 anos em 2022.
No Parque Figueiral, foram
feitas melhorias na área do
camping, sanitários, quiosques,
estacionamento, toboágua, sinalização e instalações elétricas. No Parque da Orla, foi recuperado o talude, proteção do
aterro, escadaria hidráulica e
recuperação do mirante da orla.
Na Orla Fluvial, foi executado o fechamento do centro
de eventos, iluminação decorativa em LED, ciclovia, pista
de caminhada, quadra de vôlei
de praia, instalação de esculturas e adequação da cozinha no
pavilhão de eventos. Também
foram realizadas melhorias na
ciclovia e no portal turístico da

cidade.
Poupatempo em Junqueirópolis
O Vice-Governador Rodrigo Garcia ainda confirmou a
implantação de uma unidade do
Poupatempo no município de
Junqueirópolis. O novo posto
de atendimento é o 84ª anunciado pelo plano de expansão
do programa, que prevê postos
mais compactos e com foco no
digital.
Em formato mais moderno
e inteligente, o futuro Poupatempo contará com sistema
Balcão Único e atendentes
multitarefas. Além disso, terá
capacidade para realizar cerca
de 130 atendimentos por dia,
com investimento de R$ 130
mil pelo Estado.
As novas unidades são implantadas por meio de convênio entre Estado e Prefeituras,
cabendo aos municípios a participação nas indicações e escolhas dos locais e infraestrutura dos imóveis. A parceria
permite ainda a inclusão de
serviços municipais nos canais
digitais do Poupatempo.
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Contas externas têm saldo positivo
de US$ 1,684 bilhão em agosto
As contas externas tiveram
saldo positivo de US$ 1,684 bilhão em agosto, informou na
sexta-feira (25) o Banco Central
(BC). No mesmo mês de 2020,
o superávit foi de US$ 950 milhões nas transações correntes,
que são as compras e vendas de
mercadorias e serviços e transferências de renda com outros
países.
O resultado é o melhor para
o mês de agosto desde 2006,
quando as contas externas tiveram superávit de US$ 2,1 bilhões.
De acordo com o chefe do
Departamento de Estatísticas do
BC, Fernando Rocha, a diferença no resultado das transações
correntes, na comparação interanual, se deve ao aumento do
superávit comercial. “A balança
comercial têm crescido fortemente, tanto nas exportações
quanto nas importações”, disse.
Ele explicou que isso é reflexo
do crescimento da atividade
econômica em todo o mundo.
Em 12 meses, encerrados
em agosto, o déficit em transações correntes é de US$ 19,505
bilhões, 1,23% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens
e serviços produzidos no país),
ante o saldo negativo de US$
20,239 bilhões (1,30% do PIB)

em julho de 2021 e déficit de
US$ 35,651 bilhões (2,26% do
PIB) no período equivalente terminado em agosto de 2020.
A redução, segundo Rocha,
também é resultado do arrefecimento dos efeitos da pandemia
de covid-19 e sua consequente
crise econômica.
Já nos oito primeiros meses
do ano, o déficit é de US$ 6,539
bilhões, contra saldo negativo de
US$ 12,957 bilhões de janeiro
a agosto de 2020.
Balança comercial e serviços
As exportações de bens totalizaram US$ 27,380 bilhões
em agosto, aumento de 56% em
relação a igual mês de 2020. As
importações somaram US$
21,732 bilhões, incremento de
72,4% na comparação com agosto do ano passado. Com esses
resultados, a balança comercial
fechou com superávit de US$
5,648 bilhões no mês passado,
ante saldo positivo de US$
4,946 bilhões em agosto de
2020.
O déficit na conta de serviços (viagens internacionais,
transporte, aluguel de equipamentos, seguros, entre outros)
manteve a trajetória de retração,
com saldo negativo de US$
1,577 bilhão em agosto, ante

US$ 1,452 bilhão em igual mês
de 2020.
Segundo Rocha, boa parte
das rubricas da conta tiveram
aumento, indicando maior demanda por serviços importados
oferecidos, de acordo com a recuperação econômica. A exceção é em aluguel de equipamentos.
Na comparação interanual,
houve redução de 32,2% nas
despesas líquidas de aluguel de
equipamentos, de US$ 902 milhões em agosto de 2020 para
US$ 611 milhões em agosto de
2021. De acordo com o BC, isso
se deve pela nacionalização (importação) de equipamentos no
âmbito do Repetro, ou seja, de
bens que passam a ser propriedade de residentes no Brasil,
sem a necessidade de pagamento de aluguel a não residentes.
O Repetro é o regime aduaneiro especial, que suspende a
cobrança de tributos federais, de
exportação e de importação de
bens que se destinam às atividades de pesquisa e de lavra das
jazidas de petróleo e gás natural, principalmente as plataformas de exploração.
Em linha com a expansão do
volume de comércio e aumento
das despesas com viagens, as
despesas líquidas de transporte

aumentaram na comparação interanual, de US$ 119 milhões
em agosto de 2020 para US$
410 milhões no mês passado.
No caso das viagens internacionais, as receitas de estrangeiros em viagem ao Brasil chegaram a US$ 252 milhões, enquanto as despesas de brasileiros no
exterior ficaram em US$ 447
milhões. Com isso, a conta de
viagens fechou o mês com déficit de US$ 195 milhões, ante
déficit de US$ 123 milhões em
agosto de 2020.
De acordo com Rocha, esta
é uma conta muito afetada pelas
restrições impostas pela pandemia e pelas taxas de câmbio, mas
vem se recuperando, mantendo
média de US$ 200 milhões no
último trimestre. No trimestre
anterior, de março a maio, a média foi de US$ 125 milhões.
Ainda assim, os valores estão muito abaixo do período prépandemia. Em 2019, por exemplo, a média das despesas de brasileiros no exterior foi de US$
1 bilhão. “Temos ainda uma diferença de magnitude muito
grande, mas mostrando que essa
reação da conta já começou, tem
sido gradual e deve continuar até
recuperar os valores médios nas
condições de normalidade”, disse. (Agencia Brasil)

Comércio terá a melhor contratação
de temporários desde 2013
O comércio varejista terá a
melhor contratação de trabalhadores temporários para o Natal
desde 2013, de acordo com a
previsão divulgada na sexta-feira (24) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
Segundo o economista sênior da CNC, Fabio Bentes, as
contratações no comércio vinham crescendo desde o final de
2016, lentamente, embora sem
alcançar o ritmo observado em
2013 (115,5 mil), até que veio a
pandemia no ano passado e as
contratações despencaram de
91,6 mil trabalhadores, em
2019, para 68,3 mil, em 2020.
Esse foi o menor número desde
2015 (67,4 mil).
Para 2021, a expectativa é de
mais de 94,2 mil vagas para
atender o movimento sazonal de
fim de ano. Fabio Bentes disse à
Agência Brasil que caso a previsão seja confirmada, essa será a
maior contratação de temporários desde 2013. A previsão é de

que as vendas deverão crescer
3,8% no Natal.
O economista explicou que
apesar do cenário de inflação
elevada e juros mais altos, o que
está fazendo com que as vendas
e, em consequência, as contratações, evoluam, é o aumento da
circulação dos consumidores,
além do comércio eletrônico
que tem registrado aumento de
vendas de dois dígitos.
“Desde o final da segunda
onda da pandemia, o que se tem
observado é um crescimento
consistente da circulação de
consumidores no comércio. O
avanço da vacinação de certa forma afasta o cenário de novas medidas restritivas. E se a circulação vai aumentar nos próximos
meses, a tendência é contratar
mais. Apesar da inflação e dos
juros altos, o aumento da circulação foi o que ditou o ritmo do
comércio ao longo da pandemia”, disse Bentes.
O economista explicou que
mesmo quando a inflação estava

baixa, bem como os juros, as
vendas estavam mal porque a circulação estava baixa. Por isso,
reiterou que é a circulação dos
consumidores que tem ditado o
ritmo de crescimento das vendas, não só para o Natal, mas nos
últimos meses.
Fabio Bentes argumentou
que poderíamos ter um Natal
com taxa de crescimento parecida com a de 2013, da ordem
de 5%, mas isso não vai acontecer por conta da inflação e dos
juros altos. “Mas, de qualquer
forma, os 3,8% projetados são
um crescimento razoável, na
principal data comemorativa do
setor”.
Os segmentos que vão concentrar a maior parte das contratações são vestuário (57,91 mil)
e hiper e supermercados (18,99
mil), que vão responder, juntos,
por mais de 80% das vagas a serem criadas.
Segundo Bentes, o ramo do
vestuário é o mais impactado
pelas vendas de final de ano, que

quase dobram na passagem de
novembro para dezembro. É esse
ramo que tem também um leque
amplo de tíquetes médios, o que
acaba favorecendo esse segmento.
De acordo com a CNC, enquanto o faturamento do varejo
como um todo cresce em média
34% na passagem de novembro
para dezembro, no segmento de
vestuário o faturamento costuma subir 90%.
Em relação a hiper e supermercados, o economista destacou que esse ramo responderá
por 19 mil vagas, porque é o
maior empregador do comércio
ao longo do ano e, ainda, o que
mais fatura. “Então, qualquer
movimento, mesmo que sazonal
das vendas, faz com que se produza um número absoluto de vagas ali bastante expressivo”.
O ramo passou a oferecer um
leque diversificado de produtos
e deve ser o segundo que vai
mais contratar para o Natal.
(Agencia Brasil)

Vendas do Tesouro Direto superam
resgates em R$ 1,288 bilhão em agosto
As vendas de títulos do Tesouro Direto superaram os resgates em R$ 1,288 bilhão em
agosto deste ano. De acordo
com os dados do Tesouro Nacional, divulgados na sexta-feira
(24), as vendas do programa atingiram R$ 3,312 bilhões no mês
passado. Já os resgates totalizaram R$ 2,023 bilhões, sendo R$
1,881 bilhão relativo a recompras de títulos públicos e R$
142,7 milhões, a vencimentos,
quando o prazo do título acaba e
o governo precisa reembolsar o
investidor com juros.
Os títulos mais procurados
pelos investidores foram aqueles corrigidos pela inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA), que
corresponderam a 44,9% do total. Os títulos vinculados à taxa
básica de juros, a Selic, tiveram
participação de 38,6% nas ven-

das, enquanto os prefixados, com
juros definidos no momento da
emissão, de 16,5%.
O estoque total do Tesouro
Direto alcançou R$ 69,83 bilhões no fim de agosto, um aumento de 2,9% em relação ao
mês anterior (R$ 67,89 bilhões)
e aumento de 14% em relação a
agosto do ano passado (R$ 61,24
bilhões).
Investidores
Em relação ao número de
investidores, 516.099 novos participantes se cadastraram no programa no mês passado. O número total de investidores atingiu
12.465.896, alta de 54% nos últimos 12 meses. O total de investidores ativos (com operações em aberto) chegou a
1.635.257, aumento de 21,6%
em 12 meses. No mês, o acréscimo foi de 37.855 novos investidores ativos.

A utilização do Tesouro Direto por pequenos investidores
pode ser observada pelo considerável número de vendas até R$
5 mil, que correspondeu a 83,6%
do total de 540.702 operações
de vendas ocorridas em agosto.
Só as aplicações de até R$ 1 mil
representaram 63,2%. O valor
médio por operação foi de R$
6.126.
Os investidores estão preferindo papéis de médio prazo. As
vendas de títulos com prazo de
1 a 5 anos representaram 60,2%
e aquelas com prazo de 5 a 10
anos, 25,9% do total. Os papeis
de mais de dez anos de prazo
chegaram a 13,8% das vendas.
O balanço completo do Tesouro Direto está disponível na
página do Tesouro Nacional na
internet.
Fonte de recursos
O Tesouro Direto foi criado

em janeiro de 2002 para popularizar esse tipo de aplicação e
permitir que pessoas físicas pudessem adquirir títulos públicos
diretamente do Tesouro Nacional, via internet, sem intermediação de agentes financeiros. O
aplicador só precisa pagar uma
taxa para a corretora responsável pela custódia dos títulos.
Mais informações podem
ser obtidas no site do Tesouro
Direto.
A venda de títulos é uma das
formas que o governo tem de
captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em
troca, o Tesouro Nacional se
compromete a devolver o valor
com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, índices de inflação, câmbio ou uma
taxa definida antecipadamente
no caso dos papéis prefixados.
(Agencia Brasil)

Prévia da inflação oficial sobe
para 1,14% em setembro
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), que mede a prévia da
inflação oficial no país, chegou
a 1,14% em setembro deste ano.
A taxa é superior ao resultado de
0,89% de agosto deste ano e ao
0,45% de setembro do ano passado. É também a maior taxa
para setembro desde 1994
(1,42%).
Com o resultado, a prévia da
inflação oficial acumula taxas de

7,02% no ano e de 10,05% em
12 meses. A taxa trimestral do
IPCA-15, também conhecida
como IPCA-E, chegou a 2,77%.
Os dados foram divulgados na
sexta-feira (24) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Despesas
De agosto para setembro,
oito dos nove grupos de despesas registraram inflação, com
destaque para transportes

(2,22%), que teve alta de preços
influenciada pela gasolina
(2,85%), etanol (4,55%), gás
veicular (2,04%) e óleo diesel
(1,63%).
A alimentação e bebidas também apresentou impacto importante na alta do IPCA-15, ao registrar taxa de 1,27%, com altas
de preços de produtos como
carnes (1,10%), batata-inglesa
(10,41%), café moído (7,80%),
frango em pedaços (4,70%), fru-

tas (2,81%) e leite longa vida
(2,01%).
Também houve inflação relevante no grupo de despesas
habitação (1,55%). O item que
mais influenciou essa alta de
preços foi energia elétrica, que
ficou 3,61% mais cara no período.
Por outro lado, educação foi
o único grupo de despesas com
deflação (queda de preços): 0,01%. (Agencia Brasil)

Irã anuncia volta às
negociações sobre
acordo nuclear
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Hossein AmirAbdollahian, anunciou o regresso do país à mesa das negociações, acrescentando, segundo a agência Reuters, que as discussões serão retomadas em breve.
“Não pretendemos afastar-nos da mesa das discussões, vamos certamente prosseguir com as negociações que servem aos
direitos e aos interesses da nossa nação”, disse o chefe da diplomacia iraniana
O ministro afirmou ainda, por ocasião de sua visita a Nova
York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas
(ONU), que o governo iraniano examina os contatos feitos para
a retomada das negociações. “Se Deus quiser, voltaremos à mesa
na primeira oportunidade”.
Os Estados Unidos e a União Europeia tinham, nesta semana,
manifestado sua preocupação à ONU por não haver, por parte do
Irã, qualquer indicação concreta sobre as intenções de voltar às
negociações, que estão paralisadas desde junho último.
O acordo de Viena, de 2015, prometia suspender as sanções
econômicas ocidentais em troca de um compromisso do Irã de
não se tornar potência nuclear e de limitar o seu programa nuclear. Mas as obrigações do país prescreviam automaticamente a
partir do momento em que os EUA, sob a Administração Trump,
em 2018, denunciaram unilateralmente o acordo.
Embora o Irã tenha decidido manter o compromisso na expectativa de que os outros signatários continuassem a honrar o
acordo, foi verificando que também eles cediam à pressão norte-americana e com isso, cancelando progressivamente suas próprias contrapartidas. (Agencia Brasil)

Tempestade de neve
mata cinco alpinistas
no Monte Elbrus,
na Rússia
Cinco alpinistas morreram depois de ficarem presos em uma
tempestade de neve no Monte Elbrus, na Rússia, a montanha mais
alta da Europa, disseram autoridades.
Mais 14 integrantes do grupo foram resgatados no pico da
Cordilheira do Cáucaso sob ventos intensos, visibilidade baixa e
temperatura de 20 graus Celsius negativos, informou o Ministério de Emergências regional.
O grupo de alpinistas russos enviou um pedido de socorro
pouco depois das 17h da quinta-feira (horário local). Onze dos
sobreviventes foram levados ao hospital.
Uma mulher adoeceu e morreu nos braços de um dos guias,
Denis Alimov, que ajudou a organizar a escalada, relatou a agência de notícias Tass.
Outro alpinista quebrou a perna quando descia, e a equipe
decidiu se dividir em três grupos dependendo de quem poderia ir
mais rápido, disse Alimov.
“Enquanto desciam, mais duas pessoas morreram em um dos
grupos. Mas a decisão de se dividir foi certa, de outra maneira
poderia ter havido mais baixas”, acrescentou.
Guias do grupo sofreram queimaduras de frio e outros ferimentos.
O Monte Elbrus, que tem 5.642 metros de altura e se localiza ao norte da fronteira com a Geórgia, é conhecido por suas
mudanças repentinas no clima e nas condições de escalada.
(Agencia Brasil)

