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Comércio terá a melhor contratação
de temporários desde 2013
Homicídios, roubos e estupros

crescem em agosto em São Paulo
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Contas externas têm saldo positivo
de US$ 1,684 bilhão em agosto

Anatel aprova leilão da
exploração do acesso móvel

na tecnologia 5G
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,34
Venda:       5,34

Turismo
Compra:   5,38
Venda:       5,50

Compra:   6,25
Venda:       6,26
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Esporte

SM Kart Competition: Show,
churrasco e competição no
campeonato mais popular

do Brasil

Rita Sanches corre na categoria estreantes
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Depois de fechar a primei-
ra metade de seu certame com
mais de mil inscritos, o cam-
peonato SM Kart Competiti-
on realizou a sua sexta etapa
com ainda mais competitivida-
de, e uma dose extra de des-
contração, alegria e ações so-
ciais, o que o coloca como o
mais popular encontro de kar-
tistas amadores do Brasil. Afi-
nal, enquanto 238 inscritos se
digladiavam em 12 baterias no
circuito completo do Kartó-
dromo de Interlagos (São Pau-
lo/SP).             Página 7

Bravar premiará equipe
campeã do Campeonato

Brasileiro de Kart
Endurance com um

chassis completo

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

Vermelho macio C5
Valtteri Bottas liderou a do-

bradinha 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 con-
seguiu igualar sua marca de
2020 no TL2.  No entanto, fo-
ram sessões de treinos ligeira-
mente diferentes em compara-
ção com o normal.       Página 7

Os pilotos que disputarão a
1ª edição do Campeonato Bra-
sileiro de Kart Endurance, no
dia 9 de outubro, no kartódro-
mo Arena de Itu, no interior de
São Paulo, acabam de ganhar
um motivo a mais para briga-
rem por este título inédito. A
Bravar – que fabrica e vende
chassis de kart, peças e aces-

sórios para a modalidade –
premiará a equipe campeã
com um chassis completo.

Organizado pela Confe-
deração Brasileira de Auto-
mobilismo (CBA), em parce-
ria com a Federação de Au-
tomobilismo de São Paulo
(FASP) e o kartódromo de
Itu.           Página 7

Antes de retomar
parceria com Dodig,
Melo joga ATP 250

de San Diego
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O Masters 1000 de Indian
Wells, nos Estados Unidos, a
partir do dia 7 de outubro, mar-
cará o retorno ao circuito,

após cinco anos, da parceria
do mineiro Marcelo Melo e
do croata Ivan Dodig.
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

13º C

Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Chove rápido du-
rante o dia e à noi-
te.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

29º C

15º C

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

Manhã Tarde Noite

31º C

15º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Irã anuncia
volta às

negociações
sobre acordo

nuclear

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 Cordi-
lheira do Cáucaso sob ventos
intensos, visibilidade baixa e
temperatura de 20 graus Cel-
sius negativos.  Página 3

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

As contas externas tiveram
saldo positivo de US$ 1,684
bilhão em agosto, informou na
sexta-feira (25) o Banco Cen-
tral (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 ser-
viços e transferências de ren-
da com outros países.

O resultado é o melhor para
o mês de agosto desde 2006,
quando as contas externas ti-
veram superávit de US$ 2,1
bilhões.   Página 3

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, anunciou na sexta-
feira (24) a inclusão de profis-
sionais da saúde no grupo de
pessoas que receberão uma
dose de reforço da vacina con-
tra 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

Ministro anuncia dose de
reforço para profissionais

de saúde
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 ou-
tros tipos de doenças graves). Na
dose de reforço, a recomendação
é usar a vacina da Pfizer-BioN-
Tech ou, na falta deste, os imu-
nizantes da AstraZeneca e da
Janssen. (Agencia Brasil)

A diretoria da Agência Naci-
onal 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 ve-
locidade da conexão móvel.
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Presidente destaca, na ONU,
ações do Brasil na transição

energética

SP tem menos de 5 mil
internados por COVID-19

pela segunda vez na semana
O Estado de São Paulo regis-

trou na sexta (24) menos de 5 mil
internados, pela segunda vez na

semana: há 4.964 pacientes hos-
pitalizados em todo o território.

Página 2
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PM Ambiental já resgatou quase
14 mil animais silvestres neste ano
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CÂMARA (São Paulo)
Vereador Camilo Cristófaro vai - de novo - ser o maior cabo

eleitoral da candidatura (ou a governador ou a vice do ex-gover-
nador Alckmin) do ex-governador França (PSB) em 2022

.
PREFEITURA (São Paulo)
Pergunta da hora entre eles e elas que vão compor o Conse-

lho 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 satis-
feita, 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 des-
respeito 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 Eduar-
do - 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 fe-
deral (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 I A 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 Anchi-
eta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia
paulista)

.
Twitter  @CesarNetoReal  -  Email  cesar@cesarneto.com

A Polícia Militar Ambiental
de São Paulo atua na prevenção
e preservação do meio ambien-
te e de recursos naturais do ter-
ritório paulista, sendo uma alia-
da importante no resgate de ani-
mais que são mantidos em cati-
veiro 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 res-
gatados no Estado.

De janeiro a julho de 2021,
foram resgatados 13.881 ani-
mais silvestres. O total é 2,58 %
superior à quantidade salva nos

primeiros sete meses do ano
passado, quando foram resgata-
dos 13.532 animais. Os núme-
ros refletem o empenho dos
mais de 2 mil homens e mulhe-
res que, distribuídos em cinco
batalhões, integram o Comando
de Policiamento Ambiental
(CPAmb) e comumente são aci-
onados para este tipo de ocor-
rência.

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 metropolita-
na de São Paulo. A tragédia cau-

sou danos em 85% do parque e
muitos dos bichos não resisti-
ram ao calor e a fumaça – 14
foram retirados do local já sem
vida.

Para realizar este tipo de
atendimento, os militares pas-
sam pelo curso de manejo e res-
gate de animais silvestre que,
normalmente, contam com a par-
ticipação de médicos veteriná-
rios. Com orientações teóricas
e práticas, as atividades são com-
postas por manejos a répteis vi-
vos, aves silvestres e ouriços,
além de também serem utiliza-
das réplicas de bichos para pre-
servar os animais e evitar o es-
tresse deles.

O treinamento é realizado

para que seja possível proporci-
onar o bem-estar do bichinho
durante o manejo, captura e res-
gate, já que esse tipo de traba-
lho também inclui animais víti-
mas de acidentes e feridos, que
requerem um cuidado maior. Na
maioria dos casos, os animais
passam por tratamento para rea-
daptação e posterior reintrodu-
ção em habitat natural.

Para isso, a PM Ambiental
atua em conjunto com Organi-
zações Não Governamentais
(ONGs) autorizadas e mantidas
pela iniciativa privada, Centros
de Triagem de Animais Silves-
tres (CETAs) e Centros de Re-
cuperação de Animais Silvestres
(CRAs) – locais que possuem

toda a estrutura necessária para
receber e cuidar dos animais
apreendidos.

Além disso, ainda há situa-
ções em que a soltura ao habitat
natural é mais rápida – quando o
animal é recém-capturado, selva-
gem e não apresenta lesões. Essa
medida é prevista pela Instrução
Normativa 23 do Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) em seu artigo 15.

Sobre o treinamento
O curso é aplicado ao me-

nos duas vezes por ano aos mi-
litares do CPAmb. A cada tur-
ma, 30 policiais especializados
são formados. As vagas são dis-
tribuídas proporcionalmente

Homicídios, roubos e estupros
crescem em agosto em São Paulo
Dados da Secretaria de Se-

gurança Pública de São Paulo
(SSP), divulgados na sexta-feira
(24), mostram que a quantidade
de homicídios no estado, em
agosto, chegaram a 225 ocor-
rências, 5,6% a mais que o re-
gistrado no mesmo mês de
2020. O número de vítimas de
homicídios também subiu, de

225 para 235, na mesma com-
paração, uma elevação de 4,4%.

Com o resultado, a taxa de
homicídios no estado nos últi-
mos 12 meses (de setembro de
2020 a agosto de 2021) ficou
em 6,35 ocorrências e 6,69 ví-
timas para cada grupo de 100 mil
habitantes.

Já a quantidade de latrocíni-

os, roubo seguido de morte, per-
maneceu estável: 14 casos, o
mesmo número registrado em
agosto de 2020.

Em agosto, o número de es-
tupros 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 ocor-
rências 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, ele-
vação de 44,1%. (Agencia Brasil)

SP tem menos de 5 mil
internados por COVID-19

pela segunda vez na semana
O Estado de São Paulo re-

gistrou na sexta (24) menos de
5 mil internados, pela segunda
vez na semana: há 4.964 paci-
entes hospitalizados em todo o
território, sendo 2.417 em uni-
dades 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 CO-
VID-19. Destes, 4.143.090 ti-
veram a doença e já estão re-
cuperados, sendo que 448.445
foram internados e receberam
alta hospitalar. Houve também
148.903 óbitos.

A taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI no estado hoje é de
31,8% e na Grande São Paulo
é de 38,6%.

aos cinco batalhões subordina-
dos ao comando e os PMs se-
lecionados são voluntários, que
ainda não possuem o curso e
que têm perfil de multiplicado-
res para que os ensinamentos
alcancem, mesmo que de for-
ma indireta, todos os profissi-
onais da unidade.

Animais em cativeiro ilegal
A criação de animais silves-

tres 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 man-
tendo um animal dessa catego-
ria em cárcere, imediatamente é
realizada atuação administrativa
e aplicada multa.

Governo assina regulamentação
do novo ICMS Ambiental

O Governador João Doria
anunciou, na sexta-feira (24), o
“Refloresta SP”, programa para
recuperar 1,5 milhão de hecta-
res de vegetação nativa até 2050,
e assinou o decreto que regula-
menta o novo ICMS Ambiental
(Lei 17.348/21). As ações fo-
ram realizadas durante o evento
São Paulo Ambiental, em que o
Governo de SP também reforçou
o convite para que os municípi-
os façam a adesão voluntária ao
“Acordo Ambiental São Paulo”
– iniciativa para redução volun-
tária de emissão de gases de efei-
to estufa e incentivo às ações de
sustentabilidade em todo estado.

“Quero reafirmar o compro-
misso do Governo do Estado de
SP com o Meio Ambiente. O
Refloresta SP é o maior progra-
ma de reflorestamento do país.
Serão 1,5 milhão de hectares
recuperados até 2050, plantan-
do florestas para recuperar vi-
das. E também SP é o primeiro
estado do Brasil a ter o ICMS
Ambiental”, destacou Doria. “E
é muito importante que prefei-
tas e prefeitos tenham esse com-
promisso ambiental nos seus
respectivos municípios”, com-
plementou.

Com a assinatura do decreto
do novo ICMS Ambiental, ficam
regulamentadas as regras para
repasse dos recursos aos muni-
cípios, com distribuição por de-
sempenho. Serão quatro eixos

principais: preservação da bio-
diversidade, restauração da bio-
diversidade, segurança hídrica e
geração de energia e gestão de
resíduos sólidos. Ao longo dos
próximos dez anos, segundo es-
timativas das secretarias estadu-
ais de Desenvolvimento Regio-
nal e da Fazenda e Planejamen-
to, devem ser transferidos R$ 5
bilhões aos municípios que se
empenham na preservação ambi-
ental e na adoção de ações vol-
tadas ao desenvolvimento sus-
tentável.

Sancionada em março deste
ano, a legislação altera o percen-
tual relativo à fração destinada
ao Meio Ambiente, que, nos
25% totais do tributo transferi-
do aos municípios, passará de
1% para 2% progressivamente
(com base em dados contabili-
zados 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 protagonis-
mo na gestão Doria. Em 2019,
o Acordo Ambiental SP estimu-
lou empresas paulistas, associ-
ações e municípios a assumi-
rem compromissos de redução
de emissão de gases de efeito
estufa. Em 2021, o Estado as-
sumiu o compromisso de redu-
zir a zero as emissões dos Ga-
ses de Efeito Estufa (GEE), até
2050. A tendência dominante,

não só aqui em SP, mas em pra-
ticamente todo o mundo, é a de
que o progresso e o desenvol-
vimento econômico e social
caminhem juntos com a preser-
vação e a valorização do meio
ambiente”, afirmou o Secretá-
rio Marco Vinholi.

Refloresta SP
O Refloresta SP será reali-

zado por meio de parceria entre
a Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente (SIMA) e o Ban-
co Desenvolve SP. O novo pro-
grama incentiva o aumento da
cobertura de vegetação nativa no
Estado com o plantio de flores-
tas em sistemas agroflorestais e
silvipastoris, que combinam a
conservação e a produção agro-
pecuária no mesmo espaço. A
expectativa é recuperar 1,5 mi-
lhão de hectares de vegetação
nativa até 2050, com foco espe-
cialmente em áreas que não são
de restauração obrigatória e não
se encontram ocupadas por ati-
vidades econômicas, como é o
caso de pastagens de baixa ca-
pacidade agrícola.

O programa pretende recu-
perar vegetação daqueles muni-
cípios que possuem cobertura
muito baixa para pelo menos
10%, que é considerado o índi-
ce mínimo aceitável para asse-
gurar qualidade de vida aos ha-
bitantes e a produção agropecu-
ária. Já os municípios com per-
centual intermediário, entre

10% e 30%, terão a cobertura
elevada para 30%, índice consi-
derado adequado para a susten-
tabilidade ecológica.

Para incentivar a adesão e
alcançar os resultados, o Gover-
no de SP vai oferecer linhas de
crédito para plantios, implantar
projetos de Pagamentos por
Serviços Ambientais (PSA),
além da destinação do valor re-
lacionado ao novo ICMS Ambi-
ental. Micro, pequenas e médi-
as empresas podem obter cré-
dito pelas linhas ESG (Environ-
mental, Social e Governance)
do Desenvolve SP, com taxas a
partir de 0,53% ao mês acres-
cidas da Selic e prazo de paga-
mento de até dez anos. Para
municípios, a instituição ofere-
ce 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, sim-
ples 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 contri-
buindo para a adaptação e a mi-
tigação, destacou o secretário da
SIMA, Marcos Penido.

Governo investe R$ 27 milhões
em ações de empregabilidade

O Vice-Governador Rodri-
go Garcia participou, na sexta-
feira (24), da segunda edição do
Retoma SP, realizado pela Se-
cretaria de Desenvolvimento
Econômico em Presidente Pru-
dente. A ação visa ofertar servi-
ços de qualificação, emprego e
renda para toda população pau-
lista, principalmente para os ci-
dadãos que foram mais afetados
pela pandemia da Covid-19. O
investimento do Estado na re-
gião de Prudente para auxiliar
na retomada da atividade econô-
mica é de R$ 27 milhões.

“O Retoma SP é um evento
de mobilização para apoiar o
micro e pequeno empreende-
dor e nós vamos fazer isso até
o final desse ano em todas as
regiões do estado. É o retorno
do empreendedorismo, daque-
les que empreendem em São
Paulo, e que vão contar com a
ajuda do Governo para retoma-
rem seus negócios”, afirmou
Rodrigo Garcia.

A iniciativa acontece com o
apoio da InvestSP, Agência Es-
tadual de Promoção de Inves-
timentos e Competitividade, e

a parceria da Prefeitura de Pre-
sidente Prudente. Trabalhado-
res, desempregados, estudan-
tes e pequenos empreendedo-
res que necessitam de auxílio
neste momento de retomada
poderão ter acesso a serviços
como Empreenda Rápido, Mu-
tirão do Emprego, Poupatem-
po, Cursos Novotec e Via Rá-
pida, entre outros.

Durante o evento, também
foram entregues de maneira
simbólica benefícios do Ban-
co do Povo, Bolsa Empreende-
dor e Bolsa do Povo. Na região
de Prudente, 2.660 pessoas
foram selecionadas para o Bol-
sa Trabalho, que vai oferecer
bolsas no valor de R$ 535 por
mês aos cidadãos que realiza-
rem atividades de trabalho em
órgãos públicos municipais e
estaduais. Os participantes
também terão acesso a um cur-
so de qualificação profissional
e receberão apoio à emprega-
bilidade, 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 va-
lor de R$ 4,2 milhões realiza-
das com recursos do Departa-
mento de Apoio ao Desenvol-
vimento dos Municípios Turís-
ticos (Dadetur), da Secretaria
de Turismo e Viagens. O des-
taque é a restauração da antiga
Estação Ferroviária, marco
importante da cidade, que pe-
gou fogo em 2019 e completa
100 anos em 2022.

