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São Paulo terá vacinação contra a
covid-19 no feriado prolongado

Inflação oficial fica em 1,16%
em setembro, diz IBGE
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Petrobras reajusta gasolina e gás
de cozinha a partir deste sábado
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Feriado deve ter 5,5 milhões
de veículos nas estradas

 de São Paulo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,51
Venda:       5,51

Turismo
Compra:   5,38
Venda:       5,67

Compra:   6,37
Venda:       6,38

Terremoto no
Japão deixa
pelo menos
32 feridos

Trinta e duas pessoas fica-
ram feridas em um tremor de
terra que abalou a área de Tó-
quio. A Agência Meteorológi-
ca do Japão (JMA) estima
magnitude de 6,1 e diz que não
havia risco de tsunami.

Sentido em grande parte do
leste do Japão, o tremor agi-
tou edifícios e disparou alar-
mes nos telefones das pessoas
para lhes dar tempo de procu-
rar abrigo.                    Página 3

Jornalistas
Maria Ressa

e Dmitry
Muratov
recebem

Nobel da Paz
A jornalista filipina Maria

Ressa e o jornalista russo Dmi-
try Muratov venceram o Nobel
da Paz 2021. O anúncio foi fei-
to na sexta-feira (8) pela Aca-
demia Sueca, em Estocolmo.
O prêmio foi concedido “pe-
los esforços de salvaguarda da
liberdade de expressão, pré-
condição para a democracia e
paz duradouras”.

“A senhora Ressa e o se-
nhor Muratov recebem o Prê-
mio Nobel da Paz pela corajo-
sa batalha pela liberdade de
expressão nas Filipinas e na
Rússia”, disse Berit Reiss-An-
dersen, do Comitê Nobel no-
rueguês.                       Página 3

Chanceler diz
que Brasil está
comprometido
com princípios

da OCDE
O Brasil está comprometi-

do com os valores e princípi-
os da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), disse na
quarta-feira (6) em Paris, o
ministro das Relações Exteri-
ores, Carlos França. Segundo
o chanceler, o governo brasi-
leiro trabalha para iniciar o
processo para virar membro-
pleno do grupo, que reúne as
economias mais industrializa-
das do planeta.            Página 3

Esporte

Copa Truck define finalistas após vitórias
de Giaffone e Dirani no Potenza em MG
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O Autódromo Potenza,
em Lima Duarte (MG), re-
cebeu no último final de se-
mana a oitava e penúltima
etapa da Copa Truck em
2021 com duas corridas bas-
tante movimentadas pelo
apertado traçado de 3.200
metros. Mesmo assim, vári-
as ultrapassagens, toques e
até alguns acidentes fizeram
parte do espetáculo que foi
o encontro da categoria dos
pesados em Minas Gerais.
As vitórias ficaram com Fe-
lipe Giaffone, da Iveco, na
primeira corrida, e com Da-
nilo Dirani, da Mercedes, na
segunda prova – a que conta
com a inversão dos oito pri-
meiros colocados no grid.

A etapa serviu também
para definir os finalistas na
disputa pelo título da tem-
porada. Após três descartes
obrigatórios dos piores re-
sultados de cada piloto, ape-
nas três estão elegíveis na
disputa:  André Marques, que
tem 227 pontos, Wellington
Cirino, que tem 212, e Feli-

pe Giaffone que soma 209. A
grande final em Curitiba acon-
tece no dia 5 de dezembro e
colocará 40 pontos em jogo na
decisão.

Largando da pole position,
Felipe Giaffone não deu chan-
ce para os adversários e ven-
ceu com uma vantagem de dois
segundos para Beto Monteiro.
Líder do campeonato, André
Marques terminou a primeira
prova em um excelente tercei-
ro lugar. Com a inversão do
grid, Jaidson Zini, então oita-
vo na pista, largou na frente,
mas foi Danilo Dirani quem
brilhou buscando a liderança
logo no começo. Ele venceu
pela terceira vez na tempora-
da, e cruzou a linha de chegada
com 1,4 segundo de vantagem
para Paulo Salustiano. Mar-
ques repetiu o terceiro lugar,
essencial para suas chances de
título.

A final da Copa Truck acon-
tece naquela que será, oficial-
mente, a despedida do Autó-
dromo Internacional de Curi-
tiba, no dia 5 de dezembro. A

partir de 2022, o autódromo
será fechado e dará lugar a um
empreendimento imobiliário.

A Fras-le, maior fabricante
de materiais de fricção da
América Latina e um dos líde-
res mundiais, é a fornecedora
oficial de pastilhas de freio
para a Copa Truck, proporcio-
nando eficiência e segurança
nas frenagens dos caminhões
mais rápidos do planeta. (Fras-

Le)
Fala, piloto!
”Foi muito legal. Domina-

mos a classificação no sábado
com um caminhão perfeito e na
primeira corrida foi a mesma
coisa. Feliz por ter vencido
com um caminhão que domi-
nou. A segunda corrida foi
mais difícil, largando mais
atrás em uma pista em que é
muito difícil ultrapassar. Aca-

bei ficando preso atrás do
Adalberto Jardim e não deu
para evoluir. Então, estou fe-
liz por ter vencido pela pri-
meira vez na pista este ano –
sem ter sido herdando a vi-
tória pela desclassificação
de alguém – e mais ainda por
estar com um caminhão bem
acertado.” (Felipe Giaffo-
ne, Usual Racing, Iveco #4)
– VENCEDOR CORRIDA 1