Cientistas da Bolívia
tentam desvendar
mistérios do boto
cor-de-rosa
Pescadores que antes cobiçavam o boto-cor-de-rosa estão
trabalhando com pesquisadores na floresta amazônica da Bolívia
em uma iniciativa de alta tecnologia para tentar garantir a sobrevivência da espécie rara e entender melhor suas necessidade
Recentemente, cientistas do grupo ambiental global WWF e
da ONG boliviana Faunagua rastrearam quatro botos no Rio Ichilo usando tecnologia de satélite que permite que pescadores usem
um aplicativo de celular para comunicar suas localidades.
“Eles (pescadores) caçavam os botos para usá-los como isca
de pesca”, disse Paul Van Damme, da Faunagua. “(Agora) estamos conscientizando-os e os incluindo como pesquisadores e
cientistas”.
Apesar de serem emblemáticos, pouco se sabe sobre as populações e os habitats do boto, de acordo com a WWF. Pescadores que ainda frequentam os rios relatarão o que eles comem e o
quão longe migram e darão aos cientistas pistas sobre as ameaças que enfrentam.
A iniciativa dá aos pescadores uma nova perspectiva sobre
uma espécie que é sua presa há muito tempo, disse Lila Sainz,
chefe da filial boliviana da WWF.
“Tudo que afeta os botos afetos os humanos que usam estes
recursos”, explicou Sainz. “Por isso, se os botos estão bem, as
pessoas estão bem”.
A vasta floresta amazônica da Bolívia é um habitat crítico para
uma ampla variedade de espécies, dos botos aos tucanos e às
onças, cuja existência está sendo ameaçada pelo desmatamento,
represas em fozes de rios, incêndios florestais e o desenvolvimento. (Agencia Brasil)
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Anatel aprova leilão da exploração
do acesso móvel na tecnologia 5G
Presidente destaca,
na ONU, ações do
Brasil na transição
energética
Após discursar na Assembleia Geral da Organizações das
Nações Unidas (ONU) no início da semana, o presidente
Jair Bolsonaro voltou a participar, na sexta-feira (24), de um
evento multilateral. Em vídeo
gravado, o presidente participou do Diálogo de Alto Nível
sobre Energia. O evento foi
convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para tratar exclusivamente do tema geração de
energia com vistas à redução
das emissões de carbono e
cumprimento do Acordo de
Paris sobre o clima.
Em pronunciamento que durou pouco mais de 5 minutos,
Jair Bolsonaro lembrou que a
matriz energética da maioria dos
países, baseada majoritariamente em fontes fósseis, é a principal responsável pela mudança
do clima que vivemos hoje, e
destacou o protagonismo do
Brasil na geração de energia por
meio de fontes renováveis.
“O Brasil tem, de longe, a
matriz energética mais limpa
dentre as grandes economias
do mundo. Mais de 47% da
nossa matriz energética, e mais
de 80% da nossa matriz elétrica, são renováveis. Somos
exemplos de transição energé-

tica, processo que, no Brasil,
teve início nos anos 1970”.
Em janeiro deste ano, quando a ONU lançou o Diálogo de
Alto Nível sobre Energia, o
Brasil foi selecionado como
país líder no tema da transição
energética, um dos eixos centrais da iniciativa. Segundo
Bolsonaro, ao longo desse período de interlocução multilateral, o Brasil estabeleceu “intensa interação” com parceiros
e participou ativamente dos
trabalhos técnicos.
“Na transição energética
global, para a qual temos dado
contribuição significativa
como país, não há receita única. Todas as fontes de energia
limpa e todas as tecnologias
disponíveis, terão papel importante na transição”, enfatizou
o presidente.
Bolsonaro ainda destacou
ações do Brasil para conter as
mudanças climáticas e a emissão de carbono na atmosfera.
“Por meio do pacto em biocombustíveis, assumimos o
compromisso de reduzir, voluntariamente, 620 milhões de
toneladas de emissões de carbono em 10 anos, considerando apenas o setor de combustíveis de transporte”. (Agencia Brasil)

A diretoria da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) aprovou na sexta-feira
(24), em Brasília, o leilão das
faixas a serem exploradas para
a oferta de acesso por meio da
tecnologia 5G, que amplia a velocidade da conexão móvel.
O leilão será no dia 4 de novembro. A direção da Anatel
aprovou a proposta após análise realizada pelo Tribunal de
Contas da União este mês.
Com alta velocidade e baixa
latência (o tempo de resposta
entre o envio e recebimento de
dados), a implementação do 5G
no Brasil promete trazer diversas inovações tecnológicas
que serão refletidas em maior
produtividade, avanços na economia e na qualidade de serviços, com diversos equipamentos eletrônicos conectados e
inteligentes, como carros, máquinas industriais e aparelhos
médicos.
No total, serão licitadas
quatro faixas de frequência.
Este é o nome dado ao “espaço
no ar” por onde passam as ondas eletromagnéticas com os

sinais de dados que permitem a
conexão entre dispositivos
(como smartphones) e torres
que enviam esses dados para
centrais e realizam a comunicação com outros aparelhos.
O início da oferta do serviço está previsto nas maiores
capitais do Brasil no meio de
2022. Contudo, se houver condições técnicas e de implantação do serviço usando a tecnologia 5G com as obrigações definidas, isso poderá ser adiantado. Contudo não há uma previsão agora de quando os primeiros serviços poderão estar
ativados.
Os representantes da Anatel informaram em entrevista coletiva na tarde de sexta-feira (24)
que as faixas de outorga licitadas custarão R$ 10,6 bilhões
aos candidatos, com mais R$
39,4 bilhões em compromissos.
O superintendente de Competição da Anatel, Abraão Balbino, respondeu a questionamentos sobre a informação do
conselheiro do Tribunal de
Contas da União Aroldo Cedraz
de que o leilão deveria custar

mais de R$ 100 bilhões.
Segundo Balbino, esse cálculo teria a ver com a avaliação
sobre as áreas urbanas e rurais
que deveriam ser cobertas. A
Anatel utilizou inicialmente informações do censo do IBGE,
cuja última edição foi em 2010.
Também foram analisadas outras referências de dados para
a base de cálculo.
“A Anatel tinha uma base
subestimada da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária da parte do universo agrário brasileiro. Ela tem
área urbana 50% menor do que
a do IBGE, Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. O
que o TCU fez foi uma determinação de ser revisitada essa
questão. Conseguimos uma
base mais recente do IBGE, de
2020. Pegamos o menor valor de
área urbana”, explicou Balbino.
Com esse cálculo, chegaram ao
valor do leilão.
Obrigações
Parte dos recursos de uma
das faixas, de 26 GHz, será destinado para investimentos em
educação, como para conectar

escolas. Esse recurso será aplicado em projetos específicos
para cada unidade de ensino.
Será criado um grupo de acompanhamento que irá analisar os
projetos e os investimentos.
O presidente da Anatel Leonardo de Morais declarou em
entrevista coletiva que serão
cobertas 9,5 mil localidades que
não possuem cobertura de celular atualmente.
Outra obrigação diz respeito à interferência no sinal de televisão por antena parabólica.
Será criada uma entidade para
administrar recursos arrecadados com o leilão que serão aplicados na migração de pessoas
que dependem desse serviço
para ter TV aberta para outra
faixa, recebendo kits específicos para sintonizar a TV.
Um grupo será criado para
avaliar essas situações. Onde
houver dependência do sinal de
televisão por parabólica, as
pessoas nessa condição poderão recorrer ao auxílio para receber kits e migrarem para continuar tendo o sinal de TV aberta. (Agencia Brasil)

Prazo para prova de vida de servidores
aposentados acaba dia 30
Servidores civis do Executivo Federal aposentados,
pensionistas e anistiados políticos civis que ainda não fizeram a comprovação de vida
em 2020 ou em 2021, no período de janeiro a junho de 2021,
têm até 30 de setembro para
se atualizar. A necessidade
dessa comprovação foi suspensa de março de 2020 a ju-

nho de 2021 como medida de
proteção contra a pandemia.
A comprovação de vida
deve ser feita na agência bancária onde o beneficiário recebe o pagamento. Quem já tem
a biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
ou no Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran) pode
acessar
o
aplicativo

SouGov.br para consultar a
situação da comprovação de
vida e obter as orientações
para realizá-la por meio de aplicativo móvel.
Algumas instituições bancárias oferecem alternativas
como prova de vida pelo caixa
eletrônico ou por aplicativo
móvel. O beneficiário deve
confirmar as opções disponí-

veis e o horário de funcionamento junto ao banco.
O prazo varia conforme o
mês em que o recadastramento
deveria ter sido feito em 2020.
Quem faria a prova de vida em
setembro ou outubro de 2020 e
ainda não fez a atualização
deve realizar o procedimento
até o dia 30 de setembro deste
ano. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Edital de declaração de extravio de contrato social da Zenega Tecnologia da
Informação LTDA, sociedade limitada, com sede na Rua Luigi Galvani, 200, conjunto
111, 11º andar, Bairro Cidade Monções, Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 04575-020, inscrita no CNPJ nº 03.133.738/0001-15, NIRE 35219717612, neste
ato, representado por seu administrador o Sr. Flavio Nascimento, vem por meio de a
presente declarar a quem possa interessar e para os devidos fins de direito, o extravio
da 22ª Alteração Contratual registrado e arquivado perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP - Num. Doc.145.296/20-9 - Sessão 20/03/2020, que
se encontra arquivados na sede da companhia, fato este constatado pelos sócios da
Companhia na data de 20 de setembro de 2021, informa que a Companhia não possui
mais a referida cópia da 22ª Alteração Contratual em seus arquivos.

Jornal
O DIA SP

NOTA DE EXTRAVIO

ALICE ANDREOLI HIRATA, brasileira, solteira, cineasta, comunica o extravio de seu diploma, conferido pela
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo e referente à sua graduação em Curso Superior
de Audiovisual concluída no ano de 2019, diploma este
que havia sido retirado em outubro de 2019. São Paulo,
24/09/2021. Alice Andreoli Hirata.

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº0029747-35.2013.8.26.0003 O Dr. Trazibulo José Ferreira da Silva Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional V – São Miguel Pta., na forma da lei, etc. Faz saber a Sebastião
Gualberto Ferreira de Oliveira, RG n.º 24.642.206-3 SSP/SP, CPF nº 136.401.898-50, que, Ensino Fundamental
NSG S/S LTDA. - EPP, lhe ajuizou Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 14.715,73 (16/01/
14), referente a mensalidades estudantis em atraso do ano de 2011. Estando o executado em local ignorado,
foi determinada a citação por edital, para que no prazo de 03 (três) dias, contados após o término do prazo
do presente edital 20 dias, efetue o pagamento do débito ou querendo, embargar a execução no prazo de 15
(quinze) dias contados da publicação do edital, independentemente de penhora, depósito ou caução. No caso
de eventual pagamento no valor e prazo supra consignada, a verba honorária será reduzida pela metade.
27 e 28/09

VIRGO II Companhia de Securitização
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
Edital de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA da Série Única da 3ª Emissão da VIRGO II
Companhia de Securitização (Atual Denominação da Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização)
A VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO) com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, Conjunto 215, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.105.040/0001-23 (“Securitizadora” ou “Virgo”) e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 22.610.500/0001-88, com sede na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, São Paulo/SP
(“Agente Fiduciário”), em cumprimento ao disposto na Cláusula 9ª da Cédula de Produto Rural Financeira (“CPR-F Financeira”) e da cláusula 7.4 do Termo de Securitização, na qualidade de Emissora dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da Série Única da 3ª Emissão da Virgo (“CRA” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar os Senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 3ª Emissão (“Titulares dos CRA”), que em
22 de setembro de 2021, recebeu comunicação da SLC AGRÍCOLA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, na Rua Bernardo Pires, nº 128, 4º andar, CEP 90620-010, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 89.096.457/0001-55 (“Emitente” ou “Companhia”), sobre a intenção
de realizar Amortização Antecipada da CPR-F Financeira e por consequência o Resgate Antecipado dos CRA (“Amortização Antecipada”, “Resgate Antecipado dos CRA” e “Oferta de Resgate Antecipado dos CRA” respectivamente), nos
seguintes termos e condições a seguir: (i) o efetivo resgate da CPR-F Financeira ocorrerá em 01 de novembro de
2021 (“Data de Liquidação”) e o valor a ser pago pela Emitente à Securitizadora, na Data de Liquidação em relação
a Amortização Antecipada da CPR-F Financeira será de 100% (cem por cento) do saldo do Valor Nominal da CPR-F Financeira, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Pagamento até a Data da Amortização Antecipada, sem a incidência de prêmio (“Valor da Amortização Antecipada”); (ii) o efetivo resgate da CPR-F Financeira e o pagamento dos CRA ocorrerá em uma única data para todos os Titulares dos CRA, em 01 de novembro
de 2021 (“Data do Resgate Antecipado dos CRA”), observado que a Oferta de Resgate Antecipado dos CRA está condicionada à adesão de um montante mínimo de CRA que represente 50% (cinquenta por cento) do saldo do Valor Nominal da CPR-F Financeira, conforme estabelecido no Termo de Securitização; (iii) a Oferta de Resgate Antecipado dos
CRA será aplicada à totalidade dos CRA em Circulação; (iv) os Titulares dos CRA deverão se manifestar formalmente
acerca da adesão, ou não, à Oferta de Resgate Antecipado dos CRA perante a Securitizadora em até 15 (quinze) dias
úteis da data de publicação deste Edital de Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, ou seja, até 18/10/21 por meio de
envio de carta ou e-mail encaminhados com aviso de recebimento para a Securitizadora, com cópia para o Agente Fiduciário para os seguintes endereços: juridico@virgo.inc com cópia para gestao@virgo.inc e para o Agente Fiduciário:
agenteﬁduciario@vortx.com.br. (iv) O não recebimento de manifestação por Titulares de CRA dentro do prazo
estabelecido acima será interpretado como interesse no Resgate Antecipado do CRA pelos respectivos titulares de CRA, conforme estabelece a cláusula 7.4.3 do Termo de Securitização. (v) A Oferta de Resgate Antecipado dos CRA seguirá os procedimentos adotados pela (“B3”) e os CRA que forem resgatados serão cancelados pela
Emissora. Os termos com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma deﬁnidos neste edital são
aqui utilizados com os signiﬁcados correspondentes a eles atribuídos nos Documentos da Operação.
São Paulo, 25 de setembro de 2021
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Diretor de Relação com Investidores

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025434-29.2004.8.26.0100 O MM.
Juiz de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO
RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IZABEL MARIA MALTA FRANCO DE ALMEIDA,
CPF 028.378.808-92, que nos Autos do Cumprimento de Sentença, tendo como coexecutada JULIANA FRANCO
DE ALMEIDA SEMINO, requerido por Condomínio Edifício Le Premier, foi julgada procedente, condenando os
executados em R$ 83.012,09 (out/2016). Estando a executada em lugar ignorado, sendo que todos os endereços
constantes nos autos foram diligenciados (art. 257, I do CPC), expediu-se o presente, para que em 15 dias,
D ÀXtUHP DSyV RV  GLDV VXSUD SDJXH R YDORU VXSUD VRE SHQD GH QmR R ID]HQGR VHU DFUHVFLGR GH PXOWD
no percentual de 10% do montante da condenação (art. 523, §1º e 3º do NCPC), ou ser levado a efeito a
SHQKRUDHIHWXDGDVREUHRDSDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRDQGDUGR(GLItFLR/H3UHPLHUVLWXDGRQDRua Alves
*XLPDUmHV6XEGLVWULWR-DUGLP$PpULFDREMHWRGDPDWUtFXODGR&5,63SRGHQGRQRSUD]RGH
GLDVRIHUHFHULPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL%H

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 1132072-03.2015.8.26.0100 (U-1634) 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 aos herdeiros de Maria do Carmo Baumann,José Baumann e Lucy Caldas Baumann:Marco Antonio
Baumann,Luiza Quilichini Baumann ou Luiza Quiliquini Baumann;Antonio Fausto Gonzaga Gaspar,Jacyra Maciel Gaspar,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/
ou sucessores, que Edvaldo Ribeiro Godoy, Marcio Soares Silveira e Paula Mancini Garcia Carrilho Silveira ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Augusto Carlos Bauman, nº 870, Itaquera,
3ÍOª0AULO 30ªCOMªÈREAªDEª ªM£ ªCONTRIBUINTEªNª  ªALEGANDOªPOSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
ÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDEªªDIASªÞTEIS ªCONTESTEMªOªFEITOª.ÍOªSENDOªCONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOª
EMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008424-20.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro
Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PANIFICADORA E CONFEITARIA JJJ LTDA EPP, CNPJ 60.604.410/0001-73, na
pessoa de seu representante legal e a ABÍLIO FERNANDO CARDOSO MACÁRIO, CPF 022.829.458-40, que Banco Santander
(Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 784.867,45 (fev/2021), referente ao
saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro nº 00334649300000002300. Estando os executados
em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias,
embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que
COMEÎARÍOªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªBEMªCOMOª).4)-!$/3ªlCAMªDAªPENHORAªEFETUADAªONLINEªEMªSUAªCONTAªBANCÈRIAªVIAª
sistema BacenJud, nos valores de R$ 4.627,90 e R$ 295,00, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial
B 25 e 28/09
EMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEI

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
$'UD3ULVFLOOD%LWWDU1HYHV1HWWR-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHU
D[&RPXQLFDomR/WGD &13- TXHQRVDXWRVGDDomRGH([HFXomRDMXL]DGDSRU6XO$PpULFD&RPSDQKLD
GH6HJXUR6D~GHSURFHGHXVHDSHQKRUDVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5(VWDQGRDH[HFXWDGDHP
ORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoDLPSXJQDomR
QDDXVrQFLDGDTXDOSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63
H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  *8,/+(50( 6,/9(,5$ 7(,;(,5$ QD IRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  (0%$548(6 :2: &255(725$ '( 6(*8526 /7'$ LQVFULWD QR &13-0) VRE Q
 $1'5(6 ),1$==, 3267,*2 LQVFULWR QR &3)0) VRE Q  TXH %DQFR GR %UDVLO
6$ OKH DMXL]RX DomR 021,7Ï5,$ SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5 MXQKR GH   (VWDQGR R UHTXHULGR
HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR
ILFDQGR LVHQWR GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR
DUWLJR  GR 1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRV
PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHVHWHPEURGH
(',7$/ '( ,17,0$d2 ± %/248(,2 '( 9$/25(6 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR
([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO'XSOLFDWD([HTXHQWH$G¶RUR6$([HFXWDGR$XJXVWR5RGULJXHV$oRXJXH0((',7$/
'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7UD]LEXOR-RVp)HUUHLUDGD6LOYDQDIRUPDGD
/HLHWF)$=6$%(5D R $8*867252'5,*8(6$d28*8(0(&13-TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWD
GHXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOPRYLGDSRU$G¶RUR6$(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGR
IRL GHWHUPLQDGD D VXD  ,17,0$d2 GD FRQYHUVmR GR DUUHVWR HP SHQKRUD SRU (',7$/ VREUH RV %/248(,26 GH YDORUHV
UHDOL]DGRVSHOR6LVWHPD%$&(1-8'UHIHUHQWHVjVTXDQWLDVQRYDORUGH5MXQWRDR%DQFR%UDGHVFRHQRYDORU
GH5EHPFRPRGRSUD]RGH FLQFR GLDV~WHLVSDUDLPSXJQDomRQRVWHUPRVGRDUWGR&3&6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHVHWHPEURGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR0RQLWyULD&RQWUDWRV%DQFiULRV5HTXHUHQWH
%DQFR%UDGHVFR6$5HTXHULGR(VWHQLOGR$OYHVGH$UDXMR(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621
$00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR
'UD6DEULQD6DOYDGRUL6DQG\6HYHULQRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D(VWHQLOGR$OYHVGH$UD~MR &3) TXH
%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 DEULO GHFRUUHQWHGRV&RQWUDWRV
GH(PSUpVWLPR3HVVRDOVRERQVHFHOHEUDGRVQD$JrQFLDDEHUWXUDGDFRQWDQR%DQFR+6%&DRVGLDV
FRQWDFRUUHQWHQ(VWDQGRRUpXRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD&,7$d2SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV
DIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHV
DGRYDORUGRGpELWR DUWGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGR
H[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHV
GRDUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV
GHVHWHPEURGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 00 -XL] GH 'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U &(6$5 $8*8672 9,(,5$ 0$&('2 QD IRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D5,.,&200(5&(',675,%8,'25$/7'$&13-TXHSRUHVWH-Xt]R
WUDPLWD XP FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD PRYLGR SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ VXFHVVRU SRU LQFRUSRUDomR GR %DQFR +6%&
%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSOR(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR
,9 GR &3& IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi
DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   GHYLGDPHQWH
DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR  H
SDUiJUDIRV GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH DLQGD TXH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR &yGLJR GH 3URFHVVR
&LYLO WUDQVFRUULGR R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV
SDUD TXH R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006919-86.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BIOARTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ 68.079.854/0001-49 com endereço à Praça Dom Pedro I, 136, Centro, CEP
13300-179, ITU/SP e MÁRCIO JOSÉ DA SILVEIRA, RG 34616883, CPF 481.600.918-34, com endereço à
Praca Dom Pedro I, 136, Centro, CEP 13300-179, Itu - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de BANCO DO BRASIL S/A, nos termos da r. Decisão que segue transcrita: "Vistos. Fls. 188/195: Cite-se a parte ré por edital para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.
332, §4º do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, § 3º, do Código de Processo Civil). Int". 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 contrarrazões. Não sendo apresentada as contrarrazões o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de maio de 2021.