No Parque Figueiral, foram
feitas melhorias na área do
camping, sanitários, quiosques,
estacionamento, toboágua, si-
nalização e instalações elétri-
cas. No Parque da Orla, foi re-
cuperado o talude, proteção do
aterro, escadaria hidráulica e
recuperação do mirante da orla.

Na Orla Fluvial, foi execu-
tado o fechamento do centro
de eventos, iluminação deco-
rativa em LED, ciclovia, pista
de caminhada, quadra de vôlei
de praia, instalação de escultu-
ras e adequação da cozinha no
pavilhão de eventos. Também
foram realizadas melhorias na
ciclovia e no portal turístico da

cidade.
Poupatempo em Junquei-

rópolis
O Vice-Governador Rodri-

go Garcia ainda confirmou a
implantação de uma unidade do
Poupatempo no município de
Junqueirópolis. O novo posto
de atendimento é o 84ª anun-
ciado pelo plano de expansão
do programa, que prevê postos
mais compactos e com foco no
digital.

Em formato mais moderno
e inteligente, o futuro Poupa-
tempo 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 im-
plantadas por meio de convê-
nio entre Estado e Prefeituras,
cabendo aos municípios a par-
ticipação nas indicações e es-
colhas dos locais e infraestru-
tura dos imóveis. A parceria
permite ainda a inclusão de
serviços municipais nos canais
digitais do Poupatempo.



Contas externas têm saldo positivo
de US$ 1,684 bilhão em agosto
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Irã anuncia volta às
negociações sobre

acordo nuclear
 O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Hossein Amir-

Abdollahian, anunciou o regresso do país à mesa das negocia-
ções, acrescentando, segundo a agência Reuters, que as discus-
sões serão retomadas em breve.

“Não pretendemos afastar-nos da mesa das discussões, va-
mos certamente prosseguir com as negociações que servem aos
direitos e aos interesses da nossa nação”, disse o chefe da diplo-
macia 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 nu-
clear. 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 ex-
pectativa de que os outros signatários continuassem a honrar o
acordo, foi verificando que também eles cediam à pressão nor-
te-americana e com isso, cancelando progressivamente suas pró-
prias 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 Ministé-
rio 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 agên-
cia 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 feri-
mentos.

O Monte Elbrus, que tem 5.642 metros de altura e se locali-
za 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 sobre-
vivência 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 Ichi-
lo 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) esta-
mos conscientizando-os e os incluindo como pesquisadores e
cientistas”.

Apesar de serem emblemáticos, pouco se sabe sobre as po-
pulações e os habitats do boto, de acordo com a WWF. Pescado-
res que ainda frequentam os rios relatarão o que eles comem e o
quão longe migram e darão aos cientistas pistas sobre as amea-
ças 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 desenvolvi-
mento. (Agencia Brasil)

As contas externas tiveram
saldo positivo de US$ 1,684 bi-
lhão em agosto, informou na
sexta-feira (25) o Banco Central
(BC). No mesmo mês de 2020,
o superávit foi de US$ 950 mi-
lhões nas transações correntes,
que são as compras e vendas de
mercadorias e serviços e trans-
ferências de renda com outros
países.

O resultado é o melhor para
o mês de agosto desde 2006,
quando as contas externas tive-
ram superávit de US$ 2,1 bi-
lhões.

De acordo com o chefe do
Departamento de Estatísticas do
BC, Fernando Rocha, a diferen-
ça no resultado das transações
correntes, na comparação inte-
ranual, se deve ao aumento do
superávit comercial. “A balança
comercial têm crescido forte-
mente, 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 transa-
ções correntes é de US$ 19,505
bilhões, 1,23% do Produto In-
terno 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 ter-
minado em agosto de 2020.

A redução, segundo Rocha,
também é resultado do arrefeci-
mento 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 ser-
viços

As exportações de bens to-
talizaram 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 agos-
to 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 servi-
ços (viagens internacionais,
transporte, aluguel de equipa-
mentos, 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 de-
manda por serviços importados
oferecidos, de acordo com a re-
cuperação econômica. A exce-
ção é em aluguel de equipamen-
tos.

Na comparação interanual,
houve redução de 32,2% nas
despesas líquidas de aluguel de
equipamentos, de US$ 902 mi-
lhões em agosto de 2020 para
US$ 611 milhões em agosto de
2021. De acordo com o BC, isso
se deve pela nacionalização (im-
portação) de equipamentos no
âmbito do Repetro, ou seja, de
bens que passam a ser proprie-
dade de residentes no Brasil,
sem a necessidade de pagamen-
to de aluguel a não residentes.

O Repetro é o regime adua-
neiro especial, que suspende a
cobrança de tributos federais, de
exportação e de importação de
bens que se destinam às ativida-
des de pesquisa e de lavra das
jazidas de petróleo e gás natu-
ral, principalmente as platafor-
mas 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 in-
teranual, de US$ 119 milhões
em agosto de 2020 para US$
410 milhões no mês passado.

No caso das viagens interna-
cionais, as receitas de estrangei-
ros em viagem ao Brasil chega-
ram a US$ 252 milhões, enquan-
to as despesas de brasileiros no
exterior ficaram em US$ 447
milhões. Com isso, a conta de
viagens fechou o mês com défi-
cit 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 pande-
mia 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 mé-
dia foi de US$ 125 milhões.

Ainda assim, os valores es-
tão muito abaixo do período pré-
pandemia. Em 2019, por exem-
plo, a média das despesas de bra-
sileiros no exterior foi de US$
1 bilhão. “Temos ainda uma di-
ferença 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”, dis-
se. (Agencia Brasil)

Comércio terá a melhor contratação
de temporários desde 2013

O comércio varejista terá a
melhor contratação de trabalha-
dores temporários para o Natal
desde 2013, de acordo com a
previsão divulgada na sexta-fei-
ra (24) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). 

Segundo o economista sêni-
or da CNC, Fabio Bentes, as
contratações no comércio vi-
nham 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 previ-
são seja confirmada, essa será a
maior contratação de temporá-
rios 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 contra-
tações, 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 for-
ma afasta o cenário de novas me-
didas restritivas. E se a circula-
ção vai aumentar nos próximos
meses, a tendência é contratar
mais. Apesar da inflação e dos
juros altos, o aumento da circu-
lação foi o que ditou o ritmo do
comércio ao longo da pande-
mia”, disse Bentes.

O economista explicou que
mesmo quando a inflação estava

baixa, bem como os juros, as
vendas estavam mal porque a cir-
culação estava baixa. Por isso,
reiterou que é a circulação dos
consumidores que tem ditado o
ritmo de crescimento das ven-
das, não só para o Natal, mas nos
últimos meses.

Fabio Bentes argumentou
que poderíamos ter um Natal
com taxa de crescimento pare-
cida com a de 2013, da ordem
de 5%, mas isso não vai aconte-
cer 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 con-
centrar a maior parte das contra-
tações são vestuário (57,91 mil)
e hiper e supermercados (18,99
mil), que vão responder, juntos,
por mais de 80% das vagas a se-
rem 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 seg-
mento.

De acordo com a CNC, en-
quanto o faturamento do varejo
como um todo cresce em média
34% na passagem de novembro
para dezembro, no segmento de
vestuário o faturamento costu-
ma subir 90%.

Em relação a hiper e super-
mercados, o economista desta-
cou 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 pro-
duza um número absoluto de va-
gas 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 Te-
souro Direto superaram os res-
gates em R$ 1,288 bilhão em
agosto deste ano. De acordo
com os dados do Tesouro Naci-
onal, divulgados na sexta-feira
(24), as vendas do programa atin-
giram R$ 3,312 bilhões no mês
passado. Já os resgates totaliza-
ram R$ 2,023 bilhões, sendo R$
1,881 bilhão relativo a recom-
pras 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 aque-
les corrigidos pela inflação (Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo – IPCA), que
corresponderam a 44,9% do to-
tal. 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 bi-
lhões no fim de agosto, um au-
mento 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 par-
ticipantes se cadastraram no pro-
grama no mês passado. O núme-
ro total de investidores atingiu
12.465.896, alta de 54% nos úl-
timos 12 meses. O total de in-
vestidores ativos (com opera-
ções em aberto) chegou a
1.635.257, aumento de 21,6%
em 12 meses. No mês, o acrés-
cimo foi de 37.855 novos inves-
tidores ativos.

A utilização do Tesouro Di-
reto por pequenos investidores
pode ser observada pelo consi-
derável 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 prefe-
rindo 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 Te-
souro Direto está disponível na
página do Tesouro Nacional na
internet.

Fonte de recursos
O Tesouro Direto foi criado

em janeiro de 2002 para popu-
larizar esse tipo de aplicação e
permitir que pessoas físicas pu-
dessem adquirir títulos públicos
diretamente do Tesouro Nacio-
nal, via internet, sem intermedi-
ação de agentes financeiros. O
aplicador só precisa pagar uma
taxa para a corretora responsá-
vel 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 dívi-
das e honrar compromissos. Em
troca, o Tesouro Nacional se
compromete a devolver o valor
com um adicional que pode va-
riar de acordo com a Selic, índi-
ces de inflação, câmbio ou uma
taxa definida antecipadamente
no caso dos papéis prefixados.
(Agencia Brasil)

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 pas-
sado. É também a maior taxa
para setembro desde 1994
(1,42%).

Com o resultado, a prévia da
inflação oficial acumula taxas de

Prévia da inflação oficial sobe
para 1,14% em setembro

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 Esta-
tística (IBGE).

Despesas
De agosto para setembro,

oito dos nove grupos de despe-
sas 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 tam-
bém apresentou impacto impor-
tante na alta do IPCA-15, ao re-
gistrar 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 re-
levante 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 perí-
odo.

Por outro lado, educação foi
o único grupo de despesas com
deflação (queda de preços): -
0,01%. (Agencia Brasil)



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.
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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 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 Certifi cados 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 fi m 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 agentefi duciario@vortx.com.br 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início 
da Assembleia, os seguintes documentos:  (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, 
cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; e (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos 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 certifi cados 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

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 

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

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, 

Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

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, 

no percentual de 10% do montante da condenação (art. 523, §1º e 3º do NCPC), ou ser levado a efeito a 
Rua Alves 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006919-86.2017.8.26.0100 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Thania Pereira Teixei-
ra 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: Ci-
te-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, independen-
temente 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, apre-
sente 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. 

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 BRASI-
LEIRA DE SECURITIZAÇÃO) com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, Con-
junto 215, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.105.040/0001-23 (“Securitiza-
dora” 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 Fi-
nanceira”) e da cláusula 7.4 do Termo de Securitização, na qualidade de Emissora dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da Série Única da 3ª Emissão da Virgo (“CRA” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar os Senho-
res Titulares de Certifi cados 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 compa-
nhia 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 Jurídi-
ca 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 (“Amorti-
zação 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 Fi-
nanceira, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Pagamento até a Data da Amorti-
zação Antecipada, sem a incidência de prêmio (“Valor da Amortização Antecipada”); (ii) o efetivo resgate da CPR-F Fi-
nanceira 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 con-
dicionada à adesão de um montante mínimo de CRA que represente 50% (cinquenta por cento) do saldo do Valor No-
minal 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 Fi-
duciário para os seguintes endereços: juridico@virgo.inc com cópia para gestao@virgo.inc e para o Agente Fiduciário: 
agentefi duciario@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 ti-
tulares de CRA, conforme estabelece a cláusula 7.4.3 do Termo de Securitização. (v) A Oferta de Resgate Ante-
cipado 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 defi nidos neste edital são 
aqui utilizados com os signifi cados 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
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Anatel aprova leilão da exploração
do acesso móvel na tecnologia 5G

Nacional
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A diretoria da Agência Na-
cional 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 ve-
locidade da conexão móvel.

O leilão será no dia 4 de no-
vembro. A direção da Anatel
aprovou a proposta após análi-
se 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 diver-
sas inovações tecnológicas
que serão refletidas em maior
produtividade, avanços na eco-
nomia e na qualidade de servi-
ços, com diversos equipamen-
tos eletrônicos conectados e
inteligentes, como carros, má-
quinas 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 on-
das 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 comunica-
ção com outros aparelhos.

O início da oferta do servi-
ço está previsto nas maiores
capitais do Brasil no meio de
2022. Contudo, se houver con-
dições técnicas e de implanta-
ção do serviço usando a tecno-
logia 5G com as obrigações de-
finidas, isso poderá ser adian-
tado. Contudo não há uma pre-
visão agora de quando os pri-
meiros serviços poderão estar
ativados.

Os representantes da Ana-
tel informaram em entrevista co-
letiva na tarde de sexta-feira (24)
que as faixas de outorga licita-
das custarão R$ 10,6 bilhões
aos candidatos, com mais R$
39,4 bilhões em compromissos.

O superintendente de Com-
petição da Anatel, Abraão Bal-
bino, respondeu a questiona-
mentos 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 cál-

culo teria a ver com a avaliação
sobre as áreas urbanas e rurais
que deveriam ser cobertas. A
Anatel utilizou inicialmente in-
formações do censo do IBGE,
cuja última edição foi em 2010.
Também foram analisadas ou-
tras referências de dados para
a base de cálculo.

“A Anatel tinha uma base
subestimada da Embrapa, Em-
presa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária da parte do uni-
verso 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 determi-
nação 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 des-
tinado para investimentos em
educação, como para conectar

escolas. Esse recurso será apli-
cado em projetos específicos
para cada unidade de ensino.
Será criado um grupo de acom-
panhamento que irá analisar os
projetos e os investimentos.

O presidente da Anatel Leo-
nardo de Morais declarou em
entrevista coletiva que serão
cobertas 9,5 mil localidades que
não possuem cobertura de ce-
lular atualmente.

Outra obrigação diz respei-
to à interferência no sinal de te-
levisão por antena parabólica.
Será criada uma entidade para
administrar recursos arrecada-
dos com o leilão que serão apli-
cados na migração de pessoas
que dependem desse serviço
para ter TV aberta para outra
faixa, recebendo kits específi-
cos 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 pode-
rão recorrer ao auxílio para re-
ceber kits e migrarem para con-
tinuar tendo o sinal de TV aber-
ta. (Agencia Brasil)

Presidente destaca,
na ONU, ações do
Brasil na transição

energética
Após discursar na Assem-

bleia Geral da Organizações das
Nações Unidas (ONU) no iní-
cio da semana, o presidente
Jair Bolsonaro voltou a partici-
par, na sexta-feira (24), de um
evento multilateral. Em vídeo
gravado, o presidente partici-
pou do Diálogo de Alto Nível
sobre Energia. O evento foi
convocado pelo secretário-ge-
ral das Nações Unidas, Antó-
nio Guterres, para tratar exclu-
sivamente 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 du-
rou pouco mais de 5 minutos,
Jair Bolsonaro lembrou que a
matriz energética da maioria dos
países, baseada majoritariamen-
te em fontes fósseis, é a princi-
pal 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 elétri-
ca, são renováveis. Somos
exemplos de transição energé-

tica, processo que, no Brasil,
teve início nos anos 1970”.

Em janeiro deste ano, quan-
do 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 cen-
trais da iniciativa. Segundo
Bolsonaro, ao longo desse pe-
ríodo de interlocução multila-
teral, o Brasil estabeleceu “in-
tensa 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 úni-
ca. Todas as fontes de energia
limpa e todas as tecnologias
disponíveis, terão papel impor-
tante na transição”, enfatizou
o presidente.

Bolsonaro ainda destacou
ações do Brasil para conter as
mudanças climáticas e a emis-
são de carbono na atmosfera.

“Por meio do pacto em bio-
combustíveis, assumimos o
compromisso de reduzir, vo-
luntariamente, 620 milhões de
toneladas de emissões de car-
bono em 10 anos, consideran-
do apenas o setor de combus-
tíveis de transporte”. (Agen-
cia Brasil)

Prazo para prova de vida de servidores
aposentados acaba dia 30

Servidores civis do Execu-
t ivo Federal  aposentados,
pensionistas e anistiados po-
líticos civis que ainda não fi-
zeram a comprovação de vida
em 2020 ou em 2021, no perío-
do de janeiro a junho de 2021,
têm até 30 de setembro para
se atualizar. A necessidade
dessa comprovação foi sus-
pensa 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 ban-
cária onde o beneficiário rece-
be o pagamento. Quem já tem
a biometria cadastrada no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)
ou no Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran) pode
acessar  o  apl icat ivo

SouGov.br para consultar a
situação da comprovação de
vida e obter as orientações
para realizá-la por meio de apli-
cativo móvel.