Fala, piloto!
”Foi uma corrida para la-

var a alma. A gente veio de al-
guns finais de semana não
muito bons, com alguns pro-
blemas, mas a equipe foi re-
manejando e acertando as
coisas. Aqui, repito, foi para
lavar a alma. Terceira vitória
no ano, e pela média está
muito bom. Agora é manter
a consistência do equipa-
mento e pensar no ano que
vem. Os freios estiveram ex-
celentes durante todo o tem-
po das duas corridas, 100%”.
(Danilo Dirani,  PP Mo-
torsport, Mercedes #28) –
VENCEDOR CORRIDA 2

Hamilton perde 10 posições no grid do
GP da Turquia por troca de motor

O heptacampeão mundial
de Fórmula 1 Lewis Hamil-
ton sofrerá uma punição de
dez posições no grid de lar-
gada do Grande Prêmio da
Turquia depois que a Merce-
des trocou o motor de seu
carro na sexta-feira (8).

O novo motor de com-
bustão interna (ICE) ultra-

passa a alocação de três por
temporada do britânico, o que
causou a penalidade.

Hamilton está dois pontos à
frente de Max Verstappen, da
Red Bull, a sete provas do final
da temporada, incluindo a de
domingo no circuito de Istan-
bul Park, e qualquer falha me-
cânica em uma corrida seria um

grande revés.
Verstappen recebeu uma pena-

lidade na corrida anterior sob chu-
va na Rússia e largou na última
posição, mas conseguiu chegar
em segundo e limitar o estrago.

Hamilton venceu na Turquia
no ano passado, resultado que
lhe deu à época seu sétimo
campeonato da categoria. Antes

da prova deste ano, ele minimi-
zou a necessidade de uma tro-
ca de motor.

Carlos Sainz, da Ferrari, rece-

beu um motor totalmente novo
como parte de uma atualização
planejada e largará na última po-
sição. (Agência Brasil)

A Petrobras anunciou na
sexta-feira (8) reajustes para o
GLP, o gás de cozinha, e para
a gasolina tipo A. O reajuste
médio do GLP será de R$
0,26, com o quilo passando de
R$ 3,60 para R$ 3,86. O litro
da gasolina nas distribuidoras
passará de R$ 2,78 para R$
2,98. Os reajustes valem a par-
tir deste sábado (9).

A gasolina tipo A
corresponde a 73% da gasoli-
na comum que chega ao con-
sumidor. Os 23% restantes são
de etanol. Segundo a Petrobras,

a parcela no preço da gasolina
na bomba passará a ser, em
média, de R$ 2,18 por litro.
Uma alta de R$ 0,15.

O preço médio do GLP
para as distribuidoras passará
de R$ 3,60 para R$ 3,86 por
kg, equivalente a R$ 50,15 por
13 kg, refletindo reajuste mé-
dio de R$ 0,26 por kg.

Segundo a Petrobras, o
GLP não era reajustado há
95 dias. O último aumento
do litro da gasolina tipo A
ocorreu há 58 dias. (Agên-
cia Brasil)
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Conta de luz poderá ser paga
com cartão de crédito em SP

Taxa de custódia do
Tesouro Direto cairá para

0,2% em janeiro
Página 3

Brasil registra 600.425
mortes por covid-19

Novo teste rápido detecta
coronavírus na saliva e

também indica a carga viral
 Pesquisadores da Universi-

dade Federal de São Carlos (UFS-
Car) patentearam um novo teste
para detecção do SARS-CoV-2 na
saliva. O dispositivo reúne preci-
são equivalente à do teste de RT-

PCR, baixo custo e capacidade de
analisar várias amostras ao mes-
mo tempo. Além de detectar a pre-
sença do vírus, o novo teste tam-
bém indica a carga viral da pessoa
infectada.                       Página 2
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São Paulo terá vacinação contra a
covid-19 no feriado prolongado
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No feriado prolongado de
Nossa Senhora Aparecida, em 12
de outubro, a capital paulista terá
esquema especial de vacinação
contra a covid-19. Podem pro-
curar os postos quem precisa
tomar a primeira, a segunda ou
as doses de reforço da vacina. 

Estão convocados para a
dose adicional idosos com mais
de 60 anos e profissionais de
saúde acima de 18 anos de idade
que tenham tomado a segunda
dose ou dose única há pelo me-
nos seis meses. Também devem

procurar os postos os adultos
com alto grau de imunossupres-
são e que receberam a última
dose há pelo menos 28 dias.

Hoje, sábado (9), a vacina-
ção ocorre nas 82 unidades da
Assistência Médica Ambulatori-
al (AMA)/Unidade Básica de
Saúde (UBS) Integradas, das 7h
às 19h. Irão funcionar ainda os
20 mega postos, das 8h às 17h.

A prefeitura orienta que a
população confira o site De
Olho na Fila antes de sair de
casa.

Os que optarem por se vaci-
nar no domingo (10) devem se
dirigir a uma das farmácias par-
ceiras da prefeitura na Avenida
Paulista, números 2.371 e 266.
A população também pode pro-
curar o mega posto da Galeria
Prestes Maia, na região central,
que funcionará das 8h às 17h.
Além disso, sete parques da ci-
dade vão ter equipes de imuni-
zação das 8h às 17h.