www.jornalodiasp.com.br

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (Atual 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 DO
AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 22ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) da Série Única 22ª
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 (“CRA”, “Emissão”, e
“Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, convidados a se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral
(“Assembleia”), a ser realizada em 14 de outubro 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 21.4 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão
celebrado em 28 de outubro de 2020, conforme aditado (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Não decretação do Vencimento Antecipado do CDCA e consequentemente dos CRA, em razão do descumprimento do
prazo estabelecido no item (“a.i”) das deliberações da Assembleia Geral realizada em 19 de maio de 2021 (“AGT
19/05/2021”) para conclusão do registro do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras
Avenças (“Alienação Fiduciária de Imóveis”), relacionado ao Imóvel Garantia objeto da matrícula de nº 453, (“Imóvel”) junto
ao Cartório de Registro de Imóveis de Salto/ SP; b) Caso não decretado o Vencimento Antecipado do CDCA e
consequentemente dos CRA, conforme item (a) acima, aprovar a concessão de prazo adicional de 120 (cento e vinte) dias,
contados da realização da Assembleia, para conclusão do registro da Alienação Fiduciária do Imóvel supracitado; c)
Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer
documentos que se façam necessários para implementação das deliberações acima. O material necessário para embasar a
deliberação dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.
br A Assembleia será instalada em primeira convocação mediante a presença de Titulares dos CRA que representem, no
mínimo, a maioria absoluta dos CRA em circulação, nos termos da cláusula 21.5 do Termo de Securitização. O Quórum para
deliberação das matérias previstas na ordem do dia será de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação,
conforme cláusula 14.8 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma
exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet, sem possibilidade de
participação de forma presencial, com a possibilidade de envio de Manifestação de Voto previamente, por meio de link de
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA 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, podendo ser encaminhado até o horário de início
da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica,
cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; e (c) quando for representado por
procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais; O
titular do CRA (“Titular de CRA”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário,
preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo
de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://www.
isecbrasil.com.br) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da
CVM. A manifestação de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRA ou por seu
representante legal, de forma eletrônica ou não, e se for 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 CRA ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou
Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará
acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados
anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 23 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
24 e 25/09
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
CNPJ nº 20.512.090/0001-07
2019
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E DE 2019 - Valores em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma Fluxos de caixa das atividades operacionais Nota 2020
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(32.066) 5.065
Ajustes em:
Relatório da Administração
14 2.163 2.164
Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas. as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício ﬁndo em 31/12/20, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. Depreciação
Pis e Coﬁns sobre a depreciação
14 (548) (549)
Durante o exercício de 2020, a Visconde de Inhaúma Investimentos Imobiliários e Participações S.A. concentrou seus esforços na manutenção do imóvel de sua propriedade e na administração da sua locação.
Constituição (Reversão) da provisão
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Balanço Patrimonial
para redução ao valor recuperável
Nota Capital social Reserva de capital Legal Prejuízos acumulados
Total
ATIVO
Nota
2020
2019 1/1/19
da propriedade para investimento
15 24.377 (7.104)
87.253
(47.250) 40.003 Juros sobre cédula de crédito imobiliário (“CCI”) 16 15.918 13.794
Circulante
3.092 3.662 2.158 Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.780
1.780 Juros sobre ações preferenciais resgatáveis 16
Caixa e equivalente de caixa
4
966
943
166 Ágio na subscriçao de ações preferenciais resgatáveis 12
922
395
12
(1.780)
- (1.780) Constituição (reversão) da provisão
Contas a receber
5 1.694
1.794
663 Reclassiﬁcação das ações preferencias resgatáveis
5.065
5.065
Adiantamentos a fornecedores
76
12 Lucro do exercício
para créditos de liquidação duvidosa
15
- (2.064)
87.253
(42.185) 45.068 Variações nos ativos e passivos:
Tributos a recuperar
6
325
849 1.265 Saldos em 31 de dezembro de 2019
2.410
2.410 Contas a receber
Outros créditos
107
52 Ágio na subscriçao de ações preferenciais resgatáveis 12
5
349
684
12
(2.410)
- (2.410) Outros créditos
Ativo não circulante
208.540 235.329 230.028 Reclassiﬁcação das ações preferencias resgatáveis
(107)
52
(32.066) (32.066) Adiantamentos a fornecedores
Contas a receber
5
249
- Prejuizo do exercício
76
(64)
87.253
(74.251) 13.002 Tributos a recuperar
Partes relacionadas
7
120
120
8 Saldos em 31 de dezembro de 2020
6 1.072
965
Propriedades para investimento
8 208.420 234.960 230.020
Fornecedores
30
1
Demonstrações do Resultado Abrangente
Demonstração de Resultado
Total do ativo
211.632 238.991 232.186
9
65
(25)
Nota
2020
2019
2020
2019 Obrigações tributárias
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO Nota
2020 2019* 1/1/19* Receita líquida
Obrigações trabalhistas
54
13
14.070
14.066 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(32.066) 5.065 Adiantamento para reforma
Circulante
12.344 3.220 1.480
575 (402)
14
(1.615)
(1.615) Outros resultados abrangentes
- Adiantamentos de clientes
Fornecedores
39
8
7 Custo dos serviços prestados
48
(9)
12.455
12.451 Resultado abrangente dos exercício
(32.066) 5.065 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 12.928 12.903
Obrigações tributárias
9
167
102
127 Lucro bruto
14
(2.343)
(2.391)
Obrigações trabalhistas
54
- Despesas administrativas
Juros pagos sobre cédula
10. Cédula de crédito imobiliário: Vencimento
Cédula de crédito imobiliário
10 4.519
- Outras receitas/(despesas)
de crédito imobiliário (“CCI”)
(15.815) (13.794)
Taxa
ﬁnal
2020 2019*
15 (24.456)
9.259
Adiantamento para reforma
575
402 operacionais, líquidas
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (2.887) (891)
(277)
(21) Cédula de Crédito 7,5% a 10,3%
Adiantamento de clientes
94
46
55 Impostos e taxas
a.a. + TR
13/12/2034 190.805 190.703 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(27.076)
6.847 Imobiliário
Partes relacionadas
7
500
- (112)
4.519
- Partes relacionadas
19.298 Circulante
Ações preferenciais resgatáveis
11 6.396
3.064
889 Lucro (prejuízo) antes do resultado ﬁnanceiro (14.621)
- (112)
Não circulante
186.286 190.703 Caixa líquido aplicado nas atividades investimentos
Não circulante
186.286 190.703 190.703 Resultado ﬁnanceiro
2020 2019* Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
16
22
57 2020
Cédula de crédito imobiliário
10 186.286 190.703 190.703 Receitas ﬁnanceiras
7
500
- Partes relacionadas
16 (17.467) (14.290) 2021
Patrimônio líquido
12 13.002 45.068 40.003 Despesas ﬁnanceiras
11 2.410 1.780
4.519
4.417 Emissão de ações preferenciais
(17.445) (14.233) 2022
Capital social integralizado
87.253 87.253 87.253
8.278
8.278 Caixa líquido gerado pelas
(32.066)
5.065 2023
Prejuízos acumulados
(74.251) (42.185) (47.250) Lucro líquido (prejuízo) do exercício
atividades
ﬁnanciamentos
2.910
1.780
8.258
8.258
87.252.663 87.252.661 2024 e posteriores
Total do passivo e patrimônio líquido 211.632 238.991 232.186 Média ponderada das ações
23
777
169.750 169.750 Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação (0,367507) 0,058050
*(reapresentado)
943
166
190.805 190.703 No início do exercício
No ﬁm do exercício
966
943
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
*(reapresentado)
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa
23
777
1. Contexto operacional: A Companhia foi constituída em 27/6/14 sob a anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar A administração efetuou operação estruturada de securitização de crédenominação de Real Estate XIX Investimentos Imobiliários e Participa- eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou ditos imobiliários no montante de R$175.000. O pagamento deve ser 15. Outras receitas(despesas) operacionais, líquidas:
ções S.A. Em 30/4/15 alterou a denominação para Visconde de Inhaúma tecnológicas que possam indicar “impairment” ou perda de seu valor re- realizado no prazo de 180 meses, com taxas de juros assim estruturada Constituição/Reversão da provisão da redução
2020
2019
Investimentos Imobiliários e Participações S.A. A Companhia com sede em cuperável. Quando tais evidências são identiﬁcadas, é constituída provi- a partir de junho/2018: a) junho/2018 até janeiro/2020 (inclusive), TR ao valor recuperável (a)
(24.377)
7.104
São Paulo/SP, tem como objeto social a participação em outras socieda- são para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recupe- + 7,5%; b) fevereiro/2020 até janeiro/2023 (inclusive), TR + 8,7%; Constituição/reversão da provisão
des, a realização de investimentos no setor imobiliário e a administração rável. g) Passivos circulante e não circulantes: São demonstrados pelos c) fevereiro/2023 até dezembro/2034, TR + 10,3%. Foi concedido um para perdas de crédito esperadas
2.064
de bens próprios. Os fundos Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos cor- prazo de carência de pagamento do principal por 36 meses, sendo que a Outras
(79)
91
de Investimento em Participações e BRE/Alpha Multiestratégia Fundo de respondentes encargos e variações monetárias incorridas até as datas primeira parcela de amortização ocorrerá em junho/2021. O cronograma
(24.456)
9.259
Investimento em Participações Investimento no Exterior são seus acionis- dos balanços. No estudo elaborado pela Administração, não foram identi- de amortizações foi alterado para reﬂetir o pagamento mensal de prin- (a) Refere se ao valor da provisão para redução ao valor recuperável
tas, detendo 50% das ações cada um. A operação da Companhia consiste ﬁcados efeitos relevantes a serem registrados referentes a ajuste a valor cipal e juros, bem como o alongamento do prazo ﬁnal da operação até “impairment”, da propriedade para investimento, conforme nota 8.
na locação e gestão de um edifício de escritórios corporativos, de sua presente. Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a dezembro/2034. O total de despesas com juros e atualização monetária 16. Resultado ﬁnanceiro: São representados por:
propriedade, situado na Rua Visconde de Inhaúma, 83, com numeração Companhia possui uma obrigação real legal ou constituída como resultado no exercício ﬁndo em 31/12/20 foi de R$15.918 (R$13.794 em 2019), Receitas ﬁnanceiras
2020
2019
suplementar pela Rua Teóﬁlo Otoni, 64, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Em de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja re- conforme nota 16. A propriedade para investimento foi dada em garantia Rendimento de aplicação ﬁnanceira
2
3
31/12/20, a Companhia apresenta capital circulante líquido negativo em querido para saldar a obrigação. São acrescidos, quando aplicável, dos na operação de securitização de créditos imobiliários conforme nota ex- Variação monetária
13
50
R$ 9.252, representado substancialmente pelas obrigações de Cédulas de correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incor- plicativa nº 8. Os empréstimos da Companhia não estão sujeitos ao cum- Juros recebidos
8
4
Crédito Imobiliário (“CCI”) junto a instituições ﬁnanceiras (vide nota 10) e ridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estima- primento de índices ﬁnanceiros e operacionais pactuados (“covenants”). Pis e Coﬁns sobre outras receitas
(1)
sobre o impacto das ações preferenciais que foram registradas como tivas do risco envolvido. h) Cessão de crédito imobiliário: As operações de 11. Açoes preferenciais resgatáveis:
2020
2019
22
57
instrumentos ﬁnanceiros (vide nota 11). O compromisso de pagamento do cessão de recebíveis imobiliários são contabilizadas e divulgadas de Ações preferenciais resgatáveis
5.015
2.605 Despesas ﬁnanceiras
principal das cédulas de Crédito Imobiliário ocorrerá em 2021, com ape- acordo com sua essência e realidade econômica. Dessa forma, a decisão Juros sobre ações preferenciais resgatáveis
1.381
459 Despesas bancárias
(66)
(61)
nas o pagamento dos juros devidos durante este período de carência. A sobre a baixa das contas a receber, ou ao preparar as divulgações neces6.396
3.064 Outras
(7)
(40)
companhia apresenta geração de caixa suﬁcientes para a manutenção sárias, a Companhia considera: (i) se o controle ﬁnanceiro de administra- Em 29/6/18 e 13/8/18, os acionistas da Companhia aprovaram, por Juros e variação monetária da CCI
(15.918) (13.794)
das operações, e a Administração continuará com os esforços necessários ção e gestão sobre os recebíveis cedidos remanesce com a Companhia - meio de AGE, aumento de capital da Companhia de R$1,00 para cada Juros sobre as ações preferenciais resgatáveis
(922)
(395)
para a locação das áreas vagas no empreendimento. 1.1. Coronavírus como evidências desse controle podem ser citados, entre outros, a Assembleia, mediante a emissão de ação preferencial sem direito a Multa e juros pagos
(2)
(Covid-19): A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a CO- custódia física do título, as gestões de cobrança com autonomia para es- voto, nominativa e sem valor nominal com prioridade no recebimento de Desconto concedido
(552)
VID-19 é uma emergência de saúde global e passou a tratar a doença tabelecer prazos ou condições de pagamento e o recebimento/trânsito dos dividendos ﬁxos, da mesma classe daquela prevista no Artigo 5º, §3º do
(17.467) (14.290)
como uma pandemia, sendo necessário tomada de decisões signiﬁcativas recursos desses recebíveis na conta corrente ou na conta de cobrança da Estatuto Social da Companhia ao preço de emissão de respectivamente 17. Imposto de renda e contribuição social: A Companhia adotou o
de governos e entidades do setor privado. Em atendimento ao Ofício-Cir- entidade; (ii) se a Companhia retém, de forma substancial, os direitos em de R$318,92 e R$1.400, sendo integralizado o montante de R$ 825 em regime de lucro real nos exercícios ﬁndos em 31/12/2020 e de 2019.
cular/CVM/SNC/nº 02/2020, quanto aos impactos advindos da epidemia relação aos recebíveis cedidos (juros, mora e/ou multas, parcela do pró- 2018. Em 4/9/19, os acionistas da Companhia aprovaram, por meio de No exercício de 2020, não se apurou imposto a pagar em razão do preCOVID-19, a Administração da Companhia, tomou os cuidados recomen- prio ﬂuxo de caixa); (iii) se a Companhia retém, de forma substancial, os AGE, aumento de capital da Companhia de R$1,00 mediante a emissão juízo apresentado. Como a Companhia apresenta prejuízo ﬁscal e base
dados nos protocolos de funcionamento de suas atividades, além de todas riscos e as responsabilidades sobre os créditos cedidos - por exemplo, de ação preferencial sem direito a voto, nominativa e sem valor nominal negativa de contribuição social nas datas dos balanços, a decisão da
as outras medidas de acordo com as autoridades de saúde e saneamento. obrigação contratual de recompra de créditos vencidos e não pagos ou, até com prioridade no recebimento de dividendos ﬁxos, da mesma classe Administração quanto ao não reconhecimento do ativo ﬁscal diferido está
A Companhia considerou na identiﬁcação dos impactos da crise o nível de mesmo, recompra espontânea de créditos com frequência que caracterize daquela prevista no Artigo 5º, §3º do Estatuto Social da Companhia ao baseada na ausência de expectativa de geração de lucro tributável fumaturidade de sua gestão, visando dar respostas urgentes para a crise e habitualidade; (iv) se a entidade cria obrigação contratual ou não formali- preço de emissão de respectivamente de R$1.000. Em 5/5/20, na sede turo. 18. Instrumentos ﬁnanceiros: Em 31/12/20, os principais instrucontinuidade dos negócios dos seguintes aspectos: • Análise do endivida- zada, fornecendo garantias aos investidores em relação aos recebimentos social da Companhia, os acionistas aprovaram, por meio da AGE, au- mentos ﬁnanceiros estão descritos a seguir: • Caixa e equivalentes de
mento - não só do volume contratado, mas seus prazos, taxas, garantias e/ou rendimentos esperados, mesmo que informalmente. O atendimento a mento de capital da Companhia de R$1,00 mediante a emissão de ação caixa: São classiﬁcados como ativos ﬁnanceiros pelo custo amortizado.
e demais condições. • Rentabilidade e continuidade contratual - Visando uma dessas condições anteriores implica a manutenção dos créditos preferencial sem direito a voto, nominativa e sem valor nominal com • Contas a receber de clientes e outros créditos: Decorrem diretamente
mitigar eventuais vacâncias aos contratos atuais de locação, houve junto como ativos e acarreta reconhecimento, como passivo, dos valores rece- prioridade no recebimento de dividendos ﬁxos, da mesma classe daquela das operações da Sociedade, são classiﬁcados como custo amortizado
aos locatários, renegociação temporária e transitória de algumas regras bidos pela cessão dos créditos. A Companhia em sua operação de cessão prevista no Artigo 5º, §3º do Estatuto Social da Companhia ao preço e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos a provisão para
previstas em seus contratos de locação, particularmente no que se refere de crédito de recebíveis, ao ceder seu ﬂuxo de caixa futuro, decorrente de de emissão de respectivamente de R$1.000. Em 3/8/20, na sede social perdas e ajuste a valor presente, quando aplicável. • Fornecedores: Deao diferimento do pagamento dos aluguéis do Imóvel, frente ao abalo nas contratos de aluguel mantidos com os locatários, registra o valor recebido da Companhia, os acionistas aprovaram, por meio da AGE, aumento de correm diretamente das operações da Sociedade e de suas controladas
atividades dos Locatários trazido pela pandemia do COVID-19. Com base em conta de passivo controlando o diferimento correspondente a apropria- capital da Companhia de R$1,00 mediante a emissão de ação preferen- e são classiﬁcados como passivos ﬁnanceiros pelo custo amortizado.
nesse contexto veriﬁcamos uma redução na receita líquida de R$ 14.066 ção da receita conforme o ﬂuxo de recebimentos. i) Ações preferenciais cial sem direito a voto, nominativa e sem valor nominal com prioridade • Cédula de créditos imobiliários: As operações são classiﬁcadas como
em 2019 para R$ 12.324 em 2020. Outro ponto a ressaltar é o aprendiza- resgatáveis: Instrumentos de dívida e de patrimônio emitidos são classiﬁ- no recebimento de dividendos ﬁxos, da mesma classe daquela prevista passivos ﬁnanceiros pelo custo amortizado e estão contabilizadas pelos
do da Companhia durante essa crise e que certamente perdurará mesmo cados como passivos ﬁnanceiros ou patrimônio, de acordo com a natureza no Artigo 5º, §3º do Estatuto Social da Companhia ao preço de emissão seus valores contratuais, atualizados pela taxa efetiva de juros da opeapós o ﬁm dessa pandemia, sobretudo com relação a trabalhos em home do acordo contratual e as deﬁnições de passivo ﬁnanceiro e instrumento de respectivamente de R$1.000. A cada ação preferencial ora emitida ração. Os valores de mercado desses empréstimos são equivalentes a
ofﬁce, reuniões on-line com a dinamização das tomadas de decisão de de patrimônio. A Companhia possui as Ações Preferenciais Resgatáveis de foi subscrita pelo acionista Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo seus valores contábeis. Classiﬁcação dos instrumentos ﬁnanceiros: A
forma rápida e assertiva. 2. Base de preparação e apresentação das Classe A que são classiﬁcadas como passivos ﬁnanceiros em virtude das de Investimento e Participações, administrada pela Pátria Investimentos classiﬁcação dos instrumentos ﬁnanceiros está apresentada a seguir, e
demonstrações ﬁnanceiras: As demonstrações ﬁnanceiras foram elabo- características dessas ações, que determinam o pagamento de dividendos Ltda., já o acionista BRE/Alpha Multiestratégia - Fundo de Investimentos não existem instrumentos ﬁnanceiros classiﬁcados em outras categorias
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis prioritários e cumulativos e resgate programado ou mandatório das ações em Participações Investimentos do Exterior, administrada pela BRL Trust além das informadas em 31/12/20:
adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária e os pronun- a critério de seus titulares. As ações resgatáveis são mensuradas utilizan2020
2019
Investimentos Ltda., renuncia ao seu direito de preferência no aumento Ativos:
ciamentos técnicos, as orientações e interpretações técnicas emitidas do o método da taxa de juros efetivos. j) Imposto de renda e contribuição
Caixa e equivalentes de caixa
966
943
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovadas pelo Conse- social: No exercício ﬁndo em 31/12/19, a Companhia adotou o regime de de capital da Companhia. Não há data prevista de resgate das ações, Contas a receber de clientes
1.694
2.043
lho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração declara que todas as tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição porem: (i) podem ser resgatadas a qualquer tempo a exclusivo critério Partes Relacionadas
120
120
informações relevantes próprias das demonstrações ﬁnanceiras, e so- social, são calculados nas alíquotas de 15% acrescida de adicional de de seu portador: (ii) automática após o pagamento da totalidade dos Passivos:
mente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil (IRPJ) e 9% sobre o dividendos ﬁxos. Para efeitos societários, o valor total da emissão foi Fornecedores
39
8
Administração na sua gestão. As demonstrações ﬁnanceiras foram elabo- lucro tributável (CSSL) e considerando a compensação de prejuízos ﬁscais alocado parte como capital social integralizado, no valor de R$2,00, e Partes relacionadas
500
parte
como
reserva
de
capital
no
montante
de
R$
2.410
(R$1.780
em
radas com base no custo histórico, exceto pela reavaliação de determina- e base negativa da CS limitada a 30% do lucro real, do exercício. k) AdoCédula de crédito imobiliário
190.805 190.703
2019).
Para
efeitos
de
registro
contábil
de
acordo
com
as
práticas
contádas propriedades e instrumentos ﬁnanceiros mensurados aos seus valo- ção as novas normas revisadas: Adoção inicial dos pronunciamentos viAções preferenciais resgatáveis
6.396
3.064
res reavaliados ou seus valores justos no ﬁnal de cada período de gentes em 1/1/20: Data efetiva: 1/1/20. Novas normas ou alterações: beis adotadas no Brasil (CPC), essa transação foi considerada como um As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de risco a seguir
relatório, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histó- • Deﬁnição de Negócio (Alterações ao CPC 15/ IFRS 3); • Deﬁnição de instrumento ﬁnanceiro (passivo). Portanto, o valor total de emissão foi descritos na nota explicativa a seguir. 19. Gestão de riscos: Alguns risrico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em Materialidade (Alterações ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); • Reforma da registrado como passivo circulante, sendo R$ 5.015 R$ 2.605 em 2019), cos, inerentes às atividades da Companhia envolvem riscos inerentes ao