Algumas instituições ban-
cárias 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 funciona-
mento 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)
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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 4.730.356-
SP, 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 representados
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 1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10-11-1), 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

Visconde de Inhaúma Investimentos Imobiliários e Participações S.A.  |  CNPJ nº 20.512.090/0001-07
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E DE 2019 - Valores em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma

Balanço Patrimonial Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração de Resultado

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Relatório da Administração

A T I V O Nota      2020      2019    1/1/19
Circulante  3.092 3.662 2.158
 Caixa e equivalente de caixa 4 966 943 166
 Contas a receber 5 1.694 1.794 663
 Adiantamentos a fornecedores  - 76 12
 Tributos a recuperar 6 325 849 1.265
 Outros créditos  107 - 52
Ativo não circulante  208.540 235.329 230.028
 Contas a receber 5 - 249 -
 Partes relacionadas 7 120 120 8
 Propriedades para investimento 8 208.420 234.960 230.020
Total do ativo  211.632 238.991 232.186
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO Nota      2020    2019* 1/1/19*
Circulante  12.344 3.220 1.480
 Fornecedores  39 8 7
 Obrigações tributárias 9 167 102 127
 Obrigações trabalhistas  54 - -
 Cédula de crédito imobiliário 10 4.519 - -
 Adiantamento para reforma  575 - 402
 Adiantamento de clientes  94 46 55
 Partes relacionadas 7 500 - -
 Ações preferenciais resgatáveis 11 6.396 3.064 889
Não circulante  186.286 190.703 190.703
 Cédula de crédito imobiliário 10 186.286 190.703 190.703
Patrimônio líquido 12 13.002 45.068 40.003
 Capital social integralizado  87.253 87.253 87.253
 Prejuízos acumulados  (74.251) (42.185) (47.250)
Total do passivo e patrimônio líquido  211.632 238.991 232.186
*(reapresentado)

 Nota Capital social Reserva de capital Legal Prejuízos acumulados   Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018  87.253 - - (47.250) 40.003
Ágio na subscriçao de ações preferenciais resgatáveis 12 - 1.780 - - 1.780
Reclassificação das ações preferencias resgatáveis 12 - (1.780) - - (1.780)
Lucro do exercício  - - - 5.065 5.065
Saldos em 31 de dezembro de 2019  87.253 - - (42.185) 45.068
Ágio na subscriçao de ações preferenciais resgatáveis 12 - 2.410 - - 2.410
Reclassificação das ações preferencias resgatáveis 12 - (2.410) - - (2.410)
Prejuizo do exercício  - - - (32.066) (32.066)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  87.253 - - (74.251) 13.002

 Nota          2020          2019
Receita líquida 13 14.070 14.066
Custo dos serviços prestados 14 (1.615) (1.615)
Lucro bruto  12.455 12.451
Despesas administrativas 14 (2.343) (2.391)
Outras receitas/(despesas)  
 operacionais, líquidas 15 (24.456) 9.259
Impostos e taxas  (277) (21)
  (27.076) 6.847
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro (14.621) 19.298
Resultado financeiro
Receitas financeiras 16 22 57
Despesas financeiras 16 (17.467) (14.290)
  (17.445) (14.233)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  (32.066) 5.065
Média ponderada das ações  87.252.663 87.252.661
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação  (0,367507) 0,058050

Demonstrações do Resultado Abrangente
       2020     2019
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (32.066) 5.065
 Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente dos exercício (32.066) 5.065

Fluxos de caixa das atividades operacionais Nota      2020     2019
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  (32.066) 5.065
Ajustes em:
 Depreciação 14 2.163 2.164
 Pis e Cofins sobre a depreciação 14 (548) (549)
 Constituição (Reversão) da provisão  
  para redução ao valor recuperável  
  da propriedade para investimento 15 24.377 (7.104)
 Juros sobre cédula de crédito imobiliário (“CCI”) 16 15.918 13.794
 Juros sobre ações preferenciais resgatáveis 16 922 395
 Constituição (reversão) da provisão  
  para créditos de liquidação duvidosa 15 - (2.064)
Variações nos ativos e passivos:
 Contas a receber 5 349 684
 Outros créditos  (107) 52
 Adiantamentos a fornecedores  76 (64)
 Tributos a recuperar 6 1.072 965
 Fornecedores  30 1
 Obrigações tributárias 9 65 (25)
 Obrigações trabalhistas  54 -
 Adiantamento para reforma  575 (402)
 Adiantamentos de clientes  48 (9)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 12.928 12.903
 Juros pagos sobre cédula  
  de crédito imobiliário (“CCI”)  (15.815) (13.794)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (2.887) (891)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Partes relacionadas  - (112)
Caixa líquido aplicado nas atividades investimentos - (112)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 Partes relacionadas 7 500 -
 Emissão de ações preferenciais 11 2.410 1.780
Caixa líquido gerado pelas  
 atividades financiamentos  2.910 1.780
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa 23 777
 No início do exercício  943 166
 No fim do exercício  966 943
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa 23 777

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da Visconde de Inhaúma Investimen-
tos Imobiliários e Participações S.A. Opinião: Examinamos as demons-
trações financeiras da Visconde de Inhaúma Investimentos Imobiliários e 
Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Visconde de Inhaúma Investimentos Imobiliários e Partici-
pações S.A. em 31/12/20, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em rela-
ção à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Incerteza significativa relacionada com a 
continuidade operacional: Chamamos a atenção para a Nota 1 às de-
monstrações financeiras, que indica que a Sociedade gerou prejuízo de 
32.066 mil durante o exercício findo em 31/12/20, e nessa data, o passivo 
circulante da companhia excedeu o total do ativo em R$ 9.252 mil. Confor-
me apresentado na Nota 1, esses eventos ou condições, juntamente com 
outros assuntos descritos na Nota 1, indicam a existência de incerteza 
significativa que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade 
de continuidade operacional da companhia. Nossa opinião não está res-
salvada em relação a esse assunto. Reapresentação do balanço patrimo-
nial em 31/12/19 e em 1/1/19: Em 6/5/20, emitimos relatório de auditoria 
sem modificação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, que 
ora estão sendo reapresentadas. Conforme descrito na nota 3, às demons-
trações financeiras, a Administração da Companhia efetuou reclassifica-
ções no balanço patrimonial para correção de erro. Consequentemente, os 
balanços patrimoniais em 31/12/19 e em 1/1/19 estão sendo reapresen-
tados como previsto pelo Pronunciamento Técnico CPC 23 (R1) - (IAS 8) 
- Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. 
Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Ou-
tras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 
o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administra-
ção. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o 
Relatório da Administração, e não expressamos nenhuma forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar dis-
torcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demons-
trações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi-
nanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevan-
te em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi-
cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Compa-
nhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 9 de setembro de 2021
Deloitte Touche Tohmatsu Ribas Gomes Simões
Auditores Independentes Ltda. Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 289690/O-0

1. Contexto operacional: A Companhia foi constituída em 27/6/14 sob a 
denominação de Real Estate XIX Investimentos Imobiliários e Participa-
ções S.A. Em 30/4/15 alterou a denominação para Visconde de Inhaúma 
Investimentos Imobiliários e Participações S.A. A Companhia com sede em 
São Paulo/SP, tem como objeto social a participação em outras socieda-
des, a realização de investimentos no setor imobiliário e a administração 
de bens próprios. Os fundos Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo 
de Investimento em Participações e BRE/Alpha Multiestratégia Fundo de 
Investimento em Participações Investimento no Exterior são seus acionis-
tas, detendo 50% das ações cada um. A operação da Companhia consiste 
na locação e gestão de um edifício de escritórios corporativos, de sua 
propriedade, situado na Rua Visconde de Inhaúma, 83, com numeração 
suplementar pela Rua Teófilo Otoni, 64, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Em 
31/12/20, a Companhia apresenta capital circulante líquido negativo em 
R$ 9.252, representado substancialmente pelas obrigações de Cédulas de 
Crédito Imobiliário (“CCI”) junto a instituições financeiras (vide nota 10) e 
sobre o impacto das ações preferenciais que foram registradas como 
instrumentos financeiros (vide nota 11). O compromisso de pagamento do 
principal das cédulas de Crédito Imobiliário ocorrerá em 2021, com ape-
nas o pagamento dos juros devidos durante este período de carência. A 
companhia apresenta geração de caixa suficientes para a manutenção 
das operações, e a Administração continuará com os esforços necessários 
para a locação das áreas vagas no empreendimento. 1.1. Coronavírus 
(Covid-19): A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a CO-
VID-19 é uma emergência de saúde global e passou a tratar a doença 
como uma pandemia, sendo necessário tomada de decisões significativas 
de governos e entidades do setor privado. Em atendimento ao Ofício-Cir-
cular/CVM/SNC/nº 02/2020, quanto aos impactos advindos da epidemia 
COVID-19, a Administração da Companhia, tomou os cuidados recomen-
dados nos protocolos de funcionamento de suas atividades, além de todas 
as outras medidas de acordo com as autoridades de saúde e saneamento. 
A Companhia considerou na identificação dos impactos da crise o nível de 
maturidade de sua gestão, visando dar respostas urgentes para a crise e 
continuidade dos negócios dos seguintes aspectos: • Análise do endivida-
mento - não só do volume contratado, mas seus prazos, taxas, garantias 
e demais condições. • Rentabilidade e continuidade contratual - Visando 
mitigar eventuais vacâncias aos contratos atuais de locação, houve junto 
aos locatários, renegociação temporária e transitória de algumas regras 
previstas em seus contratos de locação, particularmente no que se refere 
ao diferimento do pagamento dos aluguéis do Imóvel, frente ao abalo nas 
atividades dos Locatários trazido pela pandemia do COVID-19. Com base 
nesse contexto verificamos uma redução na receita líquida de R$ 14.066 
em 2019 para R$ 12.324 em 2020. Outro ponto a ressaltar é o aprendiza-
do da Companhia durante essa crise e que certamente perdurará mesmo 
após o fim dessa pandemia, sobretudo com relação a trabalhos em home 
office, reuniões on-line com a dinamização das tomadas de decisão de 
forma rápida e assertiva. 2. Base de preparação e apresentação das 
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária e os pronun-
ciamentos técnicos, as orientações e interpretações técnicas emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovadas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração declara que todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e so-
mente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela 
Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram elabo-
radas com base no custo histórico, exceto pela reavaliação de determina-
das propriedades e instrumentos financeiros mensurados aos seus valo-
res reavaliados ou seus valores justos no final de cada período de 
relatório, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histó-
rico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em 
troca de bens e serviços. As demonstrações financeiras estão apresenta-
das em reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A autorização 
para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria 
da Companhia em 9/9/21. Uso de estimativas e julgamentos: Na prepara-
ção das demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das práticas contábeis 
da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e 
despesas. As estimativas contábeis utilizadas na preparação das de-
monstrações financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, 
com base no julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significa-
tivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção da vida 
útil das propriedades para investimento e de sua recuperabilidade nas 
operações, a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, a análise do 
risco de crédito para determinação da provisão para perdas de crédito 
esperadas e o valor justo das propriedades de investimento, assim como 
a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclu-
sive para riscos. Os valores justos das propriedades para investimento 
são baseados nos valores de mercado e no valor estimado pelo qual uma 
propriedade poderia ser trocada na data da avaliação entre partes conhe-
cedoras e interessadas em uma transação sob condições normais de 
mercado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas po-
derá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados 
nas demonstrações financeiras devido ao tratamento inerente ao processo 
de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo 
menos anualmente. 3. Resumo das principais práticas contábeis: As 
práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demons-
trações financeiras. a) Apuração do resultado do exercício: A receita é 
calculada pelo valor justo da compensação recebida ou a receber por ar-
rendamento operacional e venda de imóveis. A receita é reconhecida 
quando a Companhia e suas controladas transferem o controle dos bens 
ao cliente. As despesas são apresentadas seguindo o regime da compe-
tência. b) Caixa e equivalente de caixa: Disponibilidades (que compreen-
dem o caixa e as contas correntes de bancos), aplicações de curto prazo 
(igual ou inferior a 90 dias), com alta liquidez e com risco de mudança de 
valor insignificante. c) Propriedade para investimento: São propriedades 
mantidas para obter renda com aluguéis. As propriedades para investi-
mento são mensuradas ao custo, incluindo custos da transação, deduzido 
da depreciação calculada pelo método linear de acordo com a expectativa 
de vida útil das propriedades. O valor justo da propriedade para investi-
mento é divulgado, conforme nota 8. Uma propriedade para investimento 
é baixada após a alienação ou quando esta é permanentemente retirada 
de uso e não há benefícios econômicos futuros resultantes da alienação. 
Qualquer ganho ou perda resultante da baixa do imóvel (calculado como a 
diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ati-
vo) é reconhecido no resultado do período em que o imóvel é baixado. 
Anualmente, a Companhia revisa a vida útil e o valor residual das suas 
propriedades para investimento. d) Ativos circulante e não circulante: São 
registrados pelos seus valores de aquisição e, quando aplicável, são redu-
zidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. A 
provisão para perdas de crédito esperadas, quando necessária, é consti-
tuída no montante considerado suficiente pela Administração para cobrir 
as perdas prováveis na realização dos créditos. e) Instrumentos financei-
ros: Ativos financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros 
sob as seguintes categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio do 
resultado; e (ii) custo amortizado. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração deter-
mina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 
(i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os 
ativos financeiros que não atendem aos critérios de mensurados ao custo 
amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os ganhos ou as 
perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros men-
surados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na de-
monstração do resultado na rubrica “Resultado financeiro” no período em 
que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em cone-
xão com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na 
mesma linha do resultado afetada pela referida operação. A Companhia 
avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo finan-
ceiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de 
seu valor recuperável (“impairment”). Se houver alguma evidência, a 
perda mensurada como a diferença entre o valor recuperável e o valor 
contábil desse ativo financeiro é reconhecida na demonstração do resul-
tado. (ii) Custo amortizado: O ativo financeiro deve ser mensurado ao 
custo amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: (a) o 
ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo 
seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa con-
tratuais, e; (b) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em 
datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente 
pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. São 
incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento 
superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados como 
ativos não circulantes). Os ativos financeiros da Companhia compreen-
dem o saldo de contas a receber decorrente da concessão. Os ativos fi-
nanceiros são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da 
taxa de juros efetiva. Passivos financeiros: A Companhia classifica todos 
os passivos financeiros como mensurados subsequentemente ao custo 
amortizado, exceto por: a) Passivos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado. Esses passivos, incluindo derivativos que sejam passivos, de-
vem ser mensurados subsequentemente ao valor justo. b) Passivos finan-
ceiros que surjam quando a transferência do ativo financeiro não se qua-
lificar para reconhecimento ou quando a abordagem do envolvimento 
contínuo for aplicável. c) Contratos de garantia financeira. d) Compromis-
sos de conceder empréstimo com taxa de juros abaixo do mercado. e) A 
contraprestação contingente reconhecida por adquirente em combinação 
de negócios à qual se aplica o CPC 15. Essa contraprestação contingente 
deve ser mensurada subsequentemente ao valor justo com as alterações 
reconhecidas no resultado. O método de juros efetivos é utilizado para 
calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despe-
sa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que 
desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive ho-
norários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da 
taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) 
ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, 
por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil lí-
quido. f) Avaliação do valor recuperável de ativos: A Administração revisa 

anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas que possam indicar “impairment” ou perda de seu valor re-
cuperável. Quando tais evidências são identificadas, é constituída provi-
são para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recupe-
rável. g) Passivos circulante e não circulantes: São demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos e variações monetárias incorridas até as datas 
dos balanços. No estudo elaborado pela Administração, não foram identi-
ficados efeitos relevantes a serem registrados referentes a ajuste a valor 
presente. Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a 
Companhia possui uma obrigação real legal ou constituída como resultado 
de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja re-
querido para saldar a obrigação. São acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incor-
ridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estima-
tivas do risco envolvido. h) Cessão de crédito imobiliário: As operações de 
cessão de recebíveis imobiliários são contabilizadas e divulgadas de 
acordo com sua essência e realidade econômica. Dessa forma, a decisão 
sobre a baixa das contas a receber, ou ao preparar as divulgações neces-
sárias, a Companhia considera: (i) se o controle financeiro de administra-
ção e gestão sobre os recebíveis cedidos remanesce com a Companhia - 
como evidências desse controle podem ser citados, entre outros, a 
custódia física do título, as gestões de cobrança com autonomia para es-
tabelecer prazos ou condições de pagamento e o recebimento/trânsito dos 
recursos desses recebíveis na conta corrente ou na conta de cobrança da 
entidade; (ii) se a Companhia retém, de forma substancial, os direitos em 
relação aos recebíveis cedidos (juros, mora e/ou multas, parcela do pró-
prio fluxo de caixa); (iii) se a Companhia retém, de forma substancial, os 
riscos e as responsabilidades sobre os créditos cedidos - por exemplo, 
obrigação contratual de recompra de créditos vencidos e não pagos ou, até 
mesmo, recompra espontânea de créditos com frequência que caracterize 
habitualidade; (iv) se a entidade cria obrigação contratual ou não formali-
zada, fornecendo garantias aos investidores em relação aos recebimentos 
e/ou rendimentos esperados, mesmo que informalmente. O atendimento a 
uma dessas condições anteriores implica a manutenção dos créditos 
como ativos e acarreta reconhecimento, como passivo, dos valores rece-
bidos pela cessão dos créditos. A Companhia em sua operação de cessão 
de crédito de recebíveis, ao ceder seu fluxo de caixa futuro, decorrente de 
contratos de aluguel mantidos com os locatários, registra o valor recebido 
em conta de passivo controlando o diferimento correspondente a apropria-
ção da receita conforme o fluxo de recebimentos. i) Ações preferenciais 
resgatáveis: Instrumentos de dívida e de patrimônio emitidos são classifi-
cados como passivos financeiros ou patrimônio, de acordo com a natureza 
do acordo contratual e as definições de passivo financeiro e instrumento 
de patrimônio. A Companhia possui as Ações Preferenciais Resgatáveis de 
Classe A que são classificadas como passivos financeiros em virtude das 
características dessas ações, que determinam o pagamento de dividendos 
prioritários e cumulativos e resgate programado ou mandatório das ações 
a critério de seus titulares. As ações resgatáveis são mensuradas utilizan-
do o método da taxa de juros efetivos. j) Imposto de renda e contribuição 
social: No exercício findo em 31/12/19, a Companhia adotou o regime de 
tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição 
social, são calculados nas alíquotas de 15% acrescida de adicional de 
10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil (IRPJ) e 9% sobre o 
lucro tributável (CSSL) e considerando a compensação de prejuízos fiscais 
e base negativa da CS limitada a 30% do lucro real, do exercício. k) Ado-
ção as novas normas revisadas: Adoção inicial dos pronunciamentos vi-
gentes em 1/1/20: Data efetiva: 1/1/20. Novas normas ou alterações: 
• Definição de Negócio (Alterações ao CPC 15/ IFRS 3); • Definição de 
Materialidade (Alterações ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); • Reforma da 
taxa de juros de referência (Alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 08/IAS 39 
e CPC 40/IFRS 7). Data efetiva: 1/6/20. Novas normas ou alterações: • 
Benefícios relacionados à COVID-19 concedidos para arrendatários em 
contratos de arrendamento (alteração ao CPC 06/IFRS 16). A Companhia 
avaliou e não identificou impactos na adoção dos pronunciamentos acima 
referidos. l) Reapresentação do balanço patrimonial: A Administração 
identificou erro na segregação entre circulante e não circulante dos saldos 
de cédulas de crédito imobiliários em 31/12/2019 e de 2018. Por essa 
razão o balanço patrimonial de 31/12/19 e de 1/1/19 estão sendo reapre-
sentados conforme previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro e no CPC 26 (R1) - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis. Os efeitos dos ajustes contabilizados estão 
apresentados abaixo:
  Saldos em 31/12/19
Balanço patrimonial Saldos anterior-  Saldos rea-
Passivo circulante mente apresentados  Ajustes presentados
Cédula de crédito imobiliário 17.247 (17.247) -
Total passivo circulante 20.467 (17.247) 3.220
Passivo não circulante
Cédula de crédito imobiliário 173.456 17.247 190.703
Total passivo não circulante 173.456 17.247 190.703
  Saldos em 1/1/19
Balanço patrimonial Saldos anterior-  Saldos rea-
Passivo circulante mente apresentados  Ajustes presentados
Cédula de crédito imobiliário 11.981 (11.981) -
Total passivo circulante 13.461 (11.981) 1.480
Passivo não circulante
Cédula de crédito imobiliário 178.722 11.981 190.703
Total passivo não circulante 178.722 11.981 190.703
4. Caixa e equivalente de caixa:   2020   2019
Banco Itaú S.A.  48 59
Bradesco S.A.- Operação Compromissada 918 884
 966 943
Em 31/12/2020 e 2019, as operações compromissadas são efetuadas 
com vencimento em D+1 com taxas que variam entre 98% a 100% do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 
5. Contas a receber: São representados por:   2020   2019
Contas a receber de aluguéis 1.694 2.043
 1.694 2.043
Circulante 1.694 1.794
Não circulante - 249
Os contratos vigentes de arrendamentos mercantis são atualizados anu-
almente pela variação do IGPM, sendo que não existem cláusulas de 
recebimentos contingentes, pois as cláusulas não foram pactuadas con-
siderando variáveis de vendas, índices futuros ou correlatos. 6. Tributos 
a recuperar: São representadas pelos valores a seguir relacionados:
   2020   2019
IRPJ a compensar de anos anteriores 151 403
CSSL a compensar de anos anteriores 4 285
PIS a compensar 26 25
COFINS a compensar 120 117
IRRF a compensar 15 14
Outros valores a compensar 9 5
 325 849
7. Partes relacionadas:
Ativo   2020   2019
Mútuo a receber - São Bento 120 120
Total 120 120
Passivo   2020   2019
Mútuo a pagar - Real Estate XXIV 500 -
Total 500 -
São consideradas partes relacionadas às empresas integrantes do Gru-
po Pátria e BRE Alpha, seus controladores, diretores, administradores 
e familiares. A Companhia apresenta saldo a pagar em 31/12/20 de 
R$6.396, referente a emissão de ações preferenciais subscritas pelo 
acionista Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo de Investimento 
em Participações, conforme mencionado na nota 11 e um mútuo com a 
Real Estate XXIV Investimentos Imobiliários e Participações S.A, no mon-
tante de R$500. Além do saldo a receber de R$120 da São Bento Inves-
timentos Imobiliários e Participações S.A, empresa integrante ao Grupo 
Pátria. Para as transações com partes relacionadas caracterizadas por 
mútuos com as empresas mencionadas acima, a administração elabo-
ra contratos de mútuo e as transações possuem remuneração de juros 
de 0,5% a.m. em moeda corrente nacional. Nos exercícios findos em 
31/12/2020 e de 2019 não houve remuneração para a Administração.
8. Propriedades para investimentos:
 Taxa de  Saldo    Saldo
 depreci- inicial Depre- Impair- final
Descrição 2020 ação a.a.      2019 ciação      ment      2020
Terrenos  121.173 - - 121.173
Edificações 1,50% 129.765 (2.163) - 127.602
“Impairment”  (15.978) - (24.377) (40.355)
Total  234.960 (2.163) (24.377) 208.420
 Taxa de  Saldo    Saldo
 depreci- inicial Depre- Impair- final
Descrição 2019 ação a.a.      2018 ciação     ment      2019
Terrenos  121.173 - - 121.173
Edificações 1,50% 131.927 (2.164) - 129.763
“Impairment”  (23.080) - 7.104 (15.976)
Total  230.020 (2.164) 7.104 234.960
Refere-se a imóvel situado na Rua Visconde de Inhaúma, 83, com nu-
meração suplementar pela Rua Teófilo Otoni, 64, Rio de Janeiro/RJ. A 
administração da Companhia avalia que o valor justo do imóvel é de 
R$208.420 (R$234.960 em 2019). Esse valor foi calculado utilizando-se 
uma taxa de capitalização (“cap rate”) de 7,50 % ao ano, uma taxa de 
desconto de 8,75% ao ano e um período de desconto igual ao prazo re-
manescente dos contratos de locação. A propriedade para investimento 
foi dada em garantia conforme Contrato de Cessão Fiduciária de Rece-
bíveis das Locações e de Seguros firmado com a Cibrasec Companhia 
Brasileira de Securitização, referente a operação de securitização de 
créditos imobiliários, conforme a nota 10.
9. Obrigações tributárias:   2020   2019
COFINS a recolher 133 80
PIS a recolher 29 17
IRRF s/ pessoa jurídica 2 1
PIS, COFINS e CSLL a recolher 3 4
 167 102

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. 
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.
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10. Cédula de crédito imobiliário: Vencimento
 Taxa                final                  2020    2019*
Cédula de Crédito  7,5% a 10,3% 
 Imobiliário  a.a. + TR 13/12/2034 190.805 190.703
Circulante   4.519 -
Não circulante   186.286 190.703
      2020     2019*
2020 - -
2021 4.519 4.417
2022 8.278 8.278
2023 8.258 8.258
2024 e posteriores 169.750 169.750
 190.805 190.703
*(reapresentado)
A administração efetuou operação estruturada de securitização de cré-
ditos imobiliários no montante de R$175.000. O pagamento deve ser 
realizado no prazo de 180 meses, com taxas de juros assim estruturada 
a partir de junho/2018: a) junho/2018 até janeiro/2020 (inclusive), TR 
+ 7,5%; b) fevereiro/2020 até janeiro/2023 (inclusive), TR + 8,7%; 
c) fevereiro/2023 até dezembro/2034, TR + 10,3%. Foi concedido um 
prazo de carência de pagamento do principal por 36 meses, sendo que a 
primeira parcela de amortização ocorrerá em junho/2021. O cronograma 
de amortizações foi alterado para refletir o pagamento mensal de prin-
cipal e juros, bem como o alongamento do prazo final da operação até 
dezembro/2034. O total de despesas com juros e atualização monetária 
no exercício findo em 31/12/20 foi de R$15.918 (R$13.794 em 2019), 
conforme nota 16. A propriedade para investimento foi dada em garantia 
na operação de securitização de créditos imobiliários conforme nota ex-
plicativa nº 8. Os empréstimos da Companhia não estão sujeitos ao cum-
primento de índices financeiros e operacionais pactuados (“covenants”).
11. Açoes preferenciais resgatáveis:   2020   2019
Ações preferenciais resgatáveis 5.015 2.605
Juros sobre ações preferenciais resgatáveis 1.381 459
 6.396 3.064
Em 29/6/18 e 13/8/18, os acionistas da Companhia aprovaram, por 
meio de AGE, aumento de capital da Companhia de R$1,00 para cada 
Assembleia, mediante a emissão de ação preferencial sem direito a 
voto, nominativa e sem valor nominal com prioridade no recebimento de 
dividendos fixos, da mesma classe daquela prevista no Artigo 5º, §3º do 
Estatuto Social da Companhia ao preço de emissão de respectivamente 
de R$318,92 e R$1.400, sendo integralizado o montante de R$ 825 em 
2018. Em 4/9/19, os acionistas da Companhia aprovaram, por meio de 
AGE, aumento de capital da Companhia de R$1,00 mediante a emissão 
de ação preferencial sem direito a voto, nominativa e sem valor nominal 
com prioridade no recebimento de dividendos fixos, da mesma classe 
daquela prevista no Artigo 5º, §3º do Estatuto Social da Companhia ao 
preço de emissão de respectivamente de R$1.000. Em 5/5/20, na sede 
social da Companhia, os acionistas aprovaram, por meio da AGE, au-
mento de capital da Companhia de R$1,00 mediante a emissão de ação 
preferencial sem direito a voto, nominativa e sem valor nominal com 
prioridade no recebimento de dividendos fixos, da mesma classe daquela 
prevista no Artigo 5º, §3º do Estatuto Social da Companhia ao preço 
de emissão de respectivamente de R$1.000. Em 3/8/20, na sede social 
da Companhia, os acionistas aprovaram, por meio da AGE, aumento de 
capital da Companhia de R$1,00 mediante a emissão de ação preferen-
cial sem direito a voto, nominativa e sem valor nominal com prioridade 
no recebimento de dividendos fixos, da mesma classe daquela prevista 
no Artigo 5º, §3º do Estatuto Social da Companhia ao preço de emissão 
de respectivamente de R$1.000. A cada ação preferencial ora emitida 
foi subscrita pelo acionista Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo 
de Investimento e Participações, administrada pela Pátria Investimentos 
Ltda., já o acionista BRE/Alpha Multiestratégia - Fundo de Investimentos 
em Participações Investimentos do Exterior, administrada pela BRL Trust 
Investimentos Ltda., renuncia ao seu direito de preferência no aumento 
de capital da Companhia. Não há data prevista de resgate das ações, 
porem: (i) podem ser resgatadas a qualquer tempo a exclusivo critério 
de seu portador: (ii) automática após o pagamento da totalidade dos 
dividendos fixos. Para efeitos societários, o valor total da emissão foi 
alocado parte como capital social integralizado, no valor de R$2,00, e 
parte como reserva de capital no montante de R$ 2.410 (R$1.780 em 
2019). Para efeitos de registro contábil de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil (CPC), essa transação foi considerada como um 
instrumento financeiro (passivo). Portanto, o valor total de emissão foi 
registrado como passivo circulante, sendo R$ 5.015 R$ 2.605 em 2019), 
e atualizado a taxa de 25% ao ano R$ 922 (R$ 395 em 2019), confor-
me estipulada em ata da AGE. O saldo em 31/12/20 é de R$6.396 (R$ 
3.064 em 2019). 12. Patrimônio líquido: Capital social: Em 31/12/20 o 
capital social subscrito e integralizado é de R$87.253 representado por 
87.252.658 ações ordinárias, e 3 ações preferenciais. Reserva legal: É 
constituída, quando aplicável, à razão de 5% do lucro líquido apurado em 
cada período social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o li-
mite de 20% do capital social. Dividendos distribuídos: O Estatuto Social 
prevê que, do resultado apurado em cada exercício social, ajustado na 
forma da Lei nº 6.404/76, 1% será distribuído como dividendos mínimos 
obrigatórios. O Lucro apurado no exercício de 2019, não foi suficiente 
para absorver o saldo de prejuízos acumulados da Companhia e, portan-
to, não houve provisão e distribuição de dividendos no exercício. Para o 
exercício de 2020 a Companhia apurou prejuízo no período. 13. Receita 
líquida: Refere-se à locação de um edifício de sua propriedade (Nota 8). 
A realização é feita no prazo de vigência dos contratos de locação. As 
receitas são apresentadas da seguinte maneira:    2020    2019
Receita de aluguel 14.162 17.177
Multa por rescisão 1.908 -
Descontos incondicionais (685) (1.384)
Desconto concedido - (229)
Tributos sobre a receita (1.315) (1.498)
 14.070 14.066
14. Custos e despesas administrativas:
Custo dos serviços prestados    2020    2019
Depreciação (2.163) (2.164)
(-) Créditos de PIS e COFINS sobre a depreciação 548 549
 (1.615) (1.615)
Despesas gerais e administrativas
Condomínio (1.273) (1.448)
Auditoria, consultoria, assessoria (478) (216)
Aluguel, água e energia - (2)
Serviços de contabilidade/fiscal/fopag (115) (121)
Informática - (1)
Advogados (99) (117)
Publicidade (32) (116)
IPTU (1) (257)
Agente fiduciário (19) (19)
Outras despesas (28) (78)
Cartório, correios, telefone - (12)
Viagens - (4)
Despesa com pessoal (282) -
Seguros diversos (16) -
 (2.343) (2.391)