Na segunda-feira (11) e na
terça-feira (12), o serviço será
oferecido nas AMAs/UBSs Inte-

gradas, das 7h às 19h, e nos
mega postos, das 8h às 17h.

O último boletim diário da
covid-19 da prefeitura de São
Paulo, divulgado na quinta-feira
(7), mostra que mais de 10,4
milhões de pessoas tomaram a
primeira dose no município. A
segunda dose foi aplicada em
cerca de 7,4 milhões de pes-
soas e 325.167 tomaram dose
única. A dose adicional, por sua
vez, foi aplicada em pouco
mais de 322 mil pessoas.
(Agência Brasil)

Os consumidores de ener-
gia elétrica atendidos pela Enel
Distribuição São Paulo con-
tam, a partir deste mês, com
uma nova condição de paga-
mento das contas de energia: o
cartão de crédito.

A nova modalidade de paga-
mento está disponível no site
da distribuidora e qualquer cli-
ente baixa tensão poderá utili-
zar e pagar suas contas venci-
das ou a vencer. Além da prati-
cidade e comodidade de pagar
a conta de luz sem sair de casa,
a nova opção permite que o cli-
ente parcele as faturas venci-
das e a vencer em até 24 vezes
no cartão de crédito.

Os serviços estão disponí-
veis dentro da Agência Virtual,

Conta de luz poderá ser paga
com cartão de crédito em SP

no site da companhia, ou por
meio do aplicativo Enel SP, dis-
ponível gratuitamente para iOS
e Android.

“A opção de pagamento
com o cartão de crédito é mais
uma facilidade que a Enel SP está
oferecendo para que o cliente
não precise sair de casa. Com
poucos cliques, o cliente esco-
lhe a melhor oportunidade e con-
ta com opções de parcelamento
diretamente no cartão”, destaca
o diretor de Mercado da Enel
Distribuição São Paulo, André
Oswaldo dos Santos.

De acordo com André
Oswaldo, as condições de ju-
ros variam conforme o núme-
ro de parcelas escolhidas pelo
cliente. (Agência Brasil)

Covid-19: 72% de cidades paulistas
não tiveram mortes na última semana

Sete em cada dez cidades do
estado de São Paulo (72%) não
apresentaram mortes por covid-
19 na última semana. A informa-
ção foi divulgada na quarta-feira
(6) pelo governo estadual.

O estado tem 645 municí-
pios, dos quais 467 não apre-
sentaram mortes por covid-19
recentemente. Segundo o go-
vernador de São Paulo, João
Doria, essa queda no número
de mortes é resultado do avan-
ço da vacinação.

Até este momento, cerca
de 60% da população do es-
tado já completou o esquema
vacinal ,  ou seja ,  tomou a
dose única da vacina da Jans-
sen ou as duas doses das va-
cinas CoronaVac, AstraZene-
ca ou Pfizer.

Em setembro,  o estado
paulista começou a aplicação
da terceira dose, ou dose de
reforço, em idosos acima de
60 anos. Já nesta semana, o
estado deu início à aplicação
da terceira dose para profissi-
onais da área de saúde. A ter-
ceira dose tem sido aplicada
nos grupos de maior risco para
a doença, já que há uma queda
na proteção das vacinas após
seis meses da aplicação.

Durante entrevista coleti-
va do governo estadual, o pre-
sidente do Instituto Butantan,
Dimas Covas, aplicou a dose
adicional da CoronaVac na en-
fermeira Mônica Calazans, a
primeira pessoa a ser vacina-
da contra a covid-19 no Bra-
sil, e no secretário estadual da

saúde, Jean Gorinchteyn.
Especialistas e o Ministé-

rio da Saúde, no entanto, re-
comendam que a terceira dose
seja de um imunizante dife-
rente da CoronaVac, preferen-
cialmente a Pfizer.

A terceira dose está sendo
aplicada em todos os idosos e
profissionais de saúde que to-
maram a segunda dose há mais
de seis meses.

Idosos acima de 80 anos
que tomaram a segunda dose
no mês de abril podem procu-
rar os postos de saúde para to-
mar a dose adicional a partir do
dia 11 de outubro. Segundo a
coordenadora do Programa
Estadual de Imunizações, Re-
giane de Paula, essa dose adi-
cional para aqueles que toma-

ram a vacina em abril será apli-
cada até o dia 7 de novembro.

A expectativa do governo é
vacinar 2,7 milhões de pessoas
nesse grupo.

Pelo calendário, idosos aci-
ma de 80 anos que tomaram a
segunda dose em abril, podem
tomar a terceira dose entre os
dias 11 e 17 de outubro. De 18 a
24 de outubro é a vez dos ido-
sos entre 75 e 79 anos. Entre 25
e 31 de outubro, idosos com 70
e 74 anos. Entre 1 e 7 de novem-
bro, idosos acima de 60 anos.
Mas o governo orienta para a
pessoa olhar a data de sua segun-
da dose. Somente após comple-
tado os seis meses é que o ido-
so deve procurar o posto de saú-
de para tomar a dose adicional.
(Agência Brasil)

SP: Centro de Tradições Nordestinas
comemora o Dia do Nordestino

Na sexta-feira, 8 de outu-
bro, foi comemorado o Dia do
Nordestino. Para celebrar a
data, o Centro de Tradições
Nordestinas, na zona norte da
capital, promoveu uma grande
festa com comidas tradicio-
nais, muita música e dança.