troca de bens e serviços. As demonstrações ﬁnanceiras estão apresenta- taxa de juros de referência (Alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 08/IAS 39 e atualizado a taxa de 25% ao ano R$ 922 (R$ 395 em 2019), confor- setor imobiliário, de oscilações de valor dos imóveis, risco de liquidez,
das em reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A autorização e CPC 40/IFRS 7). Data efetiva: 1/6/20. Novas normas ou alterações: • me estipulada em ata da AGE. O saldo em 31/12/20 é de R$6.396 (R$ bem como risco de crédito nas suas operações, que são minimizados pela
para a emissão destas demonstrações ﬁnanceiras foi dada pela Diretoria Benefícios relacionados à COVID-19 concedidos para arrendatários em 3.064 em 2019). 12. Patrimônio líquido: Capital social: Em 31/12/20 o adoção de mecanismos de proteção e controle, conforme exposto a seguir:
da Companhia em 9/9/21. Uso de estimativas e julgamentos: Na prepara- contratos de arrendamento (alteração ao CPC 06/IFRS 16). A Companhia capital social subscrito e integralizado é de R$87.253 representado por I) Risco de mercado: Risco de mercado é o risco de que alterações nos
ção das demonstrações ﬁnanceiras, a Administração utilizou julgamentos, avaliou e não identiﬁcou impactos na adoção dos pronunciamentos acima 87.252.658 ações ordinárias, e 3 ações preferenciais. Reserva legal: É preços de mercado - tais como taxas de câmbio, taxas de juros e preços
estimativas e premissas que afetam a aplicação das práticas contábeis referidos. l) Reapresentação do balanço patrimonial: A Administração constituída, quando aplicável, à razão de 5% do lucro líquido apurado em no mercado imobiliário - irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor
da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e identiﬁcou erro na segregação entre circulante e não circulante dos saldos cada período social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o li- de seus instrumentos ﬁnanceiros. O objetivo do gerenciamento de risco
despesas. As estimativas contábeis utilizadas na preparação das de- de cédulas de crédito imobiliários em 31/12/2019 e de 2018. Por essa mite de 20% do capital social. Dividendos distribuídos: O Estatuto Social de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado,
monstrações ﬁnanceiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, razão o balanço patrimonial de 31/12/19 e de 1/1/19 estão sendo reapre- prevê que, do resultado apurado em cada exercício social, ajustado na dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
com base no julgamento da Administração para determinação do valor sentados conforme previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de forma da Lei nº 6.404/76, 1% será distribuído como dividendos mínimos II) Risco cambial e taxas de juros: Esse risco advém da possibilidade da
adequado a ser registrado nas demonstrações ﬁnanceiras. Itens signiﬁca- Estimativa e Retiﬁcação de Erro e no CPC 26 (R1) - Apresentação das obrigatórios. O Lucro apurado no exercício de 2019, não foi suﬁciente Companhia vir a incorrer em perdas por conta de ﬂutuações nas taxas de
tivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção da vida Demonstrações Contábeis. Os efeitos dos ajustes contabilizados estão para absorver o saldo de prejuízos acumulados da Companhia e, portan- juros de captação bem como pela exposição a oscilações de câmbio que
to, não houve provisão e distribuição de dividendos no exercício. Para o
útil das propriedades para investimento e de sua recuperabilidade nas apresentados abaixo:
aumentem as suas despesas ﬁnanceiras relativas a empréstimos obtidos
operações, a avaliação dos ativos ﬁnanceiros pelo valor justo, a análise do
Saldos em 31/12/19 exercício de 2020 a Companhia apurou prejuízo no período. 13. Receita junto a instituições ﬁnanceiras ou partes relacionadas. III) Risco de crédirisco de crédito para determinação da provisão para perdas de crédito Balanço patrimonial
Saldos anteriorSaldos rea- líquida: Refere-se à locação de um edifício de sua propriedade (Nota 8). to: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir
esperadas e o valor justo das propriedades de investimento, assim como Passivo circulante
mente apresentados Ajustes presentados A realização é feita no prazo de vigência dos contratos de locação. As uma obrigação prevista em um instrumento ﬁnanceiro ou contrato com
2020
2019
a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclu- Cédula de crédito imobiliário
17.247 (17.247)
- receitas são apresentadas da seguinte maneira:
14.162 17.177 cliente, o que levaria ao prejuízo ﬁnanceiro. Os saldos de contas a receber
sive para riscos. Os valores justos das propriedades para investimento Total passivo circulante
20.467 (17.247)
3.220 Receita de aluguel
Multa por rescisão
1.908
- de clientes são apresentados nas demonstrações ﬁnanceiras líquidos da
são baseados nos valores de mercado e no valor estimado pelo qual uma Passivo não circulante
(685) (1.384) provisão para créditos de liquidação duvidosa, estimada pela Companhia
propriedade poderia ser trocada na data da avaliação entre partes conhe- Cédula de crédito imobiliário
173.456 17.247
190.703 Descontos incondicionais
(229) com base em análise individual, considerando o ambiente econômico
cedoras e interessadas em uma transação sob condições normais de Total passivo não circulante
173.456 17.247
190.703 Desconto concedido
(1.315) (1.498) atual. A Companhia adotou a política de somente negociar com contramercado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poSaldos em 1/1/19 Tributos sobre a receita
partes conﬁáveis e de obter garantia adequada, quando apropriado, como
14.070 14.066
derá resultar em valores signiﬁcativamente divergentes dos registrados Balanço patrimonial
Saldos anteriorSaldos reameio de reduzir o risco de prejuízo ﬁnanceiro devido à inadimplência. A
nas demonstrações ﬁnanceiras devido ao tratamento inerente ao processo Passivo circulante
mente apresentados Ajustes presentados 14. Custos e despesas administrativas:
Companhia utiliza outras informações ﬁnanceiras disponíveis ao público e
2020
2019 seus registros para a classiﬁcação de crédito de seus principais clientes e
de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo Cédula de crédito imobiliário
11.981 (11.981)
- Custo dos serviços prestados
menos anualmente. 3. Resumo das principais práticas contábeis: As Total passivo circulante
13.461 (11.981)
1.480 Depreciação
(2.163) (2.164) fornecedores. A exposição da Companhia e o crédito de suas contrapartes
práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de Passivo não circulante
(-) Créditos de PIS e COFINS sobre a depreciação
548
549 são continuamente monitorados, e o valor global das transações conclumaneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demons- Cédula de crédito imobiliário
178.722 11.981
190.703
(1.615) (1.615) ídas é distribuído entre as contrapartes aprovadas. IV) Risco de líquidez:
trações ﬁnanceiras. a) Apuração do resultado do exercício: A receita é Total passivo não circulante
178.722 11.981
190.703 Despesas gerais e administrativas
A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos por meio de
2020
2019 Condomínio
calculada pelo valor justo da compensação recebida ou a receber por ar- 4. Caixa e equivalente de caixa:
(1.273) (1.448) avaliações regulares de sua administração, e mantém um nível mínimo de
48
59 Auditoria, consultoria, assessoria
rendamento operacional e venda de imóveis. A receita é reconhecida Banco Itaú S.A.
(478)
(216) caixa como forma de assegurar a disponibilidade de recursos ﬁnanceiros,
918
884 Aluguel, água e energia
quando a Companhia e suas controladas transferem o controle dos bens Bradesco S.A.- Operação Compromissada
(2) monitora diariamente os ﬂuxos de caixa previstos e realizados, mantém
966
943 Serviços de contabilidade/ﬁscal/fopag
ao cliente. As despesas são apresentadas seguindo o regime da compe(115)
(121) aplicações ﬁnanceiras com vencimentos diários de modo a promover mátência. b) Caixa e equivalente de caixa: Disponibilidades (que compreen- Em 31/12/2020 e 2019, as operações compromissadas são efetuadas Informática
(1) xima liquidez. 20. Provisão para riscos: Atualmente a Companhia não
dem o caixa e as contas correntes de bancos), aplicações de curto prazo com vencimento em D+1 com taxas que variam entre 98% a 100% do Advogados
(99)
(117) tem conhecimento de ser parte (polo passivo ou ativo) em nenhuma ação
(igual ou inferior a 90 dias), com alta liquidez e com risco de mudança de Certiﬁcado de Depósito Interbancário (CDI).
Publicidade
(32)
(116) judicial, tributária, trabalhista e nenhum outro processo administrativo.
2020
2019 IPTU
valor insigniﬁcante. c) Propriedade para investimento: São propriedades 5. Contas a receber: São representados por:
(1)
(257) 21. Seguros: A Companhia em 30/6/20, renovou a cobertura de seguro
1.694
2.043 Agente ﬁduciário
mantidas para obter renda com aluguéis. As propriedades para investi- Contas a receber de aluguéis
(19)
(19) patrimonial com cobertura de R$ 116.161, com vigência até 30/6/21.
1.694
2.043 Outras despesas
mento são mensuradas ao custo, incluindo custos da transação, deduzido
(28)
(78) 22. Evento subsequente: Até a data de emissão dessas demonstrações
1.694
1.794 Cartório, correios, telefone
da depreciação calculada pelo método linear de acordo com a expectativa Circulante
(12) ﬁnanceiras, não há eventos subsequentes que a Administração julgue
249 Viagens
de vida útil das propriedades. O valor justo da propriedade para investi- Não circulante
(4) necessário divulgações em notas explicativas.
mento é divulgado, conforme nota 8. Uma propriedade para investimento Os contratos vigentes de arrendamentos mercantis são atualizados anu- Despesa com pessoal
(282)
A Diretoria
é baixada após a alienação ou quando esta é permanentemente retirada almente pela variação do IGPM, sendo que não existem cláusulas de Seguros diversos
(16)
de uso e não há benefícios econômicos futuros resultantes da alienação. recebimentos contingentes, pois as cláusulas não foram pactuadas conErika Suzuki - Contadora - CRC 1SP 247.802/O-4
(2.343) (2.391)
Qualquer ganho ou perda resultante da baixa do imóvel (calculado como a siderando variáveis de vendas, índices futuros ou correlatos. 6. Tributos
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ati- a recuperar: São representadas pelos valores a seguir relacionados:
2020
2019 Aos Acionistas e Administradores da Visconde de Inhaúma Investimen- causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceivo) é reconhecido no resultado do período em que o imóvel é baixado.
151
403 tos Imobiliários e Participações S.A. Opinião: Examinamos as demons- ras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Anualmente, a Companhia revisa a vida útil e o valor residual das suas IRPJ a compensar de anos anteriores
4
285 trações ﬁnanceiras da Visconde de Inhaúma Investimentos Imobiliários e Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assunpropriedades para investimento. d) Ativos circulante e não circulante: São CSSL a compensar de anos anteriores
26
25 Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimo- tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
registrados pelos seus valores de aquisição e, quando aplicável, são redu- PIS a compensar
120
117 nial em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul- contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a
zidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. A COFINS a compensar
15
14 tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações,
provisão para perdas de crédito esperadas, quando necessária, é consti- IRRF a compensar
9
5 para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
tuída no montante considerado suﬁciente pela Administração para cobrir Outros valores a compensar
325
849 explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles
as perdas prováveis na realização dos créditos. e) Instrumentos ﬁnanceinossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
ros: Ativos ﬁnanceiros: A Companhia classiﬁca seus ativos ﬁnanceiros 7. Partes relacionadas:
2020
2019 adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial demonstrações ﬁnanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditosob as seguintes categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio do Ativo
120
120 e ﬁnanceira da Visconde de Inhaúma Investimentos Imobiliários e Partici- ria das demonstrações ﬁnanceiras: Nossos objetivos são obter seguresultado; e (ii) custo amortizado. A classiﬁcação depende da ﬁnalidade Mútuo a receber - São Bento
120
120 pações S.A. em 31/12/20, o desempenho de suas operações e os seus rança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunpara a qual os ativos ﬁnanceiros foram adquiridos. A Administração deter- Total
2020
2019 ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práti- to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
mina a classiﬁcação de seus ativos ﬁnanceiros no reconhecimento inicial. Passivo
500
- cas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se(i) Ativos ﬁnanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os Mútuo a pagar - Real Estate XXIV
500
- conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi- gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
ativos ﬁnanceiros que não atendem aos critérios de mensurados ao custo Total
amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes São consideradas partes relacionadas às empresas integrantes do Gru- toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internasão mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os ganhos ou as po Pátria e BRE Alpha, seus controladores, diretores, administradores descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela cionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes
perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos ﬁnanceiros men- e familiares. A Companhia apresenta saldo a pagar em 31/12/20 de auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em rela- existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
surados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na de- R$6.396, referente a emissão de ações preferenciais subscritas pelo ção à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, posmonstração do resultado na rubrica “Resultado ﬁnanceiro” no período em acionista Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo de Investimento no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais sam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econôque ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em cone- em Participações, conforme mencionado na nota 11 e um mútuo com a emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁxão com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na Real Estate XXIV Investimentos Imobiliários e Participações S.A, no mon- as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi- nanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as
mesma linha do resultado afetada pela referida operação. A Companhia tante de R$500. Além do saldo a receber de R$120 da São Bento Inves- tamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo ﬁnan- timentos Imobiliários e Participações S.A, empresa integrante ao Grupo fundamentar nossa opinião. Incerteza signiﬁcativa relacionada com a proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além
ceiro ou um grupo de ativos ﬁnanceiros está registrado por valor acima de Pátria. Para as transações com partes relacionadas caracterizadas por continuidade operacional: Chamamos a atenção para a Nota 1 às de- disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
seu valor recuperável (“impairment”). Se houver alguma evidência, a mútuos com as empresas mencionadas acima, a administração elabo- monstrações ﬁnanceiras, que indica que a Sociedade gerou prejuízo de demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou
perda mensurada como a diferença entre o valor recuperável e o valor ra contratos de mútuo e as transações possuem remuneração de juros 32.066 mil durante o exercício ﬁndo em 31/12/20, e nessa data, o passivo erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
contábil desse ativo ﬁnanceiro é reconhecida na demonstração do resul- de 0,5% a.m. em moeda corrente nacional. Nos exercícios ﬁndos em circulante da companhia excedeu o total do ativo em R$ 9.252 mil. Confor- tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁtado. (ii) Custo amortizado: O ativo ﬁnanceiro deve ser mensurado ao 31/12/2020 e de 2019 não houve remuneração para a Administração. me apresentado na Nota 1, esses eventos ou condições, juntamente com ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distoroutros assuntos descritos na Nota 1, indicam a existência de incerteza ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
custo amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: (a) o 8. Propriedades para investimentos:
Taxa de
Saldo
Saldo signiﬁcativa que pode levantar dúvida signiﬁcativa quanto à capacidade que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
ativo ﬁnanceiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo
depreci- inicial Depre- Impairﬁnal de continuidade operacional da companhia. Nossa opinião não está res- falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
seja manter ativos ﬁnanceiros com o ﬁm de receber ﬂuxos de caixa con2019 ciação
ment
2020 salvada em relação a esse assunto. Reapresentação do balanço patrimo- entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para platratuais, e; (b) os termos contratuais do ativo ﬁnanceiro derem origem, em Descrição 2020 ação a.a.
121.173
- 121.173 nial em 31/12/19 e em 1/1/19: Em 6/5/20, emitimos relatório de auditoria nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas
datas especiﬁcadas, a ﬂuxos de caixa que constituam exclusivamente Terrenos
1,50% 129.765 (2.163)
- 127.602 sem modiﬁcação sobre as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, que não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles
pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. São Ediﬁcações
(15.978)
- (24.377) (40.355) ora estão sendo reapresentadas. Conforme descrito na nota 3, às demons- internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento “Impairment”
234.960 (2.163) (24.377) 208.420 trações ﬁnanceiras, a Administração da Companhia efetuou reclassiﬁca- utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulsuperior a 12 meses após a data do balanço (estes são classiﬁcados como Total
Taxa de
Saldo
Saldo ções no balanço patrimonial para correção de erro. Consequentemente, os gações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do
ativos não circulantes). Os ativos ﬁnanceiros da Companhia compreendepreci- inicial Depre- Impairﬁnal balanços patrimoniais em 31/12/19 e em 1/1/19 estão sendo reapresen- uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
dem o saldo de contas a receber decorrente da concessão. Os ativos ﬁ2018 ciação
ment
2019 tados como previsto pelo Pronunciamento Técnico CPC 23 (R1) - (IAS 8) com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevannanceiros são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da Descrição 2019 ação a.a.
121.173
- 121.173 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retiﬁcação de Erro. te em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁtaxa de juros efetiva. Passivos ﬁnanceiros: A Companhia classiﬁca todos Terrenos
1,50% 131.927 (2.164)
- 129.763 Nossa opinião não contém modiﬁcação relacionada a esse assunto. Ou- cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Compaos passivos ﬁnanceiros como mensurados subsequentemente ao custo Ediﬁcações
(23.080)
7.104 (15.976) tras informações que acompanham as demonstrações ﬁnanceiras e nhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a
amortizado, exceto por: a) Passivos ﬁnanceiros ao valor justo por meio do “Impairment”
230.020 (2.164) 7.104 234.960 o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
resultado. Esses passivos, incluindo derivativos que sejam passivos, de- Total
vem ser mensurados subsequentemente ao valor justo. b) Passivos ﬁnan- Refere-se a imóvel situado na Rua Visconde de Inhaúma, 83, com nu- essas outras informações que compreendem o Relatório da Administra- nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião,
ceiros que surjam quando a transferência do ativo ﬁnanceiro não se qua- meração suplementar pela Rua Teóﬁlo Otoni, 64, Rio de Janeiro/RJ. A ção. Nossa opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras não abrange o se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundaliﬁcar para reconhecimento ou quando a abordagem do envolvimento administração da Companhia avalia que o valor justo do imóvel é de Relatório da Administração, e não expressamos nenhuma forma de con- mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatócontínuo for aplicável. c) Contratos de garantia ﬁnanceira. d) Compromis- R$208.420 (R$234.960 em 2019). Esse valor foi calculado utilizando-se clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
sos de conceder empréstimo com taxa de juros abaixo do mercado. e) A uma taxa de capitalização (“cap rate”) de 7,50 % ao ano, uma taxa de demonstrações ﬁnanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentacontraprestação contingente reconhecida por adquirente em combinação desconto de 8,75% ao ano e um período de desconto igual ao prazo re- da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, include negócios à qual se aplica o CPC 15. Essa contraprestação contingente manescente dos contratos de locação. A propriedade para investimento relevante, inconsistente com as demonstrações ﬁnanceiras ou com nosso sive as divulgações e se as demonstrações ﬁnanceiras representam as
deve ser mensurada subsequentemente ao valor justo com as alterações foi dada em garantia conforme Contrato de Cessão Fiduciária de Rece- conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar dis- correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
reconhecidas no resultado. O método de juros efetivos é utilizado para bíveis das Locações e de Seguros ﬁrmado com a Cibrasec Companhia torcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir- objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsácalcular o custo amortizado de um passivo ﬁnanceiro e alocar sua despe- Brasileira de Securitização, referente a operação de securitização de mos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos re- veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planequeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. jado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria,
sa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que créditos imobiliários, conforme a nota 10.
2020
2019 Responsabilidades da Administração e da governança pelas demons- inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos
desconta exatamente os ﬂuxos de caixa futuros estimados (inclusive ho- 9. Obrigações tributárias:
133
80 trações ﬁnanceiras: A Administração é responsável pela elaboração e que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
norários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da COFINS a recolher
São Paulo, 9 de setembro de 2021
29
17 adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as
taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) PIS a recolher
Ribas Gomes Simões
2
1 práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela Deloitte Touche Tohmatsu
ao longo da vida estimada do passivo ﬁnanceiro ou, quando apropriado, IRRF s/ pessoa jurídica
Contador
3
4 determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra- Auditores Independentes Ltda.
por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil lí- PIS, COFINS e CSLL a recolher
CRC nº 1 SP 289690/O-0
167
102 ções ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente se CRC nº 2 SP 011609/O-8
quido. f) Avaliação do valor recuperável de ativos: A Administração revisa