15. Outras receitas(despesas) operacionais, líquidas:
Constituição/Reversão da provisão da redução      2020     2019
 ao valor recuperável (a)  (24.377) 7.104
Constituição/reversão da provisão  
 para perdas de crédito esperadas - 2.064
Outras (79) 91
 (24.456) 9.259
(a) Refere se ao valor da provisão para redução ao valor recuperável
“impairment”, da propriedade para investimento, conforme nota 8. 
16. Resultado financeiro: São representados por:
Receitas financeiras     2020     2019
Rendimento de aplicação financeira 2 3
Variação monetária 13 50
Juros recebidos 8 4
Pis e Cofins sobre outras receitas (1) -
 22 57
Despesas financeiras
Despesas bancárias (66) (61)
Outras (7) (40)
Juros e variação monetária da CCI (15.918) (13.794)
Juros sobre as ações preferenciais resgatáveis (922) (395)
Multa e juros pagos (2) -
Desconto concedido (552) -
 (17.467) (14.290)
17. Imposto de renda e contribuição social: A Companhia adotou o
regime de lucro real nos exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019.
No exercício de 2020, não se apurou imposto a pagar em razão do pre-
juízo apresentado. Como a Companhia apresenta prejuízo fiscal e base
negativa de contribuição social nas datas dos balanços, a decisão da
Administração quanto ao não reconhecimento do ativo fiscal diferido está
baseada na ausência de expectativa de geração de lucro tributável fu-
turo. 18. Instrumentos financeiros: Em 31/12/20, os principais instru-
mentos financeiros estão descritos a seguir: • Caixa e equivalentes de
caixa: São classificados como ativos financeiros pelo custo amortizado.
• Contas a receber de clientes e outros créditos: Decorrem diretamente
das operações da Sociedade, são classificados como custo amortizado
e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos a provisão para
perdas e ajuste a valor presente, quando aplicável. • Fornecedores: De-
correm diretamente das operações da Sociedade e de suas controladas
e são classificados como passivos financeiros pelo custo amortizado.
• Cédula de créditos imobiliários: As operações são classificadas como
passivos financeiros pelo custo amortizado e estão contabilizadas pelos
seus valores contratuais, atualizados pela taxa efetiva de juros da ope-
ração. Os valores de mercado desses empréstimos são equivalentes a
seus valores contábeis. Classificação dos instrumentos financeiros: A
classificação dos instrumentos financeiros está apresentada a seguir, e
não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias
além das informadas em 31/12/20:
Ativos:     2020     2019
 Caixa e equivalentes de caixa 966 943
 Contas a receber de clientes 1.694 2.043
 Partes Relacionadas 120 120
Passivos:
 Fornecedores 39 8
 Partes relacionadas 500 -
 Cédula de crédito imobiliário 190.805 190.703
 Ações preferenciais resgatáveis 6.396 3.064
As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de risco a seguir
descritos na nota explicativa a seguir. 19. Gestão de riscos: Alguns ris-
cos, inerentes às atividades da Companhia envolvem riscos inerentes ao
setor imobiliário, de oscilações de valor dos imóveis, risco de liquidez,
bem como risco de crédito nas suas operações, que são minimizados pela
adoção de mecanismos de proteção e controle, conforme exposto a seguir:
I) Risco de mercado: Risco de mercado é o risco de que alterações nos
preços de mercado - tais como taxas de câmbio, taxas de juros e preços
no mercado imobiliário - irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor
de seus instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco
de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado,
dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
II) Risco cambial e taxas de juros: Esse risco advém da possibilidade da
Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de
juros de captação bem como pela exposição a oscilações de câmbio que
aumentem as suas despesas financeiras relativas a empréstimos obtidos
junto a instituições financeiras ou partes relacionadas. III) Risco de crédi-
to: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir
uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com
cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Os saldos de contas a receber
de clientes são apresentados nas demonstrações financeiras líquidos da
provisão para créditos de liquidação duvidosa, estimada pela Companhia
com base em análise individual, considerando o ambiente econômico
atual. A Companhia adotou a política de somente negociar com contra-
partes confiáveis e de obter garantia adequada, quando apropriado, como
meio de reduzir o risco de prejuízo financeiro devido à inadimplência. A
Companhia utiliza outras informações financeiras disponíveis ao público e
seus registros para a classificação de crédito de seus principais clientes e
fornecedores. A exposição da Companhia e o crédito de suas contrapartes
são continuamente monitorados, e o valor global das transações conclu-
ídas é distribuído entre as contrapartes aprovadas. IV) Risco de líquidez:
A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos por meio de
avaliações regulares de sua administração, e mantém um nível mínimo de
caixa como forma de assegurar a disponibilidade de recursos financeiros,
monitora diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados, mantém
aplicações financeiras com vencimentos diários de modo a promover má-
xima liquidez. 20. Provisão para riscos: Atualmente a Companhia não
tem conhecimento de ser parte (polo passivo ou ativo) em nenhuma ação
judicial, tributária, trabalhista e nenhum outro processo administrativo.
21. Seguros: A Companhia em 30/6/20, renovou a cobertura de seguro
patrimonial com cobertura de R$ 116.161, com vigência até 30/6/21.
22. Evento subsequente: Até a data de emissão dessas demonstrações
financeiras, não há eventos subsequentes que a Administração julgue
necessário divulgações em notas explicativas. 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

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 as formalidades de
convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o artigo 124,
parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 4. Ordem do Dia: (i) aprovar a
realização, pela Companhia, da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única da espécie quirografária,
a ser convolada na espécie com garantia real, para colocação privada (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), bem como os termos e
condições da Emissão e a celebração dos documentos relacionados à Emissão; (ii) autorizar a diretoria da Companhia, ou seus procuradores,
conforme o caso, a praticar todos os atos necessários para a consecução da Emissão; e (iii) ratificar os atos já praticados pela diretoria da
Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da Emissão. 5. Deliberações Tomadas: Após discutidas as matérias
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a realização, 
pela Companhia, da Emissão e da Oferta, de acordo com os seguintes termos e condições, a serem detalhados e regulados por meio da celebração 
do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
Quirografária, a ser Convolada na Espécie com Garantia Real, para Colocação Privada da Almeida Júnior Shopping Centers S.A.” (“Escritura de
Emissão”), a ser celebrada entre a Companhia e a RB SEC Companhia de Securitização, sociedade por ações com registro de emissor de valores
mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 254, 13º andar, sala 1.315, Centro, CEP
01014-907, inscrita no CNPJ sob o nº 02.773.542/0001-22 (“Debenturista”). (i) Data de Emissão. A Data de Emissão das Debêntures será até 
31 de outubro de 2021. (ii) Número da Emissão. As Debêntures representam a 3ª (terceira) emissão de debêntures da Companhia. (iii) Séries.  
A Emissão será realizada em uma única série. (iv) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$ 193.000.000,00 (cento e noventa e
três milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). (v) Quantidade. Serão emitidas 193.000 (cento e noventa e três mil)
Debêntures. (vi) Valor Nominal Unitário. As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão (“Valor
Nominal Unitário”). (vii) Forma e Comprovação de Titularidade. As Debêntures são nominativas, escriturais, sem emissão de cártulas ou certificados.
Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pela averbação no Livro de Registro de Debêntures arquivado na sede
da Companhia, sendo considerado “Debenturista”, as pessoas que estiverem ali registradas. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante
de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) em nome do Debenturista, se e quando as Debêntures
estiverem custodiadas eletronicamente na B3. Sem prejuízo, caso solicitado pelo novo Debenturista, a Escritura de Emissão deverá ser aditada, na
forma prevista na Escritura de Emissão, bem como os demais Documentos da Operação serão aditados em até 10 (dez) Dias Úteis contados da
solicitação do novo Debenturista, para deixar mais explícito o adquirente de Debêntures como parte da Escritura de Emissão e dos demais
Documentos da Operação. (viii) Conversibilidade. As Debêntures são simples e não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia.
(ix) Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, e serão automaticamente
convoladas em da espécie com garantia real, independentemente da celebração de qualquer aditamento à Escritura de Emissão, no momento em
que forem constituídas quaisquer das Garantias Reais, nos termos dos Contratos de Garantia (conforme abaixo definido). (x) Garantias. Em garantia
do integral e pontual pagamento das Debêntures e demais Obrigações Garantidas (conforme definido nos Contratos de Garantia, abaixo definidos) 
serão constituídas em favor do Debenturista, as garantias descritas abaixo (“Garantias Reais”): (a) alienação fiduciária da fração ideal
correspondente a 51% (cinquenta e um por cento) (“Fração Ideal Alienada Fiduciariamente”) dos imóveis objeto das matrículas nºs 22.139 e 27.368
do 1º Registro de Imóveis de Blumenau - SP (“Imóveis Garantia”), de titularidade da Companhia, nos quais se encontra edificado o empreendimento
denominado Shopping Neumarkt Blumenau (“Empreendimento” ou “Shopping Neumarkt”), a ser constituída nos termos do “Instrumento Particular
de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Securitizadora e a Companhia (“Contrato de Alienação
Fiduciária de Imóvel” e “Alienação Fiduciária de Imóvel”); e (b) cessão fiduciária (i) dos direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes da
locação de espaços relacionados a 98% (noventa e oito por cento) do Shopping Neumarkt, incluindo, mas não se limitando a todos e quaisquer
valores, principais e acessórios, devidos pelos respectivos locatários no âmbito dos contratos de locação referentes aos espaços do
Empreendimento, dentre os quais suas lojas, anexos, áreas comuns, quiosques, áreas de mídia e locação de estacionamento, excluindo-se os
valores referentes ao pagamento de taxas condominiais, fundos de promoção e coparticipações, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios,
tais como atualização monetária, juros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, valores devidos por rescisão ou
extinção antecipada dos respectivos instrumentos, bem como seguros, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e
legais ali previstos (“Direitos Creditórios Locação”); e (ii) de todos os direitos de titularidade da Companhia referentes à conta corrente nº 4889-9, da 
agência 8541, do Banco Itaú (nº 341), de titularidade da Companhia (“Conta Vinculada”), bem como todos e quaisquer recursos e equivalentes de
caixa depositados ou que venham a ser depositados na Conta Vinculada, incluindo, mas sem limitação, os recursos depositados pela Companhia
ou por terceiros nos termos dos Direitos Creditórios Locação, os investimentos e os juros ou receitas derivadas de qualquer investimento realizado
com os recursos depositados na Conta Vinculada (incluindo os Investimentos Permitidos) (“Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente”), a ser 
constituída nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre
o Condomínio Civil Pró Indiviso do Shopping Center Neumart Blumenau, inscrito no CNPJ sob nº 00.102.436/0001-91 (“Condomínio Neumarkt”), a 
Securitizadora e a Companhia (“Contrato de Cessão” e “Cessão Fiduciária”). (xi) Direito de Preferência. Não há direito de preferência na subscrição
das Debêntures. (xii) Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado e/ou vencimento antecipado, nos termos
previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 12 (doze) anos, contados da Data de Emissão. (xiii) Atualização
Monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures. O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures, conforme aplicável, não será atualizado monetariamente. (xiv) Período de Carência. As Debêntures possuirão um período de carência
de 36 (trinta e seis) meses (“Período de Carência”), após o qual as Debêntures serão amortizadas em 108 (cento e oito) parcelas mensais,
customizadas e sucessivas a partir do 37º mês contado da Data de Emissão, conforme previsto no fluxograma de pagamentos das Debêntures
previsto na Escritura de Emissão. (xv) Juros Remuneratórios das Debêntures. Sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures,
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas
e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (segmento CETIP UTVM, no informativo diário disponível em sua página na
Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a 2,90% (dois inteiros e noventa
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração das
Debêntures”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a data de integralização das
Debêntures ou da última data de pagamento da Remuneração das Debêntures até a data de seu efetivo pagamento. (xvi) Pagamento das 
Debêntures - Amortização. Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado e de liquidação antecipada decorrentes de um dos Eventos de 
Vencimento Antecipado, quando aplicável, nos termos previstos na Escritura de Emissão, e observado o Período de Carência, o saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures será amortizado mensalmente, conforme previsto no fluxograma de pagamentos das Debêntures constante da
Escritura de Emissão. (xvii) Pagamento das Debêntures - Remuneração. O pagamento efetivo da Remuneração das Debêntures, observado o
Período de Carência, será feito mensalmente em parcelas consecutivas, conforme datas de pagamento estabelecidas na Escritura de Emissão
(cada uma, uma “Data de Pagamento da Remuneração”). (xviii) Forma e Local de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures
serão efetuados pela Companhia, nas datas estabelecidas na Escritura de Emissão, mediante depósito pela Companhia em conta corrente de
titularidade da Debenturista, qual seja, conta corrente nº 14705-7, agência nº 0910, mantida junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., ou conta a ser
indicada pelo Debenturista à Companhia, por escrito, com 2 (dois) Dias Úteis de antecedência de qualquer pagamento. (xix) Encargos Moratórios. 
Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, em caso de atraso no pagamento de qualquer quantia devida ao Debenturista, os débitos em
atraso vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, incidente desde a data
de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido em atraso,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”). (xx) Repactuação Programada. Não
haverá repactuação programada. (xxi) Resgate Facultativo Total. A Companhia poderá realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das
Debêntures mediante prévia notificação por escrito ao Debenturista, com, no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência (“Resgate Antecipado
Facultativo Total”), hipótese em que pagará ao Debenturista o valor equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração das 
Debêntures devida, calculada pro rata temporis, a partir da Data de Integralização ou da última data de pagamento, conforme o caso, até a data do
efetivo resgate (“Saldo Devedor das Debêntures”), o qual será acrescido de um prêmio correspondente a 2% (dois por cento) sobre o Valor Nominal
Unitário das Debêntures (“Prêmio de Pré-Pagamento”). (xxii) Amortização Extraordinária Facultativa. Sujeita ao cumprimento das condições e
provisões a serem estabelecidas na Escritura de Emissão, a Companhia terá a faculdade de realizar a amortização extraordinária facultativa das
Debêntures, mediante prévia notificação por escrito ao Debenturista, com, no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência informando o montante
objeto da Alienação Extraordinária Facultativa (“Montante da Amortização Extraordinária Facultativa”), sendo certo que o Montante da Amortização
Extraordinária Facultativa deverá corresponder a, no máximo, 75% (setenta e cinco por cento) do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures.
Nessa hipótese, será devido pela Companhia Prêmio de Pré Pagamento, calculado proporcionalmente ao Montante da Amortização Extraordinária
Facultativa em relação ao Valor Nominal Unitário das Debêntures desde a primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento até a
data do seu pagamento. (xxiii) Resgate Antecipado Compulsório Total. As Debêntures deverão ser resgatadas integralmente caso as Condições
Precedentes (conforme definidas na Escritura de Emissão das Debêntures) não sejam cumpridas no prazo de 90 (noventa) dias corridos,
prorrogáveis por igual período, mediante justificativa plausível e comprovada, contados a partir da Data de Emissão, e caso seja decretado o
vencimento antecipado das Debêntures, conforme previsto na Escritura de Emissão. (xxiv) Liquidez e Estabilização. Não será constituído fundo de
manutenção de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez ou estabilização de preço para as Debêntures. (xxv) Fundo de Amortização. Não
será constituído fundo de amortização para a Emissão. (xxvi) Colocação e Negociação. As Debêntures serão objeto de colocação privada junto à
Debenturista, sem que haja (i) intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; e/ou (ii) realização de
qualquer esforço de venda perante investidores indeterminados. (xxvii) Transferência das Debêntures. As Debêntures não poderão ser, sob qualquer
forma, cedidas, vendidas, alienadas ou transferidas, exceto em caso de eventual liquidação do patrimônio separado dos CRI (conforme abaixo 
definido), nos termos a serem previstos no Termo de Securitização pela Debenturista, com valor total de emissão de R$ 190.000.000,00 (cento e 
noventa milhões de reais) (“Termo de Securitização”). (xxviii) Forma e Prazo de Subscrição. As Debêntures serão subscritas na Data de Emissão
(“Data de Subscrição”), por meio da assinatura de boletim de subscrição, cujo modelo será anexo da Escritura de Emissão. (xxix) Preço de
Subscrição. As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário, em uma única data (“Preço de Subscrição”). (xxx) Prazo e Preço de 
Integralização. A integralização das Debêntures será realizada em duas tranches, mediante cumprimento das respectivas Condições Precedentes,
na forma prevista na Escritura de Emissão, em moeda corrente nacional e pelo Preço de Subscrição, admitido o ágio ou deságio no momento da
subscrição e da integralização. (xxxi) Securitização e vinculação aos CRI. As Debêntures serão vinculadas aos certificados de recebíveis imobiliários
da 380ª série da 1ª emissão da Debenturista (“CRI”), a serem colocados junto a investidores no mercado de capitais (“Titulares dos CRI”), por meio
de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM 476, nos termos do Termo de Securitização. (xxxii) Destinação dos
Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para despesas futuras a serem incorridas
nos imóveis indicados na Escritura de Emissão. (xxxiii) Vencimento Antecipado. Na ocorrência de determinadas hipóteses de vencimento
antecipado, a serem definidas na Escritura de Emissão, observados os eventuais prazos de cura, quando aplicáveis, será facultado à Debenturista,
conforme deliberação dos titulares dos CRI reunidos em assembleia geral, declarar vencidas antecipadamente as Debêntures e todas as 
obrigações constantes da Escritura de Emissão, tornando-se exigível pelo Debenturista o pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado das
Debêntures ou seu saldo, acrescido da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização, ou da última 
data de pagamento, até a data do efetivo pagamento, bem como da cobrança dos Encargos Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente
devidos pela Companhia. (xxxiv) Demais Características. As demais características das Debêntures serão especificadas na Escritura de Emissão.
5.2. Para fins de interpretação dos termos utilizados nesta Ata e que não estiverem aqui definidos, tais termos terão o mesmo significado que lhes
foi atribuído na Escritura de Emissão. 5.3. Autorizam a diretoria da Companhia, ou seus procuradores, conforme o caso, a praticar, perante qualquer
entidade, todos os atos necessários para a consecução da Emissão, incluindo, mas não se limitando a, (i) celebração de todos os documentos
relacionados à Emissão e para constituição das Garantias Reais e seus eventuais aditamentos; (ii) negociação de todos os termos e condições que
venham a ser aplicáveis à Emissão, inclusive as hipóteses de vencimento antecipado a serem incluídas na Escritura de Emissão; (iii) contratação 
de prestadores de serviços no âmbito da Emissão, conforme necessário, fixando-lhes os respectivos honorários; e (iv) publicação e o registro de
documentos da Emissão perante os órgãos competentes. 5.4. Ratificaram todos os atos já praticados anteriormente à realização desta assembleia 
pela diretoria e demais representantes legais da Companhia para a consecução da Oferta. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais
havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos
pelo tempo necessário à lavratura da Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de setembro de 2021. 
Mesa: (aa) Jaimes Bento de Almeida Junior - Presidente; Camila Angeloni de Almeida Ferreira - Secretária. Acionistas: (aa) Jaimes Bento 
de Almeida Junior; e JAJ Brasil Investimentos e Participações Ltda.. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. 
Jaimes Bento de Almeida Junior - Presidente; Camila Angeloni de Almeida Ferreira - Secretária.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(nova denominação da Isec Securitizadora S.A.) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 31ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 31ª 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”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), 
a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME 
sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar 
Pinheiros, CEP 05425-020 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, 
para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 08 de outubro de 2021 às 14h00, de forma exclusivamente remota e 
eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN 
CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.3.3 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do 
Agronegócio da Emissão celebrado em 09 de março de 2021, conforme aditado, entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Termo 
de Securitização”), deliberar sobre: (i) Aprovação ou não da alteração de controle societário da Devedora, conforme informações 
contidas no Material de Apoio a ser disponibilizado no site da CVM e da Emissora; e (ii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em 
conjunto com a Securitizadora, realizar e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar 
o que fora deliberado no item acima. O material de apoio necessário para embasar as deliberações 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 Emissora deixa registrado, para fi ns 
de esclarecimento, que a instalação da Assembleia em segunda convocação, se dará com qualquer número Titulares de CRA, 
já as deliberações sobre a matéria constante na Ordem do Dia da presente Assembleia, serão tomadas por Titulares dos CRA, 
que representem, em segunda convocação 50% (cinquenta por cento) dos CRA em Circulação presentes na assembleia, desde 
que presentes no mínimo 15% (quinze por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação, conforme cláusulas 7.1.1(xviii), 13.5 e 
13.6.1 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico: gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.
inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, 
documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação 
do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na 
Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do 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://virgo.inc) 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 do 
CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Conforme 
art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 24 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
25 e 28/09

Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 03.417.087/0001-95 - NIRE 35.221.621.503

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas em 23.09.2021
Data, Hora, Local: 23.09.2021, às 14hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 14º andar, conjunto 141, par-
te, São Paulo/SP.  Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Presidente, Alessandra de 
Lima Penido - Secretária. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital, que se encontra totalmente integraliza-
do, que passará de R$ 80.842.980,00 para R$ 68.842.980,00 uma redução de R$ 12.000.000,00, por considera-lo ex-
cessivo em relação ao objeto, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, com o cancelamento de 1.200.000 
quotas, com valor de R$ 10,00 cada, sendo 798.840 quotas da  SYN PROP e TECH S.A.  e 401.160  quotas da CCP/
CPP Parallel Holding Cajamar I LLC, que receberão a quantia correspondente ao valor de suas quotas ora cance-
ladas em moeda corrente do país, a título de restituição. A redução de capital ora deliberada somente se tornará efeti-
va após o decurso do prazo previsto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil e mediante (i) inexistência de qualquer 
oposição de credor; (ii) ratifi cação pelos sócios, com a consolidação do Contrato Social. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 23.09.2021. Sócios Presentes: SYN PROP e TECH S.A., CCP/CPP Parallel Holding Cajamar I LLC e 
CCP Participações Ltda. todos por Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu e Paulo Roberto Nazar

CCP Bromélia Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 10.551.324/0001-71 - NIRE 35.300.376.862

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 23.09.2021.
Data, Hora, Local: 23.09.2021, às 14h, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 14º andar, conjunto 141, par-
te, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Presidente, Alessan-
dra de Lima Penido - Secretária. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital, que passará de R$ 90.391.820,57 
para R$ 84.391.820,57, uma redução de R$ 6.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com can-
celamento de 6.000.000 de ações ordinárias, sem valor nominal, na proporção da participação de cada Acionista, que 
receberá a restituição do valor das ações canceladas a título de capital excessivo em moeda corrente nacional. 2. 
Os acionistas acordam que a redução de capital somente se tornará efetiva após o decurso do prazo previsto no ar-
tigo 174, § 1º, da Lei das SAs e mediante (i) inexistência de qualquer oposição de credor; (ii) ratifi cação pelos acio-
nistas, com a consolidação do Estatuto Social, mediante realização de nova assembleia. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 23.09.2021. Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Presidente; Alessandra de Lima Penido - Secretária.

Sagarana Comércio e Participações Ltda.
CNPJ Nº 05.353.422/0001-64 - NIRE 35.217.869.342

Extrato da Ata de Reunião de Sócios 
Data, hora, local: 23.09.2021, às 10hs, na sede social, Avenida Angélica nº 2.503, 15º andar, conjunto 153, Santa 
Cecília, São Paulo/SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Claudio 
Martins Ferreira, Secretário, Akanoe Martins Ferreira.  Deliberações Aprovadas: Redução do capital social 
em até R$ 96.937.964,00, de forma proporcional à participação dos sócios, uma vez que este se encontra excessivo em 
relação ao seu objeto social, nos termos do inciso II do Artigo 1.082 do Código Civil. Em razão da referida redução de 
capital, procederá o cancelamento de até 96.937.964 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. O pagamento 
aos sócios se dará em moeda corrente nacional, créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em 
outras sociedades. Fica a administração autorizada a praticar todos os atos necessários para a formalização e execu-
ção da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23.09.2021. Sócios Presentes: Clau-
dio Martins Ferreira, Akanoe Martins Ferreira e Aila Martins Ferreira.

Serasa S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80

Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A. Realizada em 03.09.2021.
Aos 03.09.2021, às 10h00, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A., em sua sede social, na Avenida das Nações Unidas, 14401 
- Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, na ci-
dade e Estado de São Paulo, com a presença de seu Diretor Presidente, Sr. Valdemir Bertolo e de seus Diretores, Srs. Sergio 
Souza Fernandes Junior, Inacio Lopes da Silva Junior e Rodrigo José Sanchez. Assumiu a Presidência da reunião o Sr. Dire-
tor Presidente, que convidou a mim, Alfred Schmitke Azevedo (OAB/SP nº 330.630), para secretariá-lo. A seguir, informou 
que a reunião tinha a fi nalidade de deliberar sobre o encerramento das atividades e o respectivo fechamento da fi lial 
da Companhia situada: (i) na Alameda Vicente Pinzon, 51, Conjunto 1301 e Garage20, CEP 04.547-130, Vila Olimpia, ci-
dade de São Paulo/SP, CEP 04.547-130, CNPJ/MF nº 62.173.620/0083-26 e registrada sob o NIRE nº 35904151211. Dis-
cutido o assunto, a proposta foi aprovada por unanimidade e deliberou-se adotar as providências para as regularizações 
necessárias perante as repartições públicas competentes. Nada mais a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e achada confor-
me, vai assinada pelos presentes. Mesa: Presidente - Sr. Valdemir Bertolo; Secretário - Sr. Alfred Schmitke Azevedo. Diretor 
Presidente: Sr. Valdemir Bertolo; Diretor - Sr. Sergio Souza Fernandes Junior; Diretor - Inacio Lopes da Silva Junior; e Dire-
tor - Rodrigo José Sanchez. Certifi co que esta é a cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 03.09.2021. Alfred 
Schmitke Azevedo - Secretário. JUCESP nº 442.423/21-4 em 15.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



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

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 FERREIRA DE CARVALHO, Brasileira, CPF 031.663.678-96, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título 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

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE - PROCESSO 1007796-13.2014.8.26.0009-
EXECUÇÃO PRAZO DE EDITAL: 20 DIAS. A DOUTORA FABIANA PEREIRA RAGAZZI, Juíza de Direito
da 1a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente, nos autos da ação de execução que Abrão 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 da Av.
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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo - SP.     J - 27 e 28/09

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
(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 Certifi cados 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 fi m 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 defi nitiva e específi ca 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 
Certifi cado 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$1.000,00 (um mil reais), a serem emitidos em 
termos e condições semelhantes aos previstos no Termo de Securitização dos CRI 79ª Série, autorizando ainda o 
compartilhamento das garantias dos CRI 79ª Série, já compartilhadas com os Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 85ª 
Série da 4ª Emissão (“CRI 85ª Série”), e com os CRI Nova Série (“Compartilhamento das Garantias”); (iv) em razão do item (iii) 
acima, aprovar que os Documentos da Operação dos CRI Nova Série, bem como os aditamentos aos Documentos da Operação 
dos CRI 79ª Série, sejam formalizados no prazo de até 6 (seis) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI 79ª 
Série em Assembleia; (iv) em razão do item (iii) acima, autorizar a alteração da estrutura das garantias dos CRI 79ª Série, da 
seguinte forma: (a) as garantias já constituídas em favor dos Titulares dos CRI 79ª Série compartilhadas com os CRI 85ª Série 
passarão a ser compartilhadas também com os Titulares dos CRI Nova Série; (b) a constituição pela Devedora, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, contados da data da aprovação realizada na Assembleia, de uma nova garantia de Cessão Fiduciária de 
certos direitos creditórios de sua titularidade, que terão que somar montante equivalente a, pelo menos, R$ 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 18.584.231/0001-
55 (“AIRI SPE”), e de (ii) contratos de constituição de sociedades em conta de participação celebrados com investidores para 
fi nanciamento 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 unifi cação 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 fi duciária, 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 fi ns 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 fi duciária 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, 
fi rmado 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 ratifi cando todos os atos 
anteriormente praticados pela Emissora para fi ns do registro da Alienação Fiduciária – Imóveis Figueira; (vi) autorizar a Emissora 
a fi rmar 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 fi rmar 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 específi cos 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 defi nidos nesta convocação terão os signifi cados 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 fi ns 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 agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente 
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os 
seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRI; (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme 
abaixo. 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

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 Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 85ª Série da 4ª Emissão da VIRGO COM-
PANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação de Isec Securitizadora S.A.), com sede na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º an-
dar, cj. 215, Itaim Bibi, CEP: 04533-004, São Paulo-SP (“CRI 85ª Série”, “Titulares dos CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respecti-
vamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), sociedade li-
mitada, 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 fi m de, conforme cláusula 16.10 do Termo de Securitização de Créditos Imo-
biliários da 85ª Série da 4ª Emissão da Emissora, datado de 05 de outubro de 2020 (conforme alterado, o “Termo de Securitiza-
ção”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a concessão de prazo adicional de 720 (setecentos e vinte) dias cor-
ridos, contado da data da Assembleia, para cumprimento pela Devedora e pela JOT SPE da obrigação de apresentar à Emisso-
ra o comprovante do registro da incorporação envolvendo o Empreendimento Alvo, objeto da matrícula de nº 129.607, do 9º Car-
tório 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 ou-
torga de renúncia defi nitiva e específi ca 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 Certifi cado de Recebí-
veis 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$1.000,00 (um mil reais), a serem emitidos em termos e condições semelhantes 
aos previstos no Termo de Securitização dos CRI 85ª Série, autorizando ainda o compartilhamento das garantias dos CRI 85ª 
Série, já compartilhadas com os Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 79ª Série da 4ª Emissão (“CRI 79ª Série”), e com os 
CRI Nova Série (“Compartilhamento das Garantias”); (iv) em razão do item (iii) acima, aprovar que os Documentos da Operação 
dos CRI Nova Série, bem como os aditamentos aos Documentos da Operação dos CRI 85ª Série, sejam formalizados no prazo 
de até 6 (seis) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI 85ª Série em Assembleia; (iv) em razão do item (iii) 
acima, autorizar a alteração da estrutura das garantias dos CRI 85ª Série, da seguinte forma: (a) as garantias já constituídas 
em favor dos Titulares dos CRI 85ª Série compartilhadas com os CRI 79ª Série passarão a ser compartilhadas também com os 
Titulares dos CRI Nova Série; (b) a constituição pela Devedora, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da apro-
vação realizada na Assembleia, de uma nova garantia de Cessão Fiduciária de certos direitos creditórios de sua titularidade, 
que terão que somar montante equivalente a, pelo menos, R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), decorrentes de: (i) com-
promissos 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 cons-
tituição de sociedades em conta de participação celebrados com investidores para fi nanciamento de parte da construção e de-
senvolvimento do Imóvel Almagah, cujos direitos creditórios se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus de qual-
quer natureza nesta data e que deverão ser convertidos em compromissos de venda e compra para comercialização das unida-
des autônomas do Imóvel Almagah (“Nova Garantia Cessão Fiduciária”), sob pena de ocorrência de Evento de Vencimento An-
tecipado da Cédula e consequentemente dos CRI 85ª Série, sendo certo que a Nova Garantia Cessão Fiduciária será comparti-
lhada 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 ju-
rídica 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 
unifi cação 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 
fi duciária, 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 Sé-
rie, mediante a celebração de aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária Imóveis Figueira; (v) autorizar a Emissora, para 
fi ns meramente de atendimento a exigência formulada pelo 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo e ainda por ques-
tões de recolhimento de emolumentos cartorários e encargos, promover e assinar o termo de liberação de garantias da aliena-
ção fi duciária 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 Alie-
nação Fiduciária de Imóveis em Garantia com Condição Suspensiva e Outras Avenças, fi rmado em 05 de outubro de 2020, au-
torizando 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 ratifi cando todos os atos anteriormente praticados pela Emissora para fi ns 
do registro da Alienação Fiduciária – Imóveis Figueira; (vi) autorizar a Emissora a fi rmar o requerimento de liberação da Alie-
nação 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 necessi-
dade da emissão das matrículas das unidades autônomas liberadas, para entrega aos clientes; (vii) autorizar a Emissora a fi r-
mar 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 permi-
tido pelo Contrato de Garantia respectivo; e (viii) autorizar a outorga de procuração à Devedora com poderes específi cos de 
aprovação, registro e realização da incorporação imobiliária, nos termos da Lei nº 4.591/64, realização de averbações, regis-
tros 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 ne-
cessárias 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 defi nidos nesta convocação terão os sig-
nifi cados a eles atribuídos no Termo de Securitização. A Emissora informa que o material necessário para embasar a delibera-
ção dos Titulares dos CRI estará disponível no site da Emissora: https://virgo.inc/e no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emis-
sora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que a Assembleia será instalada em primeira convocação mediante a pre-
sença dos Titulares dos CRI que representem no mínimo metade dos Titulares dos CRI em circulação e em segunda convoca-
ção 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 Securitiza-
ção. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do siste-
ma “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titula-
res dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao 
Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assem-
bleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, do-
cumento 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 específi cos 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

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-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel,  caso em que será nomeado
CURADOR ESPECIAL. 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 Rivaroll i ,  Coordenador, conferi.
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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
de 2021 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. DIMITRIOS
ZARVOS VARELLIS. Eu,  a) Marcio Silva Gonçalves, EscreventeTécnico Judici-
ário, 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), determi-
nando-se a citação de MARCELO, HAROLDO, DIOGÉNES e FABIANA. Os réus
MARCELO e HAROLDO foram citados (f ls. 358 e 378). Pesquisas Sisbajud,
Infojud, Renajud e Serasajud foram requeridas e realizadas para citação de
DIOGENES e FABIANA, endereços diligenciados com resultados negativos. 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 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 CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia. No
silêncio, será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extra-
to, 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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Colorado Empreendimentos e Participações Ltda.
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; Secretá-
ria: Alessandra de Lima Penido. Deliberações Aprovadas: Redução do capital, que se encontra totalmente inte-
gralizado, que passará de R$ 165.957.000,00 para R$ 161.957.000,00 uma redução de R$ 4.000.000,00, por consi-
dera-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 somen-
te se tornará efetiva após o decurso do prazo previsto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil e mediante (i) inexis-
tência de qualquer oposição de credor; e (ii) ratifi cação pelos sócios, com a consolidação do Contrato Social. Encerra-
mento: 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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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 29ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 11º andar - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6000 - São Paulo-
SP - 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  fa l ta  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 - 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 executi-
va. 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  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 -
Cen t ro  -  CEP 01501-900  -  Fone :  2171-6160  -  São  Pau lo -SP -  E-ma i l :
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
prazo 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 IMPUGNAÇÃO .
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2021.