O Dia do Nordestino é ce-
lebrado em São Paulo desde
2009, no centenário do com-

positor e poeta cearense Pata-
tiva do Assaré. Para o produtor
musical Zé da Lua, é fundamen-
tal valorizar essa cultura na ca-
pital paulista. “Eu acho que pre-
cisa de fomentos, precisa de
visibilidade, precisa de um
centro cultural municipal di-
recionado para a cultura nor-
destina. Precisa de um centro
de referência da cultura nor-

destina. Hoje, São Paulo é a
cidade que concentra a maior
quantidade de nordestinos
fora do nordeste”.

São Paulo é a cidade que
mais recebeu migrantes dessa
região do país. De acordo com
o censo de 2015, mais de 5,6
milhões de pessoas são do
Nordeste, o correspondente a
12% da população paulista.

Boa parte chegou à capital em
busca de trabalho na área da
construção civil.

A construção da metrópole
de São Paulo, da forma como
conhecemos hoje, pode ser
muito bem creditada aos nor-
destinos que vivem no estado,
trazendo sua cultura e constru-
indo a riqueza de São Paulo.
(Agência Brasil)

Metrô inicia Projeto Básico para conectar
estação São Joaquim à futura Linha 6-Laranja

O Metrô de São Paulo emi-
tiu na terça-feira (5) a Ordem de
Serviço para iniciar a elaboração
do Projeto Básico da adequa-
ção da estação São Joaquim,
que passará a ter conexão com
a futura Linha 6-Laranja. Os tra-
balhos serão feitos pelo Con-
sórcio Pólux-Sondotecnica-
Egis e têm o prazo de 12 meses
para conclusão.

A expectativa é que a nova
ligação com a futura Linha 6-
Laranja quadruplique a demanda

de passageiros da estação São
Joaquim da Linha 1. Por isso,
esse  Pro je to  Bás ico  va i
apontar como será feita a re-
forma e quais adequações
serão necessárias para am-
pliar a capacidade de circu-
lação de pessoas e moderni-
zar essa estação que foi cons-
truída nos anos 70.

A premissa desse projeto é
de ampliar o mezanino atual lo-
calizado abaixo da Rua Verguei-
ro e construir uma nova ligação

subterrânea com conexão direta
ao mezanino da futura estação da
Linha 6. Também será feito o
remanejamento de parte das sa-
las técnicas, ampliação do aces-
so e do salão de bloqueios exis-
tente (catracas de entrada e saí-
da), bem como a ampliação da
capacidade de saída dos passa-
geiros das plataformas.

As intervenções necessárias
são complexas, para não causar
grandes impactos na operação
comercial da Linha 1-Azul. Por

isso, o estudo será elaborado
com o uso da tecnologia BIM
(Building Information Mode-
ling), para permitir as melhores
soluções projetivas que integrem
todas as etapas da obra e colo-
cação de sistemas com mais agi-
lidade e assertividade.

Com a conclusão do Proje-
to Básico será possível elaborar
o edital para a contratação do
Projeto Executivo e da obra que
vai readequar a estação São Joa-
quim.

Novo teste rápido detecta coronavírus
na saliva e também indica a carga viral

 Pesquisadores da Universi-
dade Federal de São Carlos
(UFSCar) patentearam um novo
teste para detecção do SARS-
CoV-2 na saliva. O dispositivo
reúne precisão equivalente à do
teste de RT-PCR, baixo custo e
capacidade de analisar várias
amostras ao mesmo tempo. Além
de detectar a presença do vírus, o
novo teste também indica a car-
ga viral da pessoa infectada.

A tecnologia usada para de-
tectar o vírus envolve um marca-
dor com propriedade eletroqui-
mioluminescente (que emite luz
a partir de reações eletroquími-
cas). Dessa forma, na presença do
material genético do patógeno,
ocorre uma reação que emite luz
vermelha, indicando o resultado
positivo para a COVID-19. A in-
tensidade da luz vermelha é pro-
porcional à carga viral presente
na amostra. Caso o aparelho não
acenda, é sinal de que o vírus não
foi detectado e, portanto, a pes-
soa não está infectada.

Outra inovação está no fato
de o dispositivo poder ser aco-
plado a um smartphone, permi-
tindo que o processo de amos-
tragem e testagem seja concluí-
do sem a necessidade de profis-
sional especializado. O projeto
teve apoio da FAPESP (Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do

Estado de São Paulo), da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes) e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).

“O teste tem as vantagens de
ser portátil, conseguir analisar
20 amostras ao mesmo tempo e
poder se conectar a um smar-
tphone. Tudo com a mesma sen-
sibilidade e precisão dos testes
de RT-PCR”, diz à Agência FA-
PESP Ronaldo Censi Faria, pes-
quisador do Centro de Ciências
Exatas e de Tecnologia da UFS-
Car e coordenador do projeto.

Este é o terceiro teste para
detecção do novo coronavírus
desenvolvido e patenteado pelo
Laboratório de Bioanalítica e
Eletroanalítica (LaBiE) da UFS-
Car. Os dois anteriores também
têm alta sensibilidade e, se pro-
duzidos em larga escala por em-
presas parceiras, podem permi-
tir a testagem em massa da popu-
lação brasileira – solucionando
um dos gargalos para o enfrenta-
mento da pandemia (leia mais em:
agencia.fapesp.br/36162).

A primeira tecnologia desen-
volvida pelo grupo envolveu um
sensor eletroquímico que per-
mite fazer uma análise quantita-
tiva da proteína spike (espícula)
do vírus na saliva do paciente.