Almeida Junior Shopping Centers S.A.
CNPJ/ME nº 82.120.676/0001-83 - NIRE 35.300.412.087
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Setembro de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 23 de setembro de 2021, às 16h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, conjunto 1.604, CEP 01452-000. 2. Composição da Mesa: Jaimes Bento de
Almeida Junior - Presidente; Camila Angeloni de Almeida Ferreira - Secretária. 3. Convocação e Presença: Dispensadas

2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO JERSÉ
RODRIGUES DA SILVA. Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Capital.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEIS. Faz saber aos
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possam, que fica o Sr. MARIO ARISTIDES, brasileiro, R.G. nº 4.730.356SP, CPF/MF nº 409.907.108-15 (e, se caso for, seus herdeiros ou
sucessores), na qualidade de CONFRONTANTE E PROPRIETÁRIO
tabular do imóvel da Rua Turiassu, nº 1.287, no 19º Subdistrito –
Perdizes (conforme consta da matrícula nº 71.895, deste 2º R.I.),
NOTIFICADO, nos termos do § 3º do Inciso II do artigo 213 da Lei 6.015/73,
que o Espólio de Roberto Maluf; Espólio de Nelly Maluf Jafet, e Espólio de
Therezinha Maluf Chamma, herdeiros e sucessores do ESPÓLIO de
MARIA ESTEFNO MALUF, falecida em 10/06/1989, todos represent ados
pela procuradora Cyrela Genova Empreendimentos Imobiliários Ltda, a fim
de retificar dados tabulares e apurar os remanescentes do imóvel
havido em vida por Maria Stefno Maluf, conforme transcrição nº
22.455, feita em 26/10/1944 (notadamente apurar o remanescente da área
designada “A” - Imóvel nºs 1.325/1333, emplacado sob nº 1.305 da Rua
Turiassu e sem nº, emplacado sob nºs 241/249 da Avenida Sumaré, cujo
terreno encerra a área de 5.968,85m2, formado pelo perímetro 1-2-3-4-56-7-8-9-10-11-1), no 19º Subdistrito – Perdizes), ingressaram nesta
Serventia, com pedido administrativo de retificação de área/
apuração de remanescente prenotado sob nº 484.407, quanto à
descrição do imóvel acima aludido havido pela transcrição nº 22.455, de
26/10/1944, para circunstanciar a situação fática atual, de conformidade
com o que dispõe o Artigo 213, inciso II da Lei 6.015/73, FICANDO VOSSA
SENHORIA “NOTIFICADO”, NA QUALIDADE DE CONFRONTANTE DO
IMÓVEL RETIFICANDO, para, no prazo de 15 dias, a contar da presente
publicação, a comparecer nesta Serventia, com endereço nesta Capital, à
Rua Vitorino Carmilo, nº 576, Barra Funda, CEP 01153-000, no horário das
9:00 às 16:00h, munido dos documentos de identificação (RG e CPF/MF),
para impugnar ou não, com motivo fundamentado, expressamente com dito
pedido de retificação de área/apuração de remanescente do aludido imóvel,
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelos
requerentes, sucessores do Espólio de Maria Stefno Maluf, proprietária
tabular de dito imóvel retificando, cujo memorial descritivo e planta
encontram-se nesta Serventia. São Paulo, 27/09/2021. O Oficial (Jersé
Rodrigues da Silva).
27/09 e 13/10
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CNPJ/MF nº 34.334.027/0001-32 - NIRE 35.235.589.356
Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 23.09.2021
Data, Hora, Local: 23.09.2021, às 10h, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 14º andar, conjunto 141,
parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu; Secretária: Alessandra de Lima Penido. Deliberações Aprovadas: Redução do capital, que se encontra totalmente integralizado, que passará de R$ 165.957.000,00 para R$ 161.957.000,00 uma redução de R$ 4.000.000,00, por considera-lo excessivo em relação ao objeto, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, com o cancelamento de
4.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada, sendo 2.000.000 de quotas da SYN PROP e TECH S.A. e 2.000.000
de quotas da CCP/CPP Parallel Holding Cajamar I LLC, que receberão a quantia correspondente ao valor de suas
quotas ora canceladas em moeda corrente do país, a título de restituição. A redução de capital ora deliberada somente se tornará efetiva após o decurso do prazo previsto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil e mediante (i) inexistência de qualquer oposição de credor; e (ii) ratiﬁcação pelos sócios, com a consolidação do Contrato Social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23.09.2021. Sócios: SYN PROP e TECH S.A.. CCP Participações Ltda., CCP/CPP
Parallel Holding Cajamar I LLC todos por Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu e Paulo Roberto Nazar.
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Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 12.07.2021
Data, Hora, Local: 12.07.2021, às 14 hs, de forma digital, por meio da plataforma Teams. Convocação: Publicado nos jornais Diário Oﬁcial Empresarial e O Dia SP, nos dias 23, 24 e 25.06.2021. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Jonas Sister; Secretário, Alexsandro Martins Holanda. Ordem do Dia: (i) estruturação da destinação de recursos, em forma de dívida, para a
subsidiária integral AMATA na Cidade S.A., no valor total de R$ 20.000.000,00, incluindo, entre outros aspectos do desenvolvimento do Plano de Negócios, o detalhamento do uso de tais recursos, ﬂuxo de realização das despesas e marcos chave. Deliberações
Aprovadas: (i) A emissão de debêntures privadas por sua subsidiária integral AMATA na Cidade S.A., no valor total de R$
20.000.000,00, a serem subscritas e integralizadas por partes relacionadas aos acionistas da Companhia conforme principais termos
e condições descritos a seguir. Para maior clareza, não está autorizada a subscrição das referidas debêntures pela própria Companhia. Todas as debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1,00, serão emitidas sem prêmio de emissão, sendo autorizada a manutenção em tesouraria e/ou cancelamento, a qualquer tempo, daquelas que não forem efetivamente colocadas. As debêntures serão
privadas, nominativas, e não conversíveis em ações da emissora AMATA na Cidade S.A. Adicionalmente, as debêntures terão os
seguintes parâmetros: Prazo de Vencimento Final (principal e juros remuneratórios): 31/12/2021. Juros Remuneratórios:
Sobre as Debêntures incidirão juros de 6,84% ao ano, calculado pro rata temporis a partir da data de integralização até a data do efetivo pagamento. Correção Monetária: O valor nominal das Debêntures ﬁcará sujeito à correção monetária anual, pela variação acumulada do IPCA [Índice de Preços ao Consumidor Amplo], a partir da data de integralização até a data do efetivo pagamento. Juros
Moratórios: A taxa de juros será elevada de 1% ao mês, independentemente de aviso, interpelação, notiﬁcação judicial ou extrajudicial, no caso de impontualidade no pagamento dos juros ou do principal atualizado das Debêntures, nas épocas em que forem devidos, calculados pro rata temporis desde a data do vencimento da obrigação não cumprida até a data da regularização desta obrigação, incidente sobre as parcelas não pagas. Carência e Amortização: As Debêntures serão amortizadas pelo pagamento único no
seu vencimento ﬁnal. Vencimento Antecipado: A(s) Subscritora(s) poderá(ão) declarar antecipadamente vencidas as Debêntures
na ocorrência
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PEGADAS BRASIL COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA.
NIRE 35221975577 - CNPJ/MF nº 09.356.042/0001-34
Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam convocados, pelo presente edital, os sócios da Pegadas Brasil Comércio e Aplicação de Pisos
e Revestimentos Ltda., nos termos do artigo 8º, §2º do Contrato Social, para que compareçam à Reunião
Virtual Extraordinária de Sócios, a ser realizada por meio da plataforma Teams, cujo link de acesso
será enviado aos endereços eletrônicos dos sócios, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
com instalação às 10h do dia 07 de outubro de 2021, com a seguinte ordem do dia: deliberar sobre
a cessão da única quota de titularidade do sócio Olavo Lira Barbosa em cumprimento à Sentença Arbitral
proferida em 14.8.2017, nos autos do Procedimento Arbitral nº 13, administrado pela Arbitranet.
São Paulo/SP, 22/09/2021. Olavo Lira Barbosa – Sócio.
(23, 24 e 25/09/2021)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação de ISEC SECURITIZADORA S.A.) - Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 85ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A).
Ficam convocados os senhores Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 85ª Série da 4ª Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação de Isec Securitizadora S.A.), com sede na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, CEP: 04533-004, São Paulo-SP (“CRI 85ª Série”, “Titulares dos CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de SP, na Rua Gilberto Sabino,
nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, reunirem-se em primeira
convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI 85ª Série (“Assembleia”), a ser realizada, no dia 18.10.2021, às 16hs,
de modo exclusivamente digital, através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de
2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a ﬁm de, conforme cláusula 16.10 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 85ª Série da 4ª Emissão da Emissora, datado de 05 de outubro de 2020 (conforme alterado, o “Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a concessão de prazo adicional de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, contado da data da Assembleia, para cumprimento pela Devedora e pela JOT SPE da obrigação de apresentar à Emissora o comprovante do registro da incorporação envolvendo o Empreendimento Alvo, objeto da matrícula de nº 129.607, do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, do imóvel de titularidade da JOÃO DE OLIVEIRA TORRES INCORPORAÇÕES
SPE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.228.351.137 e inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 20.189.699/0001-97 (“JOT SPE”), nos termos da Cláusula 17, item (xi)(b) da Cédula de Crédito Bancário Nº
FP-PORTE-0210/20, datada de 05 de outubro de 2020 (conforme aditada de tempos em tempos, a “Cédula”), sustando assim,
durante esse período os efeitos do vencimento antecipado na Cédula e consequentemente nos CRI 85ª Série; (ii) aprovar a outorga de renúncia deﬁnitiva e especíﬁca ao descumprimento da obrigação da Devedora e da JOT SPE de converterem as SCPs
JOT em compromissos de venda e compra (“CVCs”) para comercialização das unidades autônomas do Empreendimento JOT,
nos termos da cláusula 17, item (xii), da Cédula, sustando assim, durante toda operação, os efeitos do vencimento antecipado
na Cédula e consequentemente nos CRI 85ª Série; (iii) autorização para a emissão de uma nova série de Certiﬁcado de Recebíveis Imobiliários (“CRI Nova Série”) de valor principal de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), mediante a emissão de 12.000
(doze mil) novos CRIs, com valor unitário de R$1.000,00 (um mil reais), a serem emitidos em termos e condições semelhantes
aos previstos no Termo de Securitização dos CRI 85ª Série, autorizando ainda o compartilhamento das garantias dos CRI 85ª
Série, já compartilhadas com os Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 79ª Série da 4ª Emissão (“CRI 79ª Série”), e com os
CRI Nova Série (“Compartilhamento das Garantias”); (iv) em razão do item (iii) acima, aprovar que os Documentos da Operação
dos CRI Nova Série, bem como os aditamentos aos Documentos da Operação dos CRI 85ª Série, sejam formalizados no prazo
de até 6 (seis) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI 85ª Série em Assembleia; (iv) em razão do item (iii)
acima, autorizar a alteração da estrutura das garantias dos CRI 85ª Série, da seguinte forma: (a) as garantias já constituídas
em favor dos Titulares dos CRI 85ª Série compartilhadas com os CRI 79ª Série passarão a ser compartilhadas também com os
Titulares dos CRI Nova Série; (b) a constituição pela Devedora, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da aprovação realizada na Assembleia, de uma nova garantia de Cessão Fiduciária de certos direitos creditórios de sua titularidade,
que terão que somar montante equivalente a, pelo menos, R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), decorrentes de: (i) compromissos de venda e compra de unidades imobiliárias (“CCVI”) do imóvel relativo ao empreendimento residencial Almagah
227 na matrícula 320.690 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP (“Imóvel Almagah”) de titularidade da AIRI
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 18.584.231/0001-55 (“AIRI SPE”), e de (ii) contratos de constituição de sociedades em conta de participação celebrados com investidores para ﬁnanciamento de parte da construção e desenvolvimento do Imóvel Almagah, cujos direitos creditórios se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus de qualquer natureza nesta data e que deverão ser convertidos em compromissos de venda e compra para comercialização das unidades autônomas do Imóvel Almagah (“Nova Garantia Cessão Fiduciária”), sob pena de ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado da Cédula e consequentemente dos CRI 85ª Série, sendo certo que a Nova Garantia Cessão Fiduciária será compartilhada com os CRI 79ª Série (se assim aprovado pelos titulares dos CRI 79ª Série), os CRI 85ª Série e com os CRI Nova Série; e
(c) a transferência da posse direta dos imóveis de titularidade da PORTE ENGENHARIA E URBANISMO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35203799592 e inscrita no CNPJ sob o nº
56.233.935/0001-72 (“Porte”), relativo ao empreendimento residencial Vilela II objeto da matrícula nº 325.492, resultante da
uniﬁcação das matrículas nºs 282.742, 295.212, 301.709, 301.710, 301.711, além da matrícula 8.973, para a empresa PORTE
VILELA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob nº 26.843.134/0001-68 e com NIRE nº
35.230.297 (“Vilela II SPE”), a título de contribuição de capital para a Vilela II SPE, permanecendo, no entanto, a propriedade
ﬁduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta sobre cada um dos Imóveis Vilela II de titularidade da Emissora, sem solução
de continuidade, em garantia das obrigações assumidas na emissão dos CRI 79ª Série, dos CRI 85ª Série e dos CRI Nova Série, mediante a celebração de aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária Imóveis Figueira; (v) autorizar a Emissora, para
ﬁns meramente de atendimento a exigência formulada pelo 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo e ainda por questões de recolhimento de emolumentos cartorários e encargos, promover e assinar o termo de liberação de garantias da alienação ﬁduciária constituída no âmbito dos CRI 79ª Série compartilhada com os CRI 85ª Série (“Registro Anterior”), desde que em
ato concomitante a isso o cartório promova a averbação do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia com Condição Suspensiva e Outras Avenças, ﬁrmado em 05 de outubro de 2020, autorizando portanto a Emissora assinar todos os requerimentos exigidos pelo cartório, necessários ao registro dos instrumentos
de garantia dos CRI 79ª Série e dos CRI 85ª Série e ratiﬁcando todos os atos anteriormente praticados pela Emissora para ﬁns
do registro da Alienação Fiduciária – Imóveis Figueira; (vi) autorizar a Emissora a ﬁrmar o requerimento de liberação da Alienação Fiduciária que recai sobre o Imóvel Figueira, objeto da matrícula nº 246.186 junto ao 9º Cartório de Registro de Imóveis
de São Paulo (o qual já atendeu os requisitos da liberação), que se encontra em fase de instituição de condomínio e necessidade da emissão das matrículas das unidades autônomas liberadas, para entrega aos clientes; (vii) autorizar a Emissora a ﬁrmar os requerimentos de liberação da Alienação Fiduciária que recai sobre o Imóvel Composite, objeto da matrícula nº 293.759
junto ao 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, para o qual já foi feito o depósito integral do valor, conforme permitido pelo Contrato de Garantia respectivo; e (viii) autorizar a outorga de procuração à Devedora com poderes especíﬁcos de
aprovação, registro e realização da incorporação imobiliária, nos termos da Lei nº 4.591/64, realização de averbações, registros de escrituras, bem como todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações tomadas, conforme modelo
de procuração a ser aprovado na Assembleia; e (ix) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a tomarem todas as medidas necessárias e assinarem todo e qualquer documento que se faça necessário em decorrência das deliberações acima descritas,
incluindo o termo de liberação de garantias disposto no item (v) acima para formalizar o Compartilhamento das Garantias em
razão da emissão dos CRI Nova Série. Os termos iniciados por letras maiúsculas não deﬁnidos nesta convocação terão os signiﬁcados a eles atribuídos no Termo de Securitização. A Emissora informa que o material necessário para embasar a deliberação dos Titulares dos CRI estará disponível no site da Emissora: https://virgo.inc/e no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que a Assembleia será instalada em primeira convocação mediante a presença dos Titulares dos CRI que representem no mínimo metade dos Titulares dos CRI em circulação e em segunda convocação por qualquer número, nos termos da cláusula 16.5 do Termo de Securitização. Já o quórum de deliberação das matérias
previstas na Ordem do dia da presente Assembleia será, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente,
de 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI 85ª Série em circulação, nos termos da cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao
Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação
do Titular dos CRI; (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. Conforme art. 7º da IN CVM 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, 24 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
25 e 28/09