25 e  28/09

AMATA S.A. - CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 - NIRE 35.300.328.728
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 Diá-
rio Ofi cial Empresarial e O Dia SP, nos dias 23, 24 e 25.06.2021. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Jonas Sis-
ter; 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 desenvolvimen-
to do Plano de Negócios, o detalhamento do uso de tais recursos, fl uxo 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 Compa-
nhia. Todas as debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1,00, serão emitidas sem prêmio de emissão, sendo autorizada a manu-
tenção 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 efe-
tivo pagamento. Correção Monetária: O valor nominal das Debêntures fi cará sujeito à correção monetária anual, pela variação acu-
mulada 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, notifi cação judicial ou extraju-
dicial, no caso de impontualidade no pagamento dos juros ou do principal atualizado das Debêntures, nas épocas em que forem de-
vidos, calculados pro rata temporis desde a data do vencimento da obrigação não cumprida até a data da regularização desta obriga-
ção, incidente sobre as parcelas não pagas. Carência e Amortização: As Debêntures serão amortizadas pelo pagamento único no 
seu vencimento fi nal. Vencimento Antecipado: A(s) Subscritora(s) poderá(ão) declarar antecipadamente vencidas as Debêntures 
na ocorrência de Evento de Liquidez na Emissora. Resgate Antecipado: A Emissora poderá resgatar antecipadamente as Debêntu-
res, total ou parcialmente, por seu valor nominal atualizado acrescido dos Juros Remuneratórios calculados até a data do efetivo pa-
gamento do resgate antecipado, mediante notifi cação prévia em prazo a ser acordado com a(s) Subscritora(s). (ii) A redução do capi-
tal da subsidiária integral AMATA na Cidade S.A., por ser excessivo em relação ao objeto social, sendo que o capital passará de 
R$ 6.000.000,00, para R$ 357.000,00, uma redução de R$ 5.643.000,00 e o consequente cancelamento de 5.643.000 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal. Os acionistas aprovaram a alteração do estatuto social da subsidiária. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 12.07.2021. Acionistas: Amata Investimentos e Participações S.A.; BNDES Participações S.A. - BNDESPAR; Brasil 
Agronegócio - Fundo de Investimento em Participações; Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações; Aquila 
Waldinvest III GMBH & CO. KG; URBIS - Fundo de Investimento em Participações e AKKA Fundo de Investimento em Participações. 
JUCESP 443.935/21-0 em 16.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cia. Lilla de Máquinas Indústria e Comércio
CNPJ/MF nº 61.139.622/0001-90 – NIRE 35.300.058.984

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31/05/2021
Data, Hora e Local: 31/05/2021, 13h30min., sede social. Aviso aos Acionistas, Convocação e Balanço Patrimonial: 
Isentos de publicação. Quórum: Totalidade. Mesa: Ciro de Campos Lilla, Presidente e Maria Silvia de Campos Lilla, 
Secretária. Aprovações: A) Relatório da administração, balanço patrimonial, demonstrações financeiras e notas expli-
cativas do exercício findo em 31/12/2020. B) Não há dividendos a distribuir. C) Remuneração: Diretor Presidente, até 
R$ 26.000,00 e Diretora sem designação específica, até R$ 24.000,00 incluídos benefícios e verbas de representação 
dos administradores (Artigo 152, Lei 6.404/76, modificada pela Lei 9.457/97). Encerramento: Lavrada, lida, aprovada 
e assinada no inteiro teor. São Paulo, 31/05/2021. Mesa e Acionistas: Ciro de Campos Lilla e Maria Silvia de Campos 
Lilla. Jucesp: nº 390.471/21-5 em 13/08/2021.

SANTA ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 08.730.380/0001-21 - NIRE 35225309971

Extrato - Instrumento Particular de Deliberação de Sócios
de Redução de Capital Social, Alteração e Consolidação

Pelo presente instrumento particular: Aida Lutfalla Srur, RG 313.731-4 SSP/SP e CPF 609.767.058-34; Luiz 
Alberto Srur, RG 4.441.142 SSP/SP e CPF 804.306.518 72, seu procurador, Sr. Christopher André Lopes 
Srur, RG 44.290.165-3 SSP/SP e CPF 358.817.148-73; Renato Lutfalla Srur, RG 4.992.646 SSP/SP e CPF 
000.065.448-51, sua procuradora, Sra. Anézia Jovita Amâncio de Oliveira, RG 18.421.544-4-SSP/SP e 
CPF 107.686.788-03; Mônica Rosales, RG 20.636.782-X e CPF 101.928.978-37; Amarílis Agropecuária 
e Participações S/A, CNPJ 02.393.259/0001-75, NIRE 35300531302, por seu Diretor Presidente, Sr. Pablo 
Srur Rosales, RG 43.769.405-7 SSP/SP e CPF 374.816.438-65; e, São Joaquim Administração e 
Participação Ltda., CNPJ 59.104.984/0001-01, NIRE 35224528580, por seu Administrador, Sr. Christopher 
André Lopes Srur, e por seu procurador, Sr. Mário César Roque, RG 9.197.228-SSP/SP e CPF 824.046.408-
44; na qualidade de sócios da Santa Ana Administração e Participações Ltda. CNPJ 08.730.380/0001-21, 
NIRE 35225309971. Resolvem: 1. Alteração do §3º da Cláusula 8ª: 1.1. As sócias decidem por unanimidade, 
alterar o disposto no §3º da Cláusula 8ª do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Cláusula 8ª (...) §3º - A Sociedade será sempre representada e obrigar-se-á somente (a) pela 
assinatura de qualquer um dos Administradores em conjunto com um procurador do Grupo Especial ou com 
um procurador do Grupo A, ou (b) pela assinatura de dois procuradores conjuntamente, devendo ser um do 
Grupo Especial.” 2. Redução de Capital Social da Sociedade: 2.1. Considerando que o capital social é 
excessivo em relação ao objeto da sociedade, foi aprovado por unanimidade por todos os sócios, nesta data, 
a redução do capital social, no valor de R$ 8.579.324,51 mediante diminuição de quotas do capital social 
somente da sócia Aída. 2.2. Como a sócia Aída possui uma dívida, no montante de R$ 8.579.324,51 “Dívida”, 
será compensado com o valor da presente redução de capital social. 2.3. Ato subsequente, os sócios realizam 
um aumento de capital social de R$ 3,16, que os sócios integralizam, neste ato, em moeda corrente nacional: 
2.4. Os sócios deliberam que o valor nominal das quotas, passa a ser de R$ 1,00 por quota, ficando o capital 
social e as quotas distribuídas, e cláusula 5ª do contrato social da seguinte forma: “Cláusula 5ª - O capital 
social da Sociedade, inteiramente subscrito e integralizado, expresso em moeda corrente do país, é de 
R$ 22.808.380,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e oito mil, trezentos e oitenta reais), dividido em 22.808.380 
(vinte e dois milhões, oitocentos e oito mil, trezentos e oitenta) quotas, com valor unitário de R$ 1,00 (um 
real). 3. Consolidação do Contrato Social: Em virtude das deliberações ora tomadas, as sócias resolvem 
consolidar o contrato social da Sociedade. São Paulo, 17 de setembro de 2021.

Agrostahl S.A. Indústria e Comércio
CNPJ/MF 45.493.772/0001-40 - NIRE 3530002162-2

Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 01.09.2021
Data, Horário e Local da Assembleia: Realizada em 01.09.2021, às 09hs, na sede social da Agrostahl S.A. Indústria e 
Comércio, localizada na cidade de Mairinque/SP, na Rodovia Raposo Tavares, KM 67, Distrito Industrial, com seu Estatuto 
Social devidamente arquivado perante a JUCESP/NIRE 3530002162-2 e CNPJ/MF 45.493.772/0001-40 (“Companhia”).  
Convocação e Publicações: O edital de convocação foi publicado em 26, 27 e 28.08.2021, nos Jornais “DOESP”, Caderno 
Empresarial, respectivamente página 32, 27 e 36 e “Jornal O Dia”, respectivamente página 10, 7 e 5. Presença e Quórum: 
Presentes acionistas da Companhia que representavam a maioria do capital social com direito a voto. Mesa: Assumiu a 
presidência dos trabalhos o Sr. João Augusto Pereira Carneiro Mac-Dowell, que convidou a Sra. Vivean Carla Galvão dos 
Santos Martins como secretária. Ordem do Dia: Em AGE: (a) Mudança de Endereço da Filial situada no município de Itajaí 
do Estado/SC; (b) Exclusão e Inclusão de CNAE em seu Código e Descrição de Atividades. Deliberações Tomadas na 
AGE: (a) Foi deliberado por unanimidade dos votos a mudança do endereço da filial da Companhia (NIRE) 42901223276, 
CNPJ 45.493.772/0002-21 e Inscrição Estadual nº 258.912.090, antes situada na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, nº 
6.457, galpão nº 02, sala 01, Bairro Arraial dos Cunhas, Itajaí/SC, CEP 88.318-120 passa para a Rua Francisco Reis, 
nº 505, galpão 05/A, Bairro Cordeiros, Itajaí/SC, CEP 88.311-710; (b) Foi deliberado por unanimidade dos votos a 
Exclusão do CNAE 29.42-5-00 - Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos 
automotores e a Inclusão do CNAE 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos 
automotores, pois a Agrostahl S.A. Indústria e Comércio tem como seu Objeto Social a indústria, comércio, importação, 
exportação de produtos metalúrgicos, máquinas, equipamentos, implementos de uso em indústria agropecuária, veículos 
rodoviários, dispositivos de transportes, içamento, motores em geral, partes, componentes e acessórios de máquinas, 
compra, venda, incorporação e demais empreendimentos imobiliários, representação e participação em outras empresas 
como cotista ou acionista, conforme o artigo 4º de seu estatuto social. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e 
aprovada, vai por todos os presentes assinada: A presente Ata vai assinada pelo Sr. Presidente, por mim Secretária e por 
todos os Acionistas. a) João Augusto Pereira Carneiro Mac-Dowell - Presidente; (b) Vivean Carla Galvão dos Santos Martins 
- Secretária. JUCESP nº 451.608/21-5 em 17/09/2021 - Gisela S. Ceschin - Secretária-Geral.

Rumo Malha Central S.A.
CNPJ/ME nº 33.572.408/0001-97 - NIRE nº 35300535936

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: Aos 22/09/2021, às 09h, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Daniel Rockenbach,
Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, Secretária. Deliberações: Aprovadas, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) a
autorização para a realização da abertura de capital da Companhia e, consequentemente, a submissão, pela administração da
Companhia, de novo pedido de registro de emissor de valores mobiliários na categoria “B” perante a CVM, conforme a Instrução
CVM 480; (ii) a ratificação da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, eleitos em 17/05/2021: (a)
Sr. Daniel Rockenbach, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) Sra. Fernanda Verzenhassi Sacchi,
para o cargo de membro titular do Conselho de Administração; e (c) Sr. Felipe Bertoncello Carvalhedo, para o cargo de
membro titular do Conselho de Administração. (iii) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos e
adotarem todas as medidas necessárias para dar cumprimento e formalizar as deliberações aprovadas na presente assembleia
geral, de acordo com a lei aplicável. Nada mais. São Paulo, 22/09/2021. Fattyma Blum Gonçalves - Secretária.

Rumo Malha Central S.A.
CNPJ/ME nº 33.572.408/0001-97 - NIRE nº 35300535936

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, hora e local: Aos 22/09/2021, às 10 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Daniel
Rockenbach, Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, Secretária. Deliberações: Após análise e discussão das matérias
constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas, a atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários e Política de Divulgação de Informações da
Companhia, nos termos da Resolução CVM 44, em razão da revogação da Instrução CVM nº 358 de 03 de janeiro de 2002, que
passará a vigorar na forma do Anexo I à presente ata, a partir da data da concessão à Companhia, pela CVM, do registro de
emissor na categoria B, conforme artigo 2º da Instrução da CVM nº 480 de 7/12/2009. Nada mais. São Paulo, 22/09/2021.
Fattyma Blum Gonçalves - Secretária.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

REUNIÃO DIGITAL
Link de acesso segue ao final deste edital

Ficam convocados os Senhores acionistas da VILA LEOPOLDINA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”), na forma prevista no Artigo 124, da Lei nº 6.404/1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), para se reunirem em Assembleis Geral Extraordinária que se 
realizará, em primeira convocação, no dia 05 de outubro de 2021, terça-feira, às 11h (onze horas), 
e, em segunda convocação, no dia 13 de outubro de 2021, quarta-feira, 16h (dezesseis horas), por 
meio de videoconferência, nos termos da Instrução Normativa DREI no 81, de 10 de junho de 
2020, e do respectivo Manual de Registro de Sociedade Anônima (“IN DREI 81”), para examinar, 
discutir e deliberar a respeito da seguinte Ordem do Dia:
1. deliberar sobre a remoção do Diretor Thomas Neufeld; e
2. eleger novo Diretor.
Informações Gerais:
Para todos os fins legais, a Assembleia Geral Extraordinária digital será considerada como 
realizada na sede da Companhia.
Nos termos do art. 126, da Lei das S.A., para participar das Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia, os acionistas deverão apresentar à Companhia, por via do e-mail 
mizrahi.albert@itajo.com.br, nos termos da IN DREI 81, cópia do documento de identidade e 
atos societários pertinentes que comprovem a representação legal. Conforme § 1o do art. 126 da 
Lei das S.A., o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído 
há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.
Nos termos da IN DREI 81, a Assembleia será gravada.
Nos termos da legislação aplicável, encontrar-se-ão à disposição dos acionistas, na sede da 
Companhia, cópias dos documentos necessários à deliberação, com antecedência mínima de 3 
(três) dias úteis contados da data da Assembleia Geral Extraordinária. Cópias de tais documentos 
também serão enviadas para os endereços eletrônicos dos acionistas, nos termos da IN DREI 81.

Link de acesso à Assembleia Geral Extraordinária:
1ª Convocação:
https://zoom.us/j/96949011533?pwd=ektCWGlEVjR5MUV3c3RDZDArVEJlUT09
ID da reunião: 969 4901 1533
Senha de acesso: 433878
2ª Convocação:
https://zoom.us/j/97933189096?pwd=cXYwVnBiT0F5aFlhRHRiREVNSkozUT09
ID da reunião: 979 3318 9096
Senha de acesso: 608774

ALBERT MIZRAHI
Diretor

VILA LEOPOLDINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME 29.414.779/0001-73

NIRE 35300551265
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Show, churrasco e competição no
campeonato mais popular do Brasil
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(11) 99653-7522

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.

Valtteri Bottas liderou a
dobradinha da Mercedes em
ambas as sessões de treinos li-
vres de sexta-feira, usando o
pneu P Zero Vermelho macio
C5 nas duas ocasiões. O finlan-
dês, que também liderou as duas
sessões de sexta-feira no ano
passado em Sochi, foi mais rá-
pido do que em 2020 no TL1,
mas não conseguiu igualar sua
marca de 2020 no TL2.

No entanto, foram sessões
de treinos ligeiramente dife-
rentes em comparação com o
normal. Com a chuva persisten-
te esperada para amanhã, os pi-
lotos se concentraram na coleta
de dados em todos os três com-
postos para o domingo, quan-
do as condições climáticas ain-
da serão variáveis.

O piloto da Ferrari, Charles
Leclerc, e Max Verstappen, da

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

macio C5

Red Bull, irão largar na parte
de trás do grid devido a mudan-
ças no motor - o que significa
que a simulação de classifica-
ção não foi uma prioridade
para eles nos treinos livres.

As condições estavam ra-
zoavelmente frias com tempe-
ratura ambiente em torno de 22
graus centígrados e temperatu-
ras de pista de até 32 graus du-
rante o TL2.

Uma bandeira vermelha in-
terrompeu a sessão TL2 com
20 minutos para o fim, atrapa-
lhando algumas das simulações
de trechos longos. Isso tornou
mais difícil avaliar as lacunas
de desempenho entre os com-
postos, mas até agora há cerca
de 0s8 entre P Zero Vermelho
macio e P Zero Amarelo mé-
dio, e cerca de 0s5 entre mé-
dio e P Zero Branco duro.
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SM Kart Competition

Novos vencedores e líderes na segunda metade do campeonato

Edu Abrantes #15 lidera a categoria Sênior
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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 ex-
tra de descontração, alegria e
ações sociais, o que o coloca
como o mais popular encontro de
kartistas amadores do Brasil. Afi-
nal, enquanto 238 inscritos se
digladiavam em 12 baterias no
circuito completo do Kartódro-
mo de Interlagos (São Paulo/
SP), os acompanhantes e convi-
dados se deliciavam com chur-
rasco, chopp Paulistânia e show
da Banda Gozzi e do DJ Itamar.