Nele, um sensor eletroquímico
capta a molécula viral e o resul-
tado pode ser acessado, em ques-
tão de minutos, por meio de um
aplicativo de celular.

Já o segundo modelo de tes-
te desenvolvido no LaBiE detec-
ta o RNA do vírus presente na
saliva. Porém, diferentemente
do dispositivo mais recente, ele
é baseado em uma adaptação da
plataforma ELISA (ensaio de
imunoabsorção enzimática, na
sigla em inglês), amplamente
utilizada em laboratórios de aná-
lises clínicas de todo o Brasil.

Faria conta que os dois pri-
meiros testes estão em proces-
so avançado de negociação com
empresas parcerias. O objetivo
é produzi-los em larga escala e
comercializá-los.

“Quanto maior a variedade de
testes de baixo custo capazes de
detectar com precisão o novo co-
ronavírus, melhor. Cada modelo se
adapta a uma situação: lugares re-
motos, centros de análises clíni-
cas ou uso individual”, diz Faria.

Uma curiosidade deste últi-
mo dispositivo desenvolvido é
que ele inicialmente tinha sido
desenhado para o diagnóstico de
sepse – inflamação sistêmica
provocada por bactérias, princi-
pal causa de morte em Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs).

O trabalho é fruto da pesqui-
sa de doutorado de Taise Helena
Oliveira Leite, sob orientação de
Faria. “O projeto de pesquisa e
desenvolvimento do teste já ti-
nha iniciado e, quando chegou a
pandemia, vimos que o modelo
poderia ser adaptado para a CO-
VID-19. Rapidamente fizemos
alteração no dispositivo que ini-
cialmente detectava o DNA e a
quantidade de bactérias que pro-
vocam a sepse para a indicação
do RNA e carga viral do SARS-
CoV-2. Isso mostra como a pes-
quisa tem de ser constante, ain-
da mais quando precisamos dar
resposta rápida a uma emergên-
cia”, analisa Faria.

A nova tecnologia acaba de
ter seu pedido de patente regis-
trado no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI),
com titularidade de Faria, Leite,
Tássia Regina de Oliveira (pós-dou-
toranda no LaBiE) e colaboradores:
Henrique Pott Junior (UFSCar),
Ester Sabino (Universidade de São
Paulo), Fabio Eudes Leal e Erika
Regina Manuli (Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul) e
Matias Eliseo Melendez (empresa
Cloning Solutions). A chegada do
teste ao mercado depende, agora, de
interesse de empresas pelo licen-
ciamento da patente e produção do
dispositivo em larga escala.

“ O Governo do Estado de
São Paulo anunciou na quarta-
feira (6) a expansão da capaci-
dade de público nos eventos es-
portivos, culturais e de lazer, em
consonância com as medidas já
adotadas para as partidas de fu-
tebol nos estádios.

“Shows, espetáculos, ativi-
dades de entretenimento e de-
mais modalidades esportivas
poderão ampliar gradativamente
o número de espectadores e par-
ticipantes no decorrer deste
mês, respeitando normas sanitá-
rias e limites de ocupação dos
espaços indicados pelo Comitê
Científico de São Paulo.

“Vamos levar em conta os
critérios que são fundamentais
para a retomada de grandes even-
tos com controle de público. O
primeiro é a vacinação completa
ou, pelo menos, a primeira dose
e um teste de COVID-19 negati-
vo. A segunda condição é que o
uso de máscara continue sendo
obrigatório nessas situações”,
afirmou Paulo Menezes, coor-
denador do Comitê Científico.

“Até o dia 15, a ocupação
deverá ser de até 30%. Entre os
dias 16 e 31, será de até 50%.
Em 1º de novembro, poderá ser
utilizada até 100% da capacida-
de do local, respeitando as re-
gras sanitárias.

“Para entrada e participação
nestes eventos, os estabeleci-
mentos e organizadores deverão

Governo anuncia expansão
da capacidade de público em
espaços de entretenimento

exigir um comprovante com es-
quema vacinal completo, ou seja,
duas doses da vacina Coronavac,
Astrazeneca e Pfizer ou dose úni-
ca da Janssen. Também precisa-
rão disponibilizar álcool em gel
70% em locais de fácil acesso
ao público.

“Quem ainda não tiver con-
cluído o esquema vacinal, deve-
rá apresentar um comprovante
com a primeira dose e um teste
negativo para Covid-19 do tipo
PCR realizado em até 48 horas
antes do ingresso no evento, ou
um teste negativo de antígeno
realizado nas últimas 24 horas.
Também será preciso utilizar
máscara de proteção facial du-
rante a permanência no espaço
e há a recomendação de distan-
ciamento entre as pessoas.

“Para o setor de eventos é
muito importante essa retoma-
da, era uma expectativa que já se
tinha de como seria o passo a
passo. Essa resolução será pu-
blicada pela Saúde em Diário
Oficial amanhã”, destacou Patrí-
cia Ellen, Secretária de Desen-
volvimento Econômico.

“As orientações para a reto-
mada de grandes eventos com
controle de público partiram das
análises do Comitê Científico do
Governo do Estado, que seguirá
monitorando e apoiando a ges-
tão para o combate à pandemia e
a retomada segura das atividades
socioeconômicas.