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 29ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 11º andar - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6000 - São PauloSP - E-mail: upj26a30cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo:20 dias. Proc. nº
1011947-30.2020.8.26.0100. A Dra.DANIELA DEJUSTE DE PAULA, MMª Juíza de
Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São
Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a MILCAR SANTOS DE SOUZA (RG 465.423.425;
CPF 355.085.728-48), que CASA DE COUROS ROMEU LTDA . lhe move ação
MONITÓRIA para cobrança de R$15.142,41 (fevereiro de 2020) a ser atualizado e
acrescido das cominações legais, débito este representado por cheques não pagos
por falta de fundos e protestados, os quais no entanto perderam a força
executiva.Estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGUE
o DÉBITO ATUAL (isento de custas)ou OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de
constituir-se o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe seránomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2021.
25

e

28/09

COMARCA DE SÃO PAULO - 20ª VARA CÍVEL DA UPJ DA 16ª A 20ª VARAS
CÍVEIS DO FORO CENTRAL - Praça João Mendes s/nº - 8º andar - salas nº Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6160 - São Paulo-SP - E-mail:
upj16a20@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
0030635-23.2021.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 20ª Vara Cível, da Unidade
de Processamento Judicial da 16ª a 20ª Varas Cíveis do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dra. ELAINE FARIA EVARISTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao
executado THIAGO HENRIQUE DA SILVA, brasileiro, CPF nº 455.200.198-19, que
por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por
ICOMON TECNOLOGIA LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
pra zo do presente edital, PAGUE a quantia de R$ 3.790,43 (em julho/2021),
devidamente atualizada, SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃ O .
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2021.
25 e

28/09

(atual denominação de ISEC SECURITIZADORA S.A.) - Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 79ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A).
Ficam convocados os senhores Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 79ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação de Isec Securitizadora S.A.), com sede na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º
andar, cj. 215, Itaim Bibi, CEP: 04533-004, São Paulo-SP (“CRI 79ª Série”, “Titulares dos CRI”, “Emissão” e “Emissora”,
respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”),
sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de SP, na Rua
Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, reunirem-se
em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI 79ª Série (“Assembleia”), a ser realizada, no dia
18.10.2021, às 14hs, de modo exclusivamente digital, através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625,
de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a ﬁm de, conforme cláusula 16.10 do Termo de Securitização
de Créditos Imobiliários da 79ª Série da 4ª Emissão da Emissora, datado de 06 de março de 2020 (conforme alterado, o “Termo
de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a concessão de prazo adicional de 720 (setecentos e
vinte) dias corridos, contado da data da Assembleia, para cumprimento pela Devedora e pela JOT SPE da obrigação de
apresentar à Emissora o comprovante do registro da incorporação envolvendo o Empreendimento Alvo, objeto da matrícula de
nº 129.607, do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, do imóvel de titularidade da JOÃO DE OLIVEIRA TORRES
INCORPORAÇÕES SPE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrada na JUCESP sob o NIRE nº
35.228.351.137 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.189.699/0001-97 (“JOT SPE”), nos termos da Cláusula 17, item (xi)(b) da
Cédula de Crédito Bancário Nº FP-PORTE-100220, datada de 06 de março de 2020 (conforme aditada de tempos em tempos, a
“Cédula”), sustando assim, durante esse período os efeitos do vencimento antecipado na Cédula e consequentemente nos CRI
79ª Série; (ii) aprovar a outorga de renúncia deﬁnitiva e especíﬁca ao descumprimento da obrigação da Devedora e da JOT SPE
de converterem as SCPs JOT em compromissos de venda e compra (“CVCs”) para comercialização das unidades autônomas do
Empreendimento JOT, nos termos da cláusula 17, item (xii), da Cédula, sustando assim, durante toda operação, os efeitos do
vencimento antecipado na Cédula e consequentemente nos CRI 79ª Série; (iii) autorização para a emissão de uma nova série de
Certiﬁcado de Recebíveis Imobiliários (“CRI Nova Série”) de valor principal de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais),
mediante a emissão de 12.000 (doze mil) novos CRIs, com valor unitário de R$1.000,00 (um mil reais), a serem emitidos em
termos e condições semelhantes aos previstos no Termo de Securitização dos CRI 79ª Série, autorizando ainda o
compartilhamento das garantias dos CRI 79ª Série, já compartilhadas com os Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 85ª
Série da 4ª Emissão (“CRI 85ª Série”), e com os CRI Nova Série (“Compartilhamento das Garantias”); (iv) em razão do item (iii)
acima, aprovar que os Documentos da Operação dos CRI Nova Série, bem como os aditamentos aos Documentos da Operação
dos CRI 79ª Série, sejam formalizados no prazo de até 6 (seis) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI 79ª
Série em Assembleia; (iv) em razão do item (iii) acima, autorizar a alteração da estrutura das garantias dos CRI 79ª Série, da
seguinte forma: (a) as garantias já constituídas em favor dos Titulares dos CRI 79ª Série compartilhadas com os CRI 85ª Série
passarão a ser compartilhadas também com os Titulares dos CRI Nova Série; (b) a constituição pela Devedora, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, contados da data da aprovação realizada na Assembleia, de uma nova garantia de Cessão Fiduciária de
certos direitos creditórios de sua titularidade, que terão que somar montante equivalente a, pelo menos, R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais), decorrentes de: (i) compromissos de venda e compra de unidades imobiliárias (“CCVI”) do imóvel
relativo ao empreendimento residencial Almagah 227 na matrícula 320.690 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/
SP (“Imóvel Almagah”) de titularidade da AIRI Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 18.584.231/000155 (“AIRI SPE”), e de (ii) contratos de constituição de sociedades em conta de participação celebrados com investidores para
ﬁnanciamento de parte da construção e desenvolvimento do Imóvel Almagah, cujos direitos creditórios se encontram livres e
desembaraçados de quaisquer ônus de qualquer natureza nesta data e que deverão ser convertidos em compromissos de venda
e compra para comercialização das unidades autônomas do Imóvel Almagah (“Nova Garantia Cessão Fiduciária”), sob pena de
ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado da Cédula e consequentemente dos CRI 79ª Série, sendo certo que a Nova
Garantia Cessão Fiduciária será compartilhada com os CRI 79ª Série, os CRI 85ª Série (se assim aprovado pelos titulares dos CRI
85ª Série) e com os CRI Nova Série; e (c) a transferência da posse direta dos imóveis de titularidade da PORTE ENGENHARIA
E URBANISMO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35203799592 e
inscrita no CNPJ sob o nº 56.233.935/0001-72 (“Porte”), relativo ao empreendimento residencial Vilela II objeto da matrícula nº
325.492, resultante da uniﬁcação das matrículas nºs 282.742, 295.212, 301.709, 301.710, 301.711, além da matrícula 8.973,
para a empresa PORTE VILELA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob nº
26.843.134/0001-68 e com NIRE nº 35.230.297 (“Vilela II SPE”), a título de contribuição de capital para a Vilela II SPE,
permanecendo, no entanto, a propriedade ﬁduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta sobre cada um dos Imóveis Vilela II
de titularidade da Emissora, sem solução de continuidade, em garantia das obrigações assumidas na emissão dos CRI 79ª Série,
dos CRI 85ª Série e dos CRI Nova Série, mediante a celebração de aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária Imóveis
Figueira; (v) autorizar a Emissora, para ﬁns meramente de atendimento a exigência formulada pelo 9º Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo e ainda por questões de recolhimento de emolumentos cartorários e encargos, promover e assinar o termo
de liberação de garantias da alienação ﬁduciária constituída no âmbito dos CRI 79ª Série compartilhada com os CRI 85ª Série
(“Registro Anterior”), desde que em ato concomitante a isso o cartório promova a averbação do Primeiro Aditamento ao
Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia com Condição Suspensiva e Outras Avenças,
ﬁrmado em 05 de outubro de 2020, autorizando portanto a Emissora assinar todos os requerimentos exigidos pelo cartório,
necessários ao registro dos instrumentos de garantia dos CRI 79ª Série e dos CRI 85ª Série e ratiﬁcando todos os atos
anteriormente praticados pela Emissora para ﬁns do registro da Alienação Fiduciária – Imóveis Figueira; (vi) autorizar a Emissora
a ﬁrmar o requerimento de liberação da Alienação Fiduciária que recai sobre o Imóvel Figueira, objeto da matrícula nº 246.186
junto ao 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (o qual já atendeu os requisitos da liberação), que se encontra em fase
de instituição de condomínio e necessidade da emissão das matrículas das unidades autônomas liberadas, para entrega aos
clientes; (vii) autorizar a Emissora a ﬁrmar os requerimentos de liberação da Alienação Fiduciária que recai sobre o Imóvel
Composite, objeto da matrícula nº 293.759 junto ao 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, para o qual já foi feito o
depósito integral do valor, conforme permitido pelo Contrato de Garantia respectivo; e (viii) autorizar a outorga de procuração à
Devedora com poderes especíﬁcos de aprovação, registro e realização da incorporação imobiliária, nos termos da Lei nº
4.591/64, realização de averbações, registros de escrituras, bem como todas as providências necessárias ao cumprimento das
deliberações tomadas, conforme modelo de procuração a ser aprovado na Assembleia; e (ix) autorizar a Emissora e o Agente
Fiduciário a tomarem todas as medidas necessárias e assinarem todo e qualquer documento que se faça necessário em
decorrência das deliberações acima descritas, incluindo o termo de liberação de garantias disposto no item (v) acima para
formalizar o Compartilhamento das Garantias em razão da emissão dos CRI Nova Série. Os termos iniciados por letras
maiúsculas não deﬁnidos nesta convocação terão os signiﬁcados a eles atribuídos no Termo de Securitização. A Emissora
informa que o material necessário para embasar a deliberação dos Titulares dos CRI estará disponível no site da Emissora:
https://virgo.inc/e no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que a
Assembleia será instalada em primeira convocação mediante a presença dos Titulares dos CRI que representem no mínimo
metade dos Titulares dos CRI em circulação e em segunda convocação por qualquer número, nos termos da cláusula 16.5 do
Termo de Securitização. Já o quórum de deliberação das matérias previstas na Ordem do dia da presenta Assembleia será, em
primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, de 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI 79ª Série em
circulação, nos termos da cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de
forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para
gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os
seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários
e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRI; (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. Conforme art. 7º da IN CVM 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, 24 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
25 e 28/09