Os vencedores da abertura da
segunda metade do SM Kart
Competition foram Rodrigo Oli-
veira (Graduados), Edu Abrantes
(Sênior), Grazielle Gonçalves
(Graduadas Feminina), Janaina
Zoumbounelos (Novatas Femi-
nina), Kimi Morgan (Novatos
Masculino1), André Alves dos
Reis (Novatos Masculino2), Tais
Alves dos Reis (Estreantes Fe-
minina1), Caroline Fernandes
Medeiros (Estreantes Femini-
na2), Kauê Gomes Machado (Es-
treantes Masculino1), Gabriel
Cordeiro Panko (Estreantes
Masculino2), Laila Almeida
(Speed Angels).

A sexta etapa do SM Kart
Competition confirmou a lide-
rança de Alberto Otazú (Gradua-
dos), Eduardo Abrantes (Sênior),
Raquel Ribeiro (Novatas Femi-
nina) e Carolina Fernandes (Es-
treantes 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

90 troféus e sorteio de mais de
90 prêmios, o SM Kart Compe-
tition arrecadou muitos alimen-
tos não perecíveis e brinquedos
em prol da Asmap – Associação
Sempre Movida Pelo Amor ao
Próximo, AMOS – Associação
Movimento Solidário e CEI
RANC, que atendem várias co-
munidades com cerca de 500
crianças.

Dentro da programação de
pódios, a SM Kart Competition
montou um especial denomina-
do ‘Pódio de Ouro’, que foi uma
homenagem à todas as catego-
rias, desde o mascotinho, com
toda a inocência da criança, até
o mais sênior com toda a expe-
riência de vida.

A sétima etapa do SM Kart
Competition será realizada no dia
16 de outubro, novamente no
Kartódromo de Interlagos.

Classificação da Graduados
da SM Kart Competition: 1) Al-
berto Otazú, 389 pontos; 2)
Everton Carajeleascow, 251; 3)
Rodrigo Oliveira, 230; 4) Mar-
cos Takuma, 223; 5) João Vitor

Oliveira, 212; 6) João Gabriel
Oliveira, 202.

Classificação da Sênior da
SM Kart Competition: 1) Edu
Abrantes, 324 pontos; 2) Guto de
Oliveira, 304; 3) Marco Verga,
289; 4) Wanderley Borges, 263;
5) Valdo Gregório, 254; 6) Luiz
Gouvêa, 200.

Classificação da Graduados
Feminina da SM Kart Competi-
tion: 1) Grazielle Gonçalves, 363
pontos; 2) Evelyn Saizaki, 353;
3) Nathalia Bezerra, 305; 4) Li-
lian Maurici, 221; 5) Ana Paula
Marquete, 209; 6) Aline Eccel,
208.

Classificação da Novatos
Masculino da SM Kart Compe-
tition: 1) André Alves Reis, 329
pontos; 2) Andre Sgarbi Lolo,
294; 3) Kleber Bragato, 259; 4)
João Paulo Muraro, 244; 5) João
Vitor Abamonti, 239; 6) Agnal-
do Zanuto, 221.

Classificação da Novatos Fe-
minina da SM Kart Competition:
1) Raquel Ribeiro, 308 pontos;
2) Damicelli Gervatauskas, 298;
3) Adelaide Conceição, 241; 4)

Michele Fernandes, 167; 5) Bru-
na Rodrigues, 162; 6) Michele
Fernandes, 156.

Classificação da Estreantes
Masculino da SM Kart Compe-
tition: 1) Robin Drogat, 285; 2)
Henrique Dantas, 278; 3) Gusta-
vo Amorim, 237; 4) Fábio Lima,
184; 5) José Nogueira, 172; 6)
Willian de Lucia, 167.

Classificação da Estreantes
Feminina da SM Kart Competi-
tion: 1) Carolina Medeiros, 356;
2) Priscila Raposo, 297; 3) De-
nise Kitice, 215; 4) Tais Briso-
la, 214; 5) Nidia Ayumi, 212; 6)
Cintia Medeiros, 209.

O SM Kart Competition tem
apoio de AKSP, Albarelli Siste-
mas, Alpie Escola de Pilotagem,
Alvorada PETS, Artmix, Banda
GOZI, Bar Lounge 97,
BOX4Cars, Braúna Investimen-
tos, Bunny Burguer, Cento e
Onze Design, Cervejaria Paulis-
tânia, Clina de Olhos AS, Direc-
ta 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 Trei-
namento, Harder Than, Integrit-
ta Farmácia de Manipulação,
Jornal O DIA SP, K’ Cakes Con-
feitaria 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 Ve-
ículos 1, SM Renovadora de
Veículos 2, SM Renovadora de
Veículos 3, SOS Veterinária,
Speed Angels, Studio JZ Danças
e Teatro, SURAH Korean Cui-
sine, TriploNet Internet Fibra
Óptica, W.T.S Secret, Zio Vito
Pizza e Pasta.

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

Campeonato Brasileiro de Kart Endurance

Bravar premiará equipe
campeã com um chassis

completo

Os pilotos que disputarão a
1ª edição do Campeonato Bra-
sileiro de Kart Endurance, no
dia 9 de outubro, no kartódro-
mo Arena de Itu, no interior de
São Paulo, acabam de ganhar
um motivo a mais para brigarem
por este título inédito. A Bra-
var – que fabrica e vende chas-
sis de kart, peças e acessórios
para a modalidade – premiará a
equipe campeã com um chassis
completo.

Organizado pela Confedera-
ção Brasileira de Automobilis-

mo (CBA), em parceria com a
Federação de Automobilismo
de São Paulo (FASP) e o kartó-
dromo de Itu, o Brasileiro de
Kart Endurance será constituí-
do de uma prova com quatro
horas de duração, com equipes
formadas por dois ou até qua-
tro kartistas das categorias Ge-
ral e/ou Sênior.

“Apoiar o kartismo e o de-
senvolvimento do esporte sem-
pre foi uma de nossas priorida-
des. Estamos muito felizes em
poder anunciar essa parceria

com a CBA, premiando os cam-
peões 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 cam-
peã do Brasileiro de Kart En-
durance também ganhará a ins-
crição gratuita para as 500 Mi-
lhas de Kart ou os 500 Km da
Granja Viana (o que acontecer
primeiro).

A pista de Itu também rece-
berá no mesmo final de sema-
na a 5ª edição do Campeonato
Brasileiro de Rotax. As inscri-
ções 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 kartó-
dromo de Itu.

Veja a programação comple-
ta: https://cba.org.br/campeo-
nato/downloads/325/597/pro-
gramacao

O Masters 1000 de
Indian Wells, nos Esta-
dos Unidos, a partir do
dia 7 de outubro, mar-
cará o retorno ao cir-
cuito, após cinco anos,
da parceria do mineiro
Marcelo Melo e do
croata Ivan Dodig.
Mas, antes, Melo esta-
rá 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. Hurka-
cz, 24 anos, represen-
tou a Polônia nos Jo-
gos de Tóquio e for-
mou dupla com Lukasz
Kubot, parceiro de
Melo até o US Open
deste ano. Será a pri-
meira vez que Melo e
Hurkacz jogam juntos.

Depois do US Open e da
definição da parceria com Do-
dig, Melo passou alguns dias
treinando no Brasil, antes de
retornar para os Estados Uni-
dos visando esses próximos
torneios. Em 2019, com Ku-
bot, ficou com o vice-campe-
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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 segunda-
feira na Califórnia (EUA)

com apoio da Volvo,
Head, Voss, Foxton,
Asics, Bolsa Atleta e
Confederação Brasi-
leira de Tênis.

Retorno com Do-
dig – Marcelo Melo,
38 anos, e Ivan Dodig,
36 anos, retomam no
próximo mês uma par-
ceria de cinco tempo-
radas e conquistas
como o título de Ro-
land Garros, em 2015,
ano em que o mineiro
assumiu pela primeira
vez a liderança do
ranking. Foram finalis-
tas 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 tem-
poradas de 2012 e
2016, somaram 135
vitórias.

No ranking mundial individu-
al 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.
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onato em Indian Wells – no ano
passado não houve disputa em
função da pandemia da Covid-19.

“Boa preparação, treinos.
Agora, vamos com tudo nes-
ses próximos torneios”, afir-
ma Marcelo, que tem o patro-
cínio de Centauro e BMG,
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Citroën revela Novo C3

Motos

Nova Toro séries Chrome Edition e Black
Edition

Honda PCX 2022 com novo
grafismo e cores

A Citroën reforça sua dimensão interna-
cional ao revelar o Novo C3, um hatch ver-
sátil que será comercializado no primeiro tri-
mestre de 2022 e contribuirá para consolidar
a presença da marca na América do Sul, es-
pecificamente no Brasil e na Argentina.

O Novo C3 é o primeiro de uma família
de três veículos destinados ao mercado in-
ternacional, 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 bus-
cando nos SUVs a inspiração para sua altura
livre do solo, seu capô elevado e a posição
alta do condutor. Cada detalhe foi cuidado-
samente 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, conecta-
dos 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 au-
têntica e original e para famílias que usam o
veículo em seu dia a dia, bem como para via-
gens de fim de semana.

O estilo incomparável do Novo C3 é per-
ceptível ao primeiro olhar, com um capô ele-
vado e a estrutura da face dianteira que re-
força a impressão de largura. Ele se mantém
fiel ao padrão de formas da Citroën, reco-
nhecida pelas modelagens amplas e genero-
sas, 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 ca-
racterizada por uma assinatura luminosa em
dois níveis, com os duplos chevrons que se
transformam em barras cromadas e se es-
tendem ao longo da largura do veículo, pas-
sando pelos faróis antes de se separar e for-
mar 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 posi-
ção 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 moder-
na. As laterais são musculosas e ostentam
painéis de proteção esculpidos na carroceria,
bem como robustos para-lamas e que garan-
tem 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 es-
tes, muito bem estudados para garantir um
modelo robusto, mais valente e completamen-
te adequado às nossas condições. Na Amé-
rica 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 acessó-
rios 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 clien-
tes. Assim, treze opções de customização
estão disponíveis na América do Sul, incluin-
do 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 hori-
zontal transmite imediatamente a boa sensa-
ção de espaço. O bem-estar é reforçado pe-
los bancos acolhedores, e pelo conforto de
condução, fazendo da vida a bordo uma ex-
periência agradável e relaxante.

A tela touch screen de 10’’, a maior do
segmento, se destaca no painel de instrumen-
tos, facilitando sua visibilidade e utilização.
Ela dispõe da função wireless Mirror Scre-
en, 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 co-
mando de voz. Finalmente, os comandos no
volante oferecem um verdadeiro conforto em
matéria de ergonomia e segurança.

A Nova Fiat Toro passou por sua mais
importante evolução, com a chegada da li-
nha 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 dualzo-
ne, wireless charger e uma cabine comple-
tamente 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 Vol-
cano 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 escureci-
dos, rodas de 18 polegadas de liga leve pin-
tadas 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 séri-
es Black Edition e Chrome Edition ao pa-
cote 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, Rá-
dio 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 fa-
róis Full LED, faróis de neblina, DRL e lan-
terna em LED, além do cluster digital de 7’
ressaltam o caráter tecnológico ao consagra-
do design da picape. Controles eletrônicos de
estabilidade e tração, Hill Holder, TC+ (Elec-
tronic Locker) e sete airbags garantem se-
gurança na condução do veículo.

Comodidade e conforto também podem
ser encontrados em equipamentos como es-
pelho elétrico com Tilt Down, ar-condicio-
nado digital dualzone, piloto automático, sen-
sores de estacionamento dianteiro e trasei-
ro, bancos e volante em couro, sensores de
chuva e crepuscular, retrovisor interno ele-
trocrômico, 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.

Diretor e Editor Executivo: J. A. Otazú - MTB: 071836/SP
Editor: Angelo “Guto” Oliveira - MTB: 0069016/SP
Email: autojornal@mastermidia.com.br / Fone: (11) 99681-3549

Expediente

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, do-
tada do freio CBS - Combined Braking Sys-
tem -, que opera com freio a disco na diantei-
ra 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, res-
ponsável por uma importante redução nos
espaços de frenagem, e particularmente in-
dicado para motociclistas iniciantes.

A PCX ABS, segundo modelo da famí-
lia, conta com opção em cor metálica e siste-
ma de frenagem assistida eletronicamente na

roda dianteira e freios a disco em ambas as
rodas, mesma solução adotada pelos mode-
los “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 mes-
ma arquitetura técnica. O motor é o monoci-
líndrico SOHC (Single Over Head Camshaft),
4 tempos, com injeção eletrônica PGM-FI
(Programmed Fuel Injection), arrefecido a lí-
quido e com transmissão automática conti-
nuamente variável CVT (V-Matic), com po-
tência máxima de 13,2 cv a 8.500 rpm e tor-
que máximo de 1,38 kgf.m a 5.000 rpm. Do-
tado sistema eSP (enhanced Smart Power),
tal dispositivo reduz a rotação do motor auto-
maticamente quando em aceleração constan-
te 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 mo-
tor nas paradas em semáforos, religando-o
assim que o acelerador acionado. A trans-
missão 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 tu-
bos de aço, com suspensão telescópica hi-
dráulica na dianteira, enquanto na traseira os
amortecedores contam com molas de três
estágios. Ambas as rodas são de 14 polega-
das, calçadas com pneus 100/80-14 na dian-
teira 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, fa-
rol 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 te-
cla situada ao lado do botão de partida. À
esquerda do escudo frontal há um comparti-
mento 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 com-
partimento sob banco e tanque de combustí-
vel. 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 Dis-
trito 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

Truck
Novo Iveco Daily

Minibus
O Novo Iveco Daily Minibus deriva da

família Daily, que conta com versões sob me-
dida para o transporte de cargas. O modelo
para o transporte de passageiros se destaca
entre os concorrentes pela utilização da plata-
forma 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 trans-
porte urbano, intermunicipal, fretamento, lo-
cação, entre outros.

O Novo Daily Minibus possui itens de sé-
rie como controle de estabilidade, ar-condicio-
nado digital, computador de bordo, piloto auto-
mático, sensor de ré, rádio com Bluetooth e
entrada USB, airbag para o motorista e trio
elétrico. Como opcional, pode contar com air-
bag duplo, multimídia, comandos no volante e
câmera de ré.

Destaque para o maior vão de porta do
segmento, que facilita o embarque de passagei-
ros, o corredor central e a altura interna do sa-
lão, 1,90 cm, que facilita o acesso a todos os
assentos. Além da versão Minibus, a Iveco Bus
comercializa também a versão Vetrato que ofe-
rece as mesmas características técnicas e fun-
cionais 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 (Dispo-
sitivo 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 dis-
positivo de poltrona móvel, desenvolvido es-
pecialmente para a linha Daily, posiciona a
poltrona do lado de fora do veículo, o que per-
mite ao passageiro embarcar e desembarcar
sentado no seu assento.

O veículo está disponível nas versões Fre-
tamento e Turismo, e podem levar 15+1 pas-
sageiros (45-170), com rodado simples trasei-
ro, e 18+1 passageiros ou 20+1 passageiros
(50-170), com rodado duplo traseiro.

Design com linhas arrojadas e com atri-
butos aerodinâmicos, como a nova grade fron-
tal (preta ou cromada), carroceria redesenha-
da, novo conjunto óptico com novo farol, no-
vas luzes de posição e farol de neblina. O vi-
sual também foi projetado com foco na opera-

ção do cliente, o novo para-choque dianteiro é
agora tripartido, o que reduz os custos de re-
paro 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 ‘pa-
cote tecnológico’ digno de um automóvel pre-
mium. Conforto, organização e funcionalida-
de se destacam como um conjunto de compo-
nentes 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. Desta-
que 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, An-
droid Auto e Apple Car Play.

A propulsão fica por conta do potente e eco-
nômico motor F1C da FPT Industrial, 3.0 16V
com quatro cilindros em linha, turbo de duplo es-
tágio, 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 tecnolo-
gia EGR, que reduz a emissão de NOx (Óxidos
de Nitrogênio) por meio da recirculação de ga-
ses 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, per-
mitindo atender perfeitamente aplicações urba-
nas 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 estabi-
lidade eletrônica; assistente de freio hidráulico;
compensação hidráulica de frenagem; perfor-
mance Hidráulica do freio traseiro; controle
estendido de estabilidade; intervenção do movi-
mento de rolagem; mitigação de capotagem;
controle de partida em subidas.