“O Senado aprovou na terça-
feira (5) a criação de um memo-
rial em homenagem às vítimas
da covid-19 no Brasil. De acor-
do com o projeto aprovado, o
memorial deverá ser erguido na
parte externa do Senado, lem-
brando todos os brasileiros que
perderam a vida em decorrência
da doença, que já matou milhões
de pessoas em todo o mundo.

“De acordo com cálculos do
Ministério da Saúde, até o mo-
mento,598.152 pessoas morre-
ram de covid-19 no Brasil.

 “De autoria do senador Re-
nan Calheiros (MDB-AL) e com
relatoria de Omar Aziz (PSD-
AM), o projeto segue para pro-
mulgação. Aziz é o presidente e
Renan, o relator da comissão

Senado aprova criação
de memorial para

vítimas da covid-19
parlamentar de inquérito (CPI)
que analisa as políticas adotadas
pelo governo federal no comba-
te à pandemia.

“Segundo Aziz, o memorial
a ser construído terá como prin-
cipal função fazer um registro
histórico do que aconteceu no
Brasil desde o início da pande-
mia, em março de 2020, até os
dias atuais.

“Na leitura do relatório, Aziz
destacou o trabalho da CPI da
Pandemia, afirmando que a co-
missão "evidenciou que muitos
dos óbitos decorrentes da covid
19 poderiam ter sido evitados,
caso o poder público tivesse,
simplesmente, agido em conso-
nância com as recomendações
científicas”. (Agência Brasil)
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Terremoto no Japão deixa
pelo menos 32 feridos

Trinta e duas pessoas ficaram feridas em um tremor de terra
que abalou a área de Tóquio. A Agência Meteorológica do Japão
(JMA) estima magnitude de 6,1 e diz que não havia risco de tsu-
nami.

Sentido em grande parte do leste do Japão, o tremor agitou
edifícios e disparou alarmes nos telefones das pessoas para lhes
dar tempo de procurar abrigo.

O epicentro do tremor de terra foi registado a 80 quilôme-
tros de profundidade, na província de Chiba (a leste de Tóquio),
de acordo com a JMA.

Na última madrugada em Lisboa, a Agência de Gestão de Ca-
tástrofes e Incêndios disse que 32 pessoas ficaram feridas, a
maioria delas menores.

Foram comunicados incêndios em um edifício e em duas re-
finarias, mas todos contidos, acrescentaram as autoridades.

Linhas de trens locais e de alta velocidade foram imediata-
mente suspensas como medida de precaução.

Estão sob controle as centrais nucleares, sem relatórios ime-
diatos de quaisquer anomalias.

“Por favor, tome medidas para proteger a sua vida enquanto
se mantém a par das últimas informações” apelou o novo pri-
meiro-ministro nipónico, Fumio Kishida.

O Japão situa-se no “Anel de Fogo” do Pacífico, um arco de
intensa atividade sísmica que se estende pelo Sudeste Asiático e
a bacia do Pacífico.

Na semana passada, um terremoto de magnitude 6.1 foi sen-
tido ao largo da costa noroeste do país, mas não causou danos.

O Japão continua marcado pelo devastador terremoto e tsu-
nami de 2011 (mais de 18.500 mortos), que levou ao desastre
nuclear de Fukushima. (Agência Brasil)

Jornalistas Maria
Ressa e Dmitry

Muratov recebem
Nobel da Paz

A jornalista filipina Maria Ressa e o jornalista russo Dmitry
Muratov venceram o Nobel da Paz 2021. O anúncio foi feito na
sexta-feira (8) pela Academia Sueca, em Estocolmo. O prêmio
foi concedido “pelos esforços de salvaguarda da liberdade de
expressão, pré-condição para a democracia e paz duradouras”.

“A senhora Ressa e o senhor Muratov recebem o Prêmio
Nobel da Paz pela corajosa batalha pela liberdade de expressão
nas Filipinas e na Rússia”, disse Berit Reiss-Andersen, do Co-
mitê Nobel norueguês.

“Ao mesmo tempo, eles representam os jornalistas que lu-
tam por esse ideal num mundo onde a democracia e a liberdade
da imprensa enfrentam condições cada vez mais adversas”, acres-
centou.

Neste ano, disputaram o Nobel da Paz 329 candidatos, 234
pessoas e 95 organizações. O número é ligeiramente superior
ao do ano passado: 317.

Nem a relação dos candidatos nem de quem os propôs são
divulgados até que se passem 50 anos. Eles só são conhecidos se
forem divulgados diretamente por quem os propôs.

Os laureados com o Nobel da Paz vão receber o prêmio de
10 milhões de coroas suecas (quase 1 milhão de euros), além de
um diploma e uma medalha, em 10 de dezembro, em Oslo, na
Noruega, dia da morte do criador do prêmio, Alfred Nobel.

O jornalista Dmitry Muratov lembrou jornalistas que perde-
ram a vida na mesma luta de procura da verdade e do direito à
expressão, dedicando-lhes também o prêmio. (Agência Brasil)

Chanceler diz que
Brasil está

comprometido com
princípios da OCDE

O Brasil está comprometido com os valores e princípios
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), disse na quarta-feira (6) em Paris, o minis-
tro das Relações Exteriores, Carlos França. Segundo o chan-
celer, o governo brasileiro trabalha para iniciar o processo
para virar membro-pleno do grupo, que reúne as economias
mais industrializadas do planeta.