COMARCA DE SÃO PAULO - 28ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 10º
andar - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6000 - E-mail: upj26a30cv@tjsp.jus.br EDITAL de CITAÇÃO. Prazo : 20 dias. Proc. nº 1010265-11.2018.8.267.0100. A
Dra. ANA LUCIA XAVIER GOLDMAN, MMª Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital, na forma da lei. FAZ SABER a ALINE MANDETTA
(RG 21.923.241-45; CPF 299.989.748-01), que MADEX INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
LTDA. lhe move ação MONITÓRIA para cobrança de R$52.155,30 (fevereiro/2018) a
ser atualizado e acrescido das cominações legais, débito este representado por
cheques não pagos por insuficiência de fundos, os quais perderam a força executiva. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGUE o DÉBITO
ATUAL (isenta de custas) ou OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de constituir-se
de pleno direito o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de SãoPaulo, aos 15 de setembro de 2021.
25 e
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3ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1111670-90.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DENISE MARIA
AZEVEDO FERREIRADE CARVALHO, Brasileira, CPF 031.663.678-96, que lhe foi proposta uma ação de
Execução deTítulo Extrajudicial por parte de Termomecanica São Paulo S.A., objetivando o recebimento de
R$ 68,199,59 (04/2021) representada por Espécies de Títulos de Crédito. Encontrando-se a executada em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, que
fluirá após o decu rso do prazo do presente edital, pague o valor estampado na petição inicial, mais custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo, sendo que, no caso de
pronto pagamento no prazo de 03 dias, ficam os honorários reduzidos à metade, ou, querendo, apresente
embargos no prazo de quinze dias, também a fluir após o prazo do presente edital. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo - SP.
J - 27 e 28/09
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'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
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GHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHVHWHPEURGHH
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&RPDOG &RPHUFLDO GH 3HoDV 'LHVHO /WGD H RXWUR (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1
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GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWDU QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR 'HFRUULGR R SUD]R VHP VXD PDQLIHVWDomR R IHLWR WHUi UHJXODU SURVVHJXLPHQWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO
SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV 
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TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5  DJRVWR
GH   GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV
GH  DUWLJR  H SDUiJUDIRV GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH DLQGD TXH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR
&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
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SDJXHP D TXDQWLD GH 5  RXW  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU
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SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH RV H[HFXWDGRV LQGHSHQGHQWHPHQWH GH
SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGH
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FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH $EHUWXUD GH /LPLWH GH &UpGLWR
HP &RQWD &RUUHQWH LPSODQWDGR QD FRQWD FRUUHQWH GH WLWXODULGDGH GRV UpXV (VWDQGR RV UHTXHULGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWR ILFDQGRLVHQWRVGHFXVWDV
SURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDP
HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&66HUiR
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHDJRVWRGHH
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDO  /RFDomR GH ,PyYHO ([HTXHQWH &RPSDQKLD 6DQWD &UX] ([HFXWDGR $U )HUUHLUD 6HUYLoRV  0H H RXWUR
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GULDQD&ULVWLQD3DJDQLQL'LDV6DUWL
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D$/(66$1'52 52'5,*2 )(55(,5$ &3)   TXH &RPSDQKLD
6DQWD &UX] OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR
,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQWUDWR GH /RFDomR GH iUHD 'HVWLQDGD 3DUD ,QVWDODomR GH 4XLRVTXH H 2XWUDV $YHQoDV
QR6KRSSLQJ0HWU{6DQWD&UX]´REMHWLYDQGRDORFDomRGR4XLRVTXHQ60633%&ORFDOL]DGRQR3LVR3DVVDUHODGR
HPSUHHQGLPHQWR GHQRPLQDGR 6KRSSLQJ 6DQWD &UX] (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGD
SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR
YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP 
SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH
EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
3DXORDRVGHVHWHPEURGHH
FORO REGIONAL I - SANTANA - 4ª VARA CÍVEL - Avenida Engenheiro Caetano
Álvares, 594 - 2º andar - salas 202 e 204 - Casa Verde - CEP 02546-000 - Fone: (11)
3951-2525 - São Paulo-SP - E-mail: santana4cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de 20 dias - Processo nº 1019980-83.2018.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível do Foro Regional I - Santana, Estado de SãoPaulo, Dra. FERNANDA
DE CARVALHO QUEIROZ, na forma da Lei. FAZ SABER a PATRÍCIA RUMI ONO,
brasileira, RG 25.036.033-0, CPF 260.370.708-65, que ENDOSCOPIA DIGESTIVA
LTDA ., pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.206.662/0001-53 ajuizou
ação de COBRANÇA objetivando o recebimento de R$ 3.284,09, atualizado até
Junho/2018, em razão da prestação dos serviços médicos prestados conforme NF
nº 00001063 vencida em 20.12.2016, que restou inadimplida. Encontrando- s e a r é
em lugar incerto e não sabido, foi deter minada 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 pra zo do presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
C U R A D O R E S P E C I A L . 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.Eu, Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi.
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1ª VARA CÍVELDO FORO REGIONAL DE VILAPRUDENTE - PROCESSO 1007796-13.2014.8.26.0009EXECUÇÃO PRAZO DE EDITAL: 20 DIAS.A DOUTORA FABIANAPEREIRA RAGAZZI, Juíza de Direito
da 1a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente, nos autos da ação de execução queAbrão Gorodski
promove contra Jaime Perez Dias, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital
ou dele conhecimento tiverem, para cobrança de dívida de alugueres não pagos referentes ao imóvel daAv.
Sapopemba, 3937, apto. 05, no valor de R$ 35.147,78 e, estando em lugar incerto e não sabido foi determinada
a citação por edital de Jaime Perez Dias, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG n 6.085.416 e
CPF 650.343.178-34, para que em 03 dias, efetue o pagamento do débito atualizado, caso em que os honorários
serão reduzidos pela metade; sem pagamento, proceder-se-a a imediata penhora e avaliação de bens; com
ou sem penhora, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra;
no mesmo prazo, reconhecendo seu débito; o devedor poderá depositar 30% do montante do principal e
acessórios e requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais com juros e correção monetária,
ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial para apresentação de defesa. E
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital que
será afixado na forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo - SP. J - 27 e 28/09

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0034952-79.2012.8.26.0100 ( USUC 888 ) A Dra.
Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao Espólio de João
de Barros, na pessoa de seu inventariante, Maria Ismeracy de Assis, Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
Reginaldo Luis de Moura, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que João Francisco da Silva e Maria Luiza Souza
Silva ajuizou(ram) aç&at ilde;o de USUCAPIÃO, visando a declaração de dominio do imóvel localizado na Rua
Serra do Caximbo, nº 318, Vila Zat, Nossa Senhora do Ó, São Paulo-SP, com área de 98,38 m², contribuinte
nº 126.294.0048-3, 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 - 27 e 28/09
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 11ª VARA CÍVEL - PraçaJoãoMendess/nº -13º
andar - salas nºs 1322 / 1324 -Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6116/6578
- São Paulo/SP - E-mail:sp11cv@tjsp.jus.br - CONCLUSÃO - Em 14 de setembro
d e 2 0 2 1 fa ç o e s t e s a u t o s c o n c l u s o s a o M M . Ju i z d e D i r e i t o Dr. D I M I T R I O S
ZARVOS VARELLIS. Eu, a) Marcio Silva Gonçalves, EscreventeTécnico Judiciário, subscrevi. DECISÃO – EDITAL - Processo nº 1058068-58.2016.8.26.0100
- Classe – Assunto: Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução / Exequente: DW EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA. - Réu:
HAMADI COZINHAS E MODULADOS LTDA. EPP e OUTROS. Vistos. 1) Chamo o
feito a ordem. Iniciou-se o cumprimento de sentença em face de DM COZINHAS
E MODULADOS LTDA. EPP e HAMADI COZINHAS E MODULADOSLTDA. EPP. O
credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica das devedoras e
inclusão de seus sócios no polo passivo, o que foi deferido (fls.240), determinando-se a citação de MARCELO, HAROLDO, DIOGÉNES e FABIANA. Os réus
MARCELO e HAROLDO foram citados (fls. 358 e 378). Pesquisas Sisbajud,
Infojud, Renajud e Serasajud foram requeridas e realizadas para citação de
DIOGENES e FABIANA, endereços diligenciados com resultados negativo s. 2)
Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização
das partes rés, defiro a citação editalícia requerida às fls. 617/620, SERVINDO
A PRESENTE DECISÃO COMO EDITAL. Este Juízo FAZ SABER a FABIANA
DUARTE DE OLIVEIRA e DIOGENES DE OLIVEI MEDINA, domiciliados em local
incerto e não sabido, que lhe foi movida INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA por DW EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA.,
alegando em síntese: O credor requereu a desconsideração da personalidade
jurídicas das devedoras e posterior inclusão dos sócios no polo passivo do
Cumprimento de Sentença. Encontrando-se as partes rés em lugar incerto e não
sabido, foi deter minada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e ter mos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia. No
silêncio, será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, publicado na formada lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha
a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 176,19,
providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação,
comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo,
14 de setembro de 2021. a) Dimitrios Zarvos Varellis - Juiz de Direito.
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SM Kart Competition

Show, churrasco e competição no
campeonato mais popular do Brasil

Campeonato Brasileiro de Kar t Endurance

Bravar premiará equipe
campeã com um chassis
completo

Foto/Divulgação

Fabricante de chassis divulga incentivo especial para os pilotos na 1ª edição da competição,
que acontecerá no dia 9 de outubro no kartódromo Arena de Itu

Os pilotos que disputarão a
1ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart Endurance, no
dia 9 de outubro, no kartódromo Arena de Itu, no interior de
São Paulo, acabam de ganhar
um motivo a mais para brigarem
por este título inédito. A Bravar – que fabrica e vende chassis de kart, peças e acessórios
para a modalidade – premiará a
equipe campeã com um chassis
completo.
Organizado pela Confederação Brasileira de Automobilis-

mo (CBA), em parceria com a
Federação de Automobilismo
de São Paulo (FASP) e o kartódromo de Itu, o Brasileiro de
Kart Endurance será constituído de uma prova com quatro
horas de duração, com equipes
formadas por dois ou até quatro kartistas das categorias Geral e/ou Sênior.
“Apoiar o kartismo e o desenvolvimento do esporte sempre foi uma de nossas prioridades. Estamos muito felizes em
poder anunciar essa parceria

com a CBA, premiando os campeões e prestigiando uma nova
iniciativa da entidade”, declarou
Ernandes Onassis, presidente
da Bravar.
Os treinos livres para a
competição no traçado de
1.240 metros terão início no
dia 6 de outubro e prosseguem
no dia 7. No dia 8, a definição
do grid acontecerá às 13h55. Já
a prova terá sua largada às
13h30 do sábado, dia 9.
Além do chassis completo
da Bravar (que tem o valor de
18.500,00 reais), a equipe campeã do Brasileiro de Kart Endurance também ganhará a inscrição gratuita para as 500 Milhas de Kart ou os 500 Km da
Granja Viana (o que acontecer
primeiro).
A pista de Itu também receberá no mesmo final de semana a 5ª edição do Campeonato
Brasileiro de Rotax. As inscrições para ambos os eventos já
estão abertas na secretaria do
kartódromo da Granja Viana,
em Cotia (SP). Na semana das
competições, também será
possível realizá-las no kartódromo de Itu.
Veja a programação completa: https://cba.org.br/campeonato/downloads/325/597/programacao

Bottas é o mais rápido
nas duas sessões com o
pneu P Zero Vermelho
macio C5

Foto/Pirelli

Edu Abrantes #15 lidera a categoria Sênior
90 troféus e sorteio de mais de Oliveira, 212; 6) João Gabriel
90 prêmios, o SM Kart Compe- Oliveira, 202.
tition arrecadou muitos alimenClassificação da Sênior da
tos não perecíveis e brinquedos SM Kart Competition: 1) Edu
em prol da Asmap – Associação Abrantes, 324 pontos; 2) Guto de
Sempre Movida Pelo Amor ao Oliveira, 304; 3) Marco Verga,
Próximo, AMOS – Associação 289; 4) Wanderley Borges, 263;
Movimento Solidário e CEI 5) Valdo Gregório, 254; 6) Luiz
RANC, que atendem várias co- Gouvêa, 200.
munidades com cerca de 500
Classificação da Graduados
crianças.
Feminina da SM Kart CompetiDentro da programação de tion: 1) Grazielle Gonçalves, 363
pódios, a SM Kart Competition pontos; 2) Evelyn Saizaki, 353;
montou um especial denomina- 3) Nathalia Bezerra, 305; 4) Lido ‘Pódio de Ouro’, que foi uma lian Maurici, 221; 5) Ana Paula
homenagem à todas as catego- Marquete, 209; 6) Aline Eccel,
rias, desde o mascotinho, com 208.
Classificação da Novatos
toda a inocência da criança, até
o mais sênior com toda a expe- Masculino da SM Kart Competition: 1) André Alves Reis, 329
riência de vida.
A sétima etapa do SM Kart pontos; 2) Andre Sgarbi Lolo,
Competition será realizada no dia 294; 3) Kleber Bragato, 259; 4)
16 de outubro, novamente no João Paulo Muraro, 244; 5) João
Vitor Abamonti, 239; 6) AgnalKartódromo de Interlagos.
Classificação da Graduados do Zanuto, 221.
Classificação da Novatos Feda SM Kart Competition: 1) Alberto Otazú, 389 pontos; 2) minina da SM Kart Competition:
Everton Carajeleascow, 251; 3) 1) Raquel Ribeiro, 308 pontos;
Rodrigo Oliveira, 230; 4) Mar- 2) Damicelli Gervatauskas, 298;
cos Takuma, 223; 5) João Vitor 3) Adelaide Conceição, 241; 4)

Michele Fernandes, 167; 5) Bruna Rodrigues, 162; 6) Michele
Fernandes, 156.
Classificação da Estreantes
Masculino da SM Kart Competition: 1) Robin Drogat, 285; 2)
Henrique Dantas, 278; 3) Gustavo Amorim, 237; 4) Fábio Lima,
184; 5) José Nogueira, 172; 6)
Willian de Lucia, 167.
Classificação da Estreantes
Feminina da SM Kart Competition: 1) Carolina Medeiros, 356;
2) Priscila Raposo, 297; 3) Denise Kitice, 215; 4) Tais Brisola, 214; 5) Nidia Ayumi, 212; 6)
Cintia Medeiros, 209.
O SM Kart Competition tem
apoio de AKSP, Albarelli Sistemas, Alpie Escola de Pilotagem,
Alvorada PETS, Artmix, Banda
GOZI, Bar Lounge 97,
BOX4Cars, Braúna Investimentos, Bunny Burguer, Cento e
Onze Design, Cervejaria Paulistânia, Clina de Olhos AS, Directa Imóveis, Divando com Andy
Fani, DKR Luvas, Dra Deise
Mitaki, Espaço das Motos, Filé
Restaurante e Bar, Floricultura
Jardim dos Amores, GraKar,
GYM Free Tensores para Treinamento, Harder Than, Integritta Farmácia de Manipulação,
Jornal O DIA SP, K’ Cakes Confeitaria Artesanal, Kustom Shop
REVOLVER, LIV Confeitaria,
Loba Eventos, LR Interlagos,
Master Mídia Marketing, MEG
Star Speedwear, Padaria Karol
97, PFOX Informática, School
Fighter, SM Renovadora de Veículos 1, SM Renovadora de
Veículos 2, SM Renovadora de
Veículos 3, SOS Veterinária,
Speed Angels, Studio JZ Danças
e Teatro, SURAH Korean Cuisine, TriploNet Internet Fibra
Óptica, W.T.S Secret, Zio Vito
Pizza e Pasta.

Valtteri Bottas liderou a
dobradinha da Mercedes em
ambas as sessões de treinos livres de sexta-feira, usando o
pneu P Zero Vermelho macio
C5 nas duas ocasiões. O finlandês, que também liderou as duas
sessões de sexta-feira no ano
passado em Sochi, foi mais rápido do que em 2020 no TL1,
mas não conseguiu igualar sua
marca de 2020 no TL2.
No entanto, foram sessões
de treinos ligeiramente diferentes em comparação com o
normal. Com a chuva persistente esperada para amanhã, os pilotos se concentraram na coleta
de dados em todos os três compostos para o domingo, quando as condições climáticas ainda serão variáveis.
O piloto da Ferrari, Charles
Leclerc, e Max Verstappen, da

Red Bull, irão largar na parte
de trás do grid devido a mudanças no motor - o que significa
que a simulação de classificação não foi uma prioridade
para eles nos treinos livres.
As condições estavam razoavelmente frias com temperatura ambiente em torno de 22
graus centígrados e temperaturas de pista de até 32 graus durante o TL2.
Uma bandeira vermelha interrompeu a sessão TL2 com
20 minutos para o fim, atrapalhando algumas das simulações
de trechos longos. Isso tornou
mais difícil avaliar as lacunas
de desempenho entre os compostos, mas até agora há cerca
de 0s8 entre P Zero Vermelho
macio e P Zero Amarelo médio, e cerca de 0s5 entre médio e P Zero Branco duro.

Antes de retomar parceria
com Dodig, Melo joga ATP
250 de San Diego
Mineiro estará ao lado do polonês Hubert Hurkacz no torneio que começa nesta segundafeira na Califórnia (EUA)
O Masters 1000 de
Indian Wells, nos Estados Unidos, a partir do
dia 7 de outubro, marcará o retorno ao circuito, após cinco anos,
da parceria do mineiro
Marcelo Melo e do
croata Ivan Dodig.
Mas, antes, Melo estará de volta à quadra,
também na Califórnia,
em um ATP 250, o de
San Diego, jogando
com o polonês Hubert
Hurkacz.
As disputas em San
Diego começam nesta
segunda-feira (27) e
seguem até o dia 3 do
próximo mês. Hurkacz, 24 anos, representou a Polônia nos Jogos de Tóquio e formou dupla com Lukasz
Kubot, parceiro de
Melo até o US Open
deste ano. Será a primeira vez que Melo e
Hurkacz jogam juntos.
Depois do US Open e da
definição da parceria com Dodig, Melo passou alguns dias
treinando no Brasil, antes de
retornar para os Estados Unidos visando esses próximos
torneios. Em 2019, com Kubot, ficou com o vice-campeFoto/divulgação

Depois de fechar a primeira
metade de seu certame com mais
de mil inscritos, o campeonato
SM Kart Competition realizou a
sua sexta etapa com ainda mais
competitividade, e uma dose extra de descontração, alegria e
ações sociais, o que o coloca
como o mais popular encontro de
kartistas amadores do Brasil. Afinal, enquanto 238 inscritos se
digladiavam em 12 baterias no
circuito completo do Kartódromo de Interlagos (São Paulo/
SP), os acompanhantes e convidados se deliciavam com churrasco, chopp Paulistânia e show
da Banda Gozzi e do DJ Itamar.
Os vencedores da abertura da
segunda metade do SM Kart
Competition foram Rodrigo Oliveira (Graduados), Edu Abrantes
(Sênior), Grazielle Gonçalves
(Graduadas Feminina), Janaina
Zoumbounelos (Novatas Feminina), Kimi Morgan (Novatos
Masculino1), André Alves dos
Reis (Novatos Masculino2), Tais
Alves dos Reis (Estreantes Feminina1), Caroline Fernandes
Medeiros (Estreantes Feminina2), Kauê Gomes Machado (Estreantes Masculino1), Gabriel
Cordeiro Panko (Estreantes
Masculino2), Laila Almeida
(Speed Angels).
A sexta etapa do SM Kart
Competition confirmou a liderança de Alberto Otazú (Graduados), Eduardo Abrantes (Sênior),
Raquel Ribeiro (Novatas Feminina) e Carolina Fernandes (Estreantes Feminina), enquanto
Grazielle Gonçalves (Graduados
Feminina), André Alves dos Reis
(Novatos Masculino) e Robin
Drogat (Estreantes Masculino)
são os novos ponteiros de suas
respectivas categorias.
Além de distribuir cerca de

Foto/ Onephotography

Novos vencedores e líderes na segunda metade do campeonato

onato em Indian Wells – no ano
passado não houve disputa em
função da pandemia da Covid-19.
“Boa preparação, treinos.
Agora, vamos com tudo nesses próximos torneios”, afirma Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro e BMG,

com apoio da Volvo,
Head, Voss, Foxton,
Asics, Bolsa Atleta e
Confederação Brasileira de Tênis.
Retorno com Dodig – Marcelo Melo,
38 anos, e Ivan Dodig,
36 anos, retomam no
próximo mês uma parceria de cinco temporadas e conquistas
como o título de Roland Garros, em 2015,
ano em que o mineiro
assumiu pela primeira
vez a liderança do
ranking. Foram finalistas de Wimbledon, em
2013, e do ATP Finals,
em 2014. Campeões
em Masters 1000 –
Cincinnati e Canadá
(2016), Paris (2015) e
Xangai (2013). E do
ATP 500 de Acapulco
(2015). Entre as temporadas de 2012 e
2016, somaram 135
vitórias.
No ranking mundial individual de duplas da Associação dos
Tenistas Profissionais (ATP),
Melo está em 18º lugar, com
4.745 pontos. Dodig aparece
em 11º, com 5.765. Já Hurkacz
é 13º do mundo em simples e
56º nas duplas.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

(11) 99653-7522
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Nacionais

Citroën revela Novo C3
A Citroën reforça sua dimensão internacional ao revelar o Novo C3, um hatch versátil que será comercializado no primeiro trimestre de 2022 e contribuirá para consolidar
a presença da marca na América do Sul, especificamente no Brasil e na Argentina.
O Novo C3 é o primeiro de uma família
de três veículos destinados ao mercado internacional, desenvolvidos e fabricados na
América do Sul e que serão comercializados
na região ao longo dos próximos três anos.
O Novo C3 se adapta ao terreno buscando nos SUVs a inspiração para sua altura
livre do solo, seu capô elevado e a posição
alta do condutor. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado. Além do conforto e um dos
melhores espaços internos do mercado, sua
concepção facilita o dia a dia, com destaque
para a integração dos smartphones, conectados a uma tela touch screen de 10’’.
Produzido no Brasil, na fábrica de Porto
Real, o Novo C3 atenderá o mercado local e
também será exportado para toda a América
do Sul. O segmento B-Hatch representou no
ano passado 30% do mercado total no Brasil
e 26% na Argentina e o posicionamento do
Novo C3 faz dele um carro acessível dentro
do maior segmento do mercado. O Novo C3
vem preencher essa importante lacuna ao se
revelar um carro moderno e versátil, ideal
para jovens que buscam uma alternativa autêntica e original e para famílias que usam o
veículo em seu dia a dia, bem como para viagens de fim de semana.

O estilo incomparável do Novo C3 é perceptível ao primeiro olhar, com um capô elevado e a estrutura da face dianteira que reforça a impressão de largura. Ele se mantém
fiel ao padrão de formas da Citroën, reconhecida pelas modelagens amplas e generosas, animadas por superfícies esculpidas em
diversas partes. Outros atributos marcantes
da Citroën estão presentes no Novo C3, como
a forma do capô moldada junto ao logotipo
da Marca e o desenho da grade dianteira.
Símbolo da identidade da marca, ele é a

cara da Citroën, trazendo uma dianteira caracterizada por uma assinatura luminosa em
dois níveis, com os duplos chevrons que se
transformam em barras cromadas e se estendem ao longo da largura do veículo, passando pelos faróis antes de se separar e formar um Y nas extremidades. Os faróis são
compostos por dois elementos separados, com
as lanternas, os indicadores de direção e as
luzes diurnas no nível superior, os faróis de
luz alta e de luz baixa e o DRL. A assinatura
luminosa traseira também é marcante e re-

produz as duas linhas horizontais, formando
um triângulo.
Seu apurado design remete aos atributos
característicos de um SUV, incluindo a posição de dirigir mais alta e um capô elevado
que transmite robustez, sem ser agressivo.
A visão de perfil também valoriza o Novo
C3, conferindo-lhe uma personalidade moderna. As laterais são musculosas e ostentam
painéis de proteção esculpidos na carroceria,
bem como robustos para-lamas e que garantem ainda mais imponência ao veículo. As
grandes rodas, a altura livre do solo elevada,
as molduras pretas das caixas de rodas, as
barras de teto são elementos inspirados nos
SUVs e que dão mais atitude ao modelo.
Uma nova arquitetura
A altura livre do solo mais elevada foi
projetada para evitar choques em estradas
de diferentes condições de rodagem, bem
como os generosos ângulos de ataque e de
saída, altura em relação ao solo e o balanço
dianteiro e traseiro do veículo. Detalhes estes, muito bem estudados para garantir um
modelo robusto, mais valente e completamente adequado às nossas condições. Na América do Sul, as calçadas particularmente altas
influenciam a definição dos para-choques e
a Citroën ouviu o mercado.
O Novo C3 propõe uma paleta de cores
variadas, bem como um catálogo de acessórios pensados para enriquecer e customizar
a entrega.
O Novo C3 aposta na carroceria de duas

cores, com uma linha de separação nítida entre
a carroceria e o teto, disponibilizando um
amplo leque de combinações para os clientes. Assim, treze opções de customização
estão disponíveis na América do Sul, incluindo modelos de cor única e os modelos com
opção de duas cores (carroceria de uma cor
e teto de outra).
O Novo C3 foi pensado para oferecer
uma experiência fácil, única e prazerosa. Seus
ocupantes sempre estarão confortáveis, além
de contar com vários porta-objetos para seus
pertences e, claro, permanecer conectados
com seu smartphone, como se estivessem em
casa.
No interior do Novo C3, o painel horizontal transmite imediatamente a boa sensação de espaço. O bem-estar é reforçado pelos bancos acolhedores, e pelo conforto de
condução, fazendo da vida a bordo uma experiência agradável e relaxante.
A tela touch screen de 10’’, a maior do
segmento, se destaca no painel de instrumentos, facilitando sua visibilidade e utilização.
Ela dispõe da função wireless Mirror Screen, que projeta os aplicativos exibidos no
smartphone do condutor. Compatível com o
Apple CarplayTM e o Android AutoTM, a
navegação pelos aplicativos e conteúdos
multimídia é facilmente efetuada, quer com o
dedo na superfície tátil da tela, quer por comando de voz. Finalmente, os comandos no
volante oferecem um verdadeiro conforto em
matéria de ergonomia e segurança.

Nova Toro séries Chrome Edition e Black
Edition
A Nova Fiat Toro passou por sua mais
importante evolução, com a chegada da linha 2022 à rede de concessionárias. Além
de estrear o novo motor Turbo 270 Flex,
agregou itens como faróis Full LED, cluster
digital de 7’, ar-condicionado digital dualzone, wireless charger e uma cabine completamente reformulada.
Este veículo único em seu segmento, que
serve ao trabalho e ao lazer, agora passa a
oferecer as séries Chrome Edition e Black
Edition exclusivamente para a versão Volcano Turbo 270 Flex.
A série Chrome Edition acrescenta à
Nova Fiat Toro grade frontal cromada e
overbumper. Com a Black Edition, a picape
exibe grade frontal e overbumper escurecidos, rodas de 18 polegadas de liga leve pintadas de preto, logotipo FIAT (dianteiro e
traseiro) e emblemas (Toro, Volcano, Turbo
270) escurecidos, maçaneta da porta na cor
da carroceria, além de rack de teto, moldu-

ras dos vidros e molduras de portas na cor
preta.
Para tornar o design mais diferente e
deixar a Nova Toro ainda mais avançada,
o consumidor pode combinar uma das séries Black Edition e Chrome Edition ao pacote Tecnologia, que conta com a nova
central multimídia de 10,1" posicionada na
vertical, Apple CarPlay e Android Auto sem
fio, comandos de voz Bluetooth, MP3, Rádio AM/FM, entrada auxiliar e porta USB,
além de recursos avançados de auxílio à
condução, como frenagem autônoma de
emergência (AEB), aviso de saída de pista
(LDW) e comutação automática do farol
alto (AHB).
Versão topo de gama com motorização
turbo flex, a Fiat Toro Volcano conta com o
motor turbo flex mais moderno, potente e de
maior torque produzido no Brasil, que gera
185 cv de potência máxima a 5.750 rpm e
torque máximo de 270 Nm a 1.750 rpm abas-

tecido com etanol. Completa, dispõe de faróis Full LED, faróis de neblina, DRL e lanterna em LED, além do cluster digital de 7’
ressaltam o caráter tecnológico ao consagrado design da picape. Controles eletrônicos de
estabilidade e tração, Hill Holder, TC+ (Electronic Locker) e sete airbags garantem segurança na condução do veículo.
Comodidade e conforto também podem
ser encontrados em equipamentos como espelho elétrico com Tilt Down, ar-condicionado digital dualzone, piloto automático, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, bancos e volante em couro, sensores de
chuva e crepuscular, retrovisor interno eletrocrômico, Keyless Enter-N’Go, assentos
com ajuste elétrico e wireless charger.
A versão Volcano Turbo 270 Flex tem
preço público sugerido de R$ 153.990. A
série Chrome Edition e a Black Edition são
comercializadas por R$ 2.990 cada uma e o
pacote Tecnologia sai por R$ 5.500.

Motos

Truck

Honda PCX 2022 com novo
grafismo e cores

A Honda PCX é o mais bem sucedido
modelo do mercado nacional das scooters.
Para 2022 as Honda PCX continuarão sendo
oferecidas em quatro versões: PCX CBS,
PCX ABS, PCX DLX ABS e a PCX Sport
ABS.
A versão de entrada é a PCX CBS, dotada do freio CBS - Combined Braking System -, que opera com freio a disco na dianteira e tambor na traseira. A particularidade do
CBS é a distribuição da força de frenagem
de modo diferenciado em ambas as rodas
através do manete de freio esquerda (30%
na dianteira e 70% na traseira), restando ao
manete direito a atuação exclusiva no freio
dianteiro. O CBS é, reconhecidamente, responsável por uma importante redução nos
espaços de frenagem, e particularmente indicado para motociclistas iniciantes.
A PCX ABS, segundo modelo da família, conta com opção em cor metálica e sistema de frenagem assistida eletronicamente na
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roda dianteira e freios a disco em ambas as
rodas, mesma solução adotada pelos modelos “top”, a PCX DLX ABS e a PCX Sport
ABS, que se diferenciam pelo acabamento:
a DLX com paleta de cores mais requintada,
enquanto à PCX Sport recebeu tonalidade que
destaca o caráter mais esportivo.
Todas as versões compartilham da mesma arquitetura técnica. O motor é o monocilíndrico SOHC (Single Over Head Camshaft),
4 tempos, com injeção eletrônica PGM-FI
(Programmed Fuel Injection), arrefecido a líquido e com transmissão automática continuamente variável CVT (V-Matic), com potência máxima de 13,2 cv a 8.500 rpm e torque máximo de 1,38 kgf.m a 5.000 rpm. Dotado sistema eSP (enhanced Smart Power),
tal dispositivo reduz a rotação do motor automaticamente quando em aceleração constante em terreno plano, beneficiando economia
e durabilidade.
Outro destaque técnico exclusivo das

Honda PCX é o ISS - Idling Stop System,
que atua desligando automaticamente o motor nas paradas em semáforos, religando-o
assim que o acelerador acionado. A transmissão tipo CVT V-Matic é outro fator de
atração nos PCX, tanto pela comodidade na
condução como pela robustez do sistema, cuja
manutenção é mínima.
Quanto ao chassi/suspensões, as PCX
dispõem de uma reforçada estrutura em tubos de aço, com suspensão telescópica hidráulica na dianteira, enquanto na traseira os
amortecedores contam com molas de três
estágios. Ambas as rodas são de 14 polegadas, calçadas com pneus 100/80-14 na dianteira e 120/70-14 na traseira.
Completa a modernidade dos Honda
PCX o painel com display tipo Blackout, a
iluminação por LED nas DRL - Daytime
Running Light, luzes de rodagem diurna, farol e lanterna traseira. Clássica comodidade
das scooters, o compartimento sob o banco
das PCX conta com 28 litros de capacidade
e prático sistema de abertura através de tecla situada ao lado do botão de partida. À
esquerda do escudo frontal há um compartimento dotado de tomada 12V. As versões
PCX Sport e PCX DLX contam com o Smart
Key System, sensor presencial que destrava
do botão de partida e tecla de acesso ao compartimento sob banco e tanque de combustível. Nos demais modelos da PCX, a partida
ocorre por chave que comanda o dispositivo
antifurto Shutter Key.
A garantia é de três anos, sem limite de
quilometragem, além de sete trocas de óleo
gratuitas. Abaixo, as cores disponíveis para
cada uma das quatro versões e seus preços
sugeridos, valores que têm como base o Distrito Federal e não inclui despesas com frete
ou seguro.
PCX CBS: Azul Perolizado, R$ 13.510
PCX ABS: Cinza Metálico, R$ 14.990
PCX DLX ABS: Prata Metálico, R$ 15.390
PCX Sport ABS: Branco Fosco, R$ 15.390
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Novo Iveco Daily
Minibus

O Novo Iveco Daily Minibus deriva da
família Daily, que conta com versões sob medida para o transporte de cargas. O modelo
para o transporte de passageiros se destaca
entre os concorrentes pela utilização da plataforma baseada em chassi-longarina, que faz
com que a vida útil do produto seja superior
quando comparado com veículos monobloco,
e pela variedade de aplicações, como transporte urbano, intermunicipal, fretamento, locação, entre outros.
O Novo Daily Minibus possui itens de série como controle de estabilidade, ar-condicionado digital, computador de bordo, piloto automático, sensor de ré, rádio com Bluetooth e
entrada USB, airbag para o motorista e trio
elétrico. Como opcional, pode contar com airbag duplo, multimídia, comandos no volante e
câmera de ré.
Destaque para o maior vão de porta do
segmento, que facilita o embarque de passageiros, o corredor central e a altura interna do salão, 1,90 cm, que facilita o acesso a todos os
assentos. Além da versão Minibus, a Iveco Bus
comercializa também a versão Vetrato que oferece as mesmas características técnicas e funcionais da Minibus, fornecida com as janelas
envidraçadas colocadas, mas com o salão de
passageiros vazio, para ser customizado pelos
implementadores e transformadores.
Destaque também para a Daily Minibus
com acessibilidade por meio de DPM (Dispositivo de Poltrona Móvel). Primeira van de
passageiros inclusiva do mercado, o modelo
foi projetado para oferecer ao passageiro com
mobilidade reduzida as mesmas condições que
os outros ocupantes desfrutam a bordo. O dispositivo de poltrona móvel, desenvolvido especialmente para a linha Daily, posiciona a
poltrona do lado de fora do veículo, o que permite ao passageiro embarcar e desembarcar
sentado no seu assento.
O veículo está disponível nas versões Fretamento e Turismo, e podem levar 15+1 passageiros (45-170), com rodado simples traseiro, e 18+1 passageiros ou 20+1 passageiros
(50-170), com rodado duplo traseiro.
Design com linhas arrojadas e com atributos aerodinâmicos, como a nova grade frontal (preta ou cromada), carroceria redesenhada, novo conjunto óptico com novo farol, novas luzes de posição e farol de neblina. O visual também foi projetado com foco na opera-

ção do cliente, o novo para-choque dianteiro é
agora tripartido, o que reduz os custos de reparo em caso de colisões leves. Destaque para
o novo ângulo de inclinação do para-brisa para
melhorar a visibilidade, direção com coluna
ajustável para proporcionar mais conforto e
segurança, diminuição do tamanho do volante
para gerar a sensação de que o motorista está
dirigindo um automóvel, melhor isolamento
acústico e porta-objetos na cabine pensados
no motorista que vive seu dia-a-dia dentro do
minibus.
O interior ergonômico inclui um novo ‘pacote tecnológico’ digno de um automóvel premium. Conforto, organização e funcionalidade se destacam como um conjunto de componentes que colocam a Daily Minibus como a
melhor opção do segmento. Destaque para a
alavanca de câmbio posicionada no painel, que
contribuem para que o motorista tenha prazer
ao dirigir.
O painel de instrumentos tem funções como
controle de cruzeiro, limitador de velocidade,
mensagens de feedback e manutenção. Destaque para o sistema multimídia (opcional), com
tela de sete polegadas, que amplia a integração
‘homem/máquina’ com funções ativadas pelo
reconhecimento de voz, tela touchscreen, Android Auto e Apple Car Play.
A propulsão fica por conta do potente e econômico motor F1C da FPT Industrial, 3.0 16V
com quatro cilindros em linha, turbo de duplo estágio, injeção eletrônica do tipo Common Rail e
desenvolve 170 cv de potência máxima a 3.500
rpm e torque máximo de 400 Nm de 1.250 rpm e
2.900 rpm. A motorização conta com a tecnologia EGR, que reduz a emissão de NOx (Óxidos
de Nitrogênio) por meio da recirculação de gases de escape e que dispensa o uso do agente
Arla 32 no catalisador. O F1C garante a melhor
performance do veículo, oferecendo força nas
subidas e agilidade nas saídas e retomadas, permitindo atender perfeitamente aplicações urbanas e intermunicipais.
A segurança fica por conta de uma série
de itens que tornam a viagem mais segura para
o motorista e passageiros: Assistente de estabilidade eletrônica; assistente de freio hidráulico;
compensação hidráulica de frenagem; performance Hidráulica do freio traseiro; controle
estendido de estabilidade; intervenção do movimento de rolagem; mitigação de capotagem;
controle de partida em subidas.