O ministro participou da Reunião Ministerial da OCDE,
que celebrou os 60 anos da organização e teve como tema
Valores compartilhados: construindo um futuro verde e in-
clusivo. Também compuseram a delegação brasileira o mi-
nistro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira; o ministro da Ci-
dadania, João Roma; e o secretário-executivo do Ministério
da Economia, Marcelo Guaranys.

O Brasil participou do encontro na condição de parceiro-chave
e de candidato à acessão à OCDE. Segundo o Itamaraty, os repre-
sentantes brasileiros fizeram intervenções em diferentes ses-
sões do evento, especialmente as dedicadas à tributação, comér-
cio internacional, financiamento ao desenvolvimento, sustenta-
bilidade e inclusão social. Os integrantes da delegação brasileira
também participaram de encontros reuniões bilaterais com seus
homólogos à margem dos trabalhos da reunião.

Presidido pelo secretário de Estado (cargo equivalente ao de mi-
nistro das Relações Exteriores) dos Estados Unidos, Antony Blinken,
o encontro que celebrou o 60º aniversário da OCDE renovou o com-
promisso da organização como meio eficaz de cooperação entre de-
mocracias de mercado na busca de soluções para desafios econômi-
cos, sociais e ambientais da comunidade internacional.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil
reafirmou a consonância do país com os princípios e valores
fundamentais da OCDE. Em linha com esse compromisso, a de-
legação brasileira aproveitou o evento para destacar a importân-
cia da organização na governança econômica global e o papel do
Brasil no processo de ampliação da OCDE. (Agência Brasil)

A partir de 1º de janeiro, o
investidor com recursos no
Tesouro Direto pagará menos
para manter o dinheiro aplica-
do. A taxa de custódia dos tí-
tulos cairá de 0,25% para
0,2% do valor dos papéis,
anunciou na quinta-feira (7) o
secretário do Tesouro Nacio-
nal, Jeferson Bittencourt.

A medida foi divulgada no
encerramento da Semana do In-
vestidor, promovida pela Comis-
são de Valores Mobiliários
(CVM) em parceria com a B3,
a bolsa de valores brasileira. A
custódia (manutenção) dos tí-
tulos públicos comprados por
pessoas físicas cabe à bolsa de
valores, que recebe uma remu-
neração pelo serviço duas ve-
zes por ano, uma em janeiro e
outra em julho.

Segundo Bittencourt, a redu-
ção da taxa atende a um compro-
misso firmado entre o Tesouro
e a B3 para monitorar as condi-
ções de mercado e aproveitar
oportunidades para baratear de
forma permanente a taxa cobra-
da pela bolsa de valores.

No início do Programa Te-
souro Direto, em 2002, os ban-
cos e as corretoras cobravam
taxa de administração, e a B3 ti-
nha taxa de custódia de 0,5%. Ao
longo dos anos, as taxas de ad-
ministração deixaram de existir
e a taxa de custódia caiu progres-
sivamente, até chegar a 0,3% em
2019. Naquele ano, a taxa de cus-
tódia caiu para 0,25%.

Além disso, em agosto de
2020, os investimentos de até
R$ 10 mil no Tesouro Selic, tí-
tulo corrigido pelos juros bási-

cos da economia, passaram a ser
isentos da taxa de custódia. So-
mente saldos acima desse valor
aplicados no Tesouro Selic são
cobrados.

Em nota, o Tesouro Nacio-
nal informou que as mudanças
pretendem tornar o Tesouro Di-
reto mais barato, acessível, com
liquidez e seguro para os inves-
tidores. Segundo o órgão, a de-
mocratização de títulos públicos
a pessoas físicas ajuda a socie-
dade a ter mais educação finan-
ceira e a entender como o go-
verno se financia.

Além das cobranças semes-
trais, a taxa de custódia incide
sobre o pagamento de juros, a
venda do título para terceiros ou
o encerramento da posição do
investidor, com a forma de co-
brança definida pelo evento que

ocorrer primeiro.O Tesouro Di-
reto foi criado em janeiro de
2002 para popularizar esse tipo
de aplicação e permitir que pes-
soas físicas pudessem adquirir
títulos públicos diretamente do
Tesouro Nacional, via internet,
sem intermediação de agentes
financeiros. Mais informações
podem ser obtidas no site do Te-
souro 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 pré-fixados.
(Agência Brasil)

Inflação oficial fica em 1,16%
em setembro, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
de setembro chegou a 1,16%. O
índice, calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), é o maior para o
mês de setembro desde 1994.
Naquele mês, o índice marcou
1,53%. O IPCA ficou 0,29 pon-
to percentual acima da taxa re-
gistrada em agosto, que foi de

0,87%. Em 12 meses, o índice
está em 10,25%, acima dos
9,68% registrados nos 12 meses
anteriores. Este ano, o índice, que
é a inflação oficial no país, acu-
mula uma alta de 6,90%.

O percentual de setembro
foi puxado pelos grupos habita-
ção, com alta de 2,56% (0,41
ponto percentual) e transporte,
1,82% (0,38 ponto percentual).

Segundo a análise do IBGE, o
reajuste da tarifa de energia elé-
trica (6,47%) puxou a alta em ha-
bitação. Em relação aos transpor-
tes, o resultado foi causado pe-
los aumentos nos preços dos
combustíveis (2,43%).

O IPCA é medido em 15 ca-
pitais brasileiras e o Distrito
Federal para famílias com renda
de um a 40 salários-mínimos.

O índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) de se-
tembro subiu 1,20%, registrando
0,32 ponto percentual acima do
mês de agosto (0,88%). Assim
como o IPCA, o INPC deste mês
foi o maior para setembro desde
1994, quando ficou em 1,40%. O
INPC registra a inflação para fa-
mílias de um a cinco  salários mí-
nimos. (Agência Brasil)

Estimativa de safra em setembro cai
para 250,9 milhões de toneladas

A estimativa de setembro
para a safra brasileira de cere-
ais, leguminosas e oleaginosas
este ano deve alcançar 250,9
milhões de toneladas. É o que
apontam os dados do Levanta-
mento Sistemático da Produção
Agrícola (LSPA), divulgado na
quinta-feira (7) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Segundo o levan-
tamento, é o sexto mês seguido
de queda na estimativa mensal,
com o resultado ficando 1,3%
abaixo do que a produção de
2020, que atingiu o recorde de
254,1 milhões de toneladas.

De acordo com o gerente da
pesquisa, Carlos Barradas, a que-
da na produção de grãos ocor-
reu devido à falta de chuvas, que
prejudicou as lavouras do milho
e da soja, principalmente.

“O país vive uma crise hídri-
ca. A quantidade de chuvas está
muito abaixo do que normal-
mente é esperado. A soja, por ter
sido plantada e colhida com atra-
so, diminuiu a janela de plantio
da segunda safra do milho, que
vem logo depois da colheita dela.
Por isso ficou mais dependente
de boas condições climáticas e,
como as chuvas não vieram, hou-
ve redução na produção dessa
safra”, explicou Barradas.

Outro problema apontado
pelo pesquisador foi o inverno
rigoroso que levou à ocorrência

de geadas na Região Sul e o cli-
ma mais frio em São Paulo, Mi-
nas Gerais e Mato Grosso do
Sul.

O milho deve totalizar 86,3
milhões de toneladas, uma redu-
ção de 16,4% em relação à pro-
dução do ano passado. A estima-
tiva para a segunda safra, que re-
presenta 70,2% da produção to-
tal do milho, é de queda de 21%.
Na comparação com a estimati-
va de agosto, o declínio é de 2%,
com quedas de 3,5% em Goiás;
de 6,7% no Paraná; de 10,1%
em Minas Gerais, e São Paulo
deve produzir 24,1% menos mi-
lho do que no ano passado.

A estimativa de produção da
soja segue em crescimento, com
previsão para uma colheita re-
corde de 134,0 milhões de to-
neladas. O aumento é de 0,2%
frente à previsão anterior e de
10,3% na comparação com a
produção do ano passado.

O resultado positivo foi im-
pulsionado pela recuperação no
Rio Grande do Sul, que apresen-
tou crescimento de 80,8% em
relação ao ano anterior, quando
as lavouras do estado foram mui-
to prejudicadas pela estiagem.
Tiveram aumento na estimativa
de setembro para a produção de
soja, na comparação com agos-
to, Mato Grosso (0,9%) e o Rio
Grande do Sul (0,1%).

Os três principais grãos pro-

duzidos no país são o milho, o
arroz e a soja, que representam
92,4% da estimativa da produção
e respondem por 87,7% da área
a ser colhida.

O café é afetado pela bianu-
alidade negativa e a produção
deve chegar a 2,9 milhões de to-
neladas, sendo 935 mil tonela-
das de café canefhora e 1,9 mi-
lhão de toneladas de café arábi-
ca. A queda é de 3,1% em rela-
ção à estimativa de agosto e de
31,8% em relação à safra recor-
de de 2020.

A produção do trigo tem pre-
visão de crescimento no total
colhido na comparação com o
ano passado, mesmo com a que-
da de 0,6% em relação à estima-
tiva de agosto. Segundo Barra-
das, a produção da commodity
foi beneficiada pelo clima e deve
chegar à produção de 8,1 mi-
lhões de toneladas, aumento de
31,0% frente a 2020.

As lavouras de feijão foram
prejudicadas pelo clima seco.
Apesar da estimativa ter cresci-
do 1,9% no mês, principalmen-
te na terceira safra (6%), no ano
a previsão é de queda na produ-
ção de 5,6%. A estimativa de sa-
fra para o algodão herbáceo é de
5,8 milhões de toneladas, uma
queda de 1% na comparação com
a estimativa de agosto e de
17,5% em relação ao produzido
em 2020.

A produção de cana-de-açú-
car está com estimativa de que-
da de 7,3%, para 628,5 milhões
de toneladas. Segundo Barradas,
a lavoura também foi prejudica-
da pela estiagem. “A maior parte
da produção da cana-de-açúcar
não tem irrigação. Então é uma
cultura que sente muito a falta
de água e por isso foi bastante
afetada pelo clima”.

São Paulo é o maior estado
produtor de cana-de-açúcar no
país e deve responder por 49,9%
do total, com 313,6 milhões de
toneladas. Segundo o levanta-
mento do IBGE, o Paraná redu-
ziu a estimativa da cana em 1,7%
em setembro, enquanto na Re-
gião Nordeste houve aumento de
1,4% na comparação com agos-
to e de 3,1% frente ao ano ante-
rior, com 724,9 mil toneladas a
mais.

Outra colheita prejudicada
pelo clima seco foi a de laranja,
cuja produção total do país deve
ficar 13,8% menor do que a do
ano passado, com 13,6 milhões
de toneladas. Só em São Paulo,
que responde por 70,7% da pro-
dução nacional da laranja, a que-
da deve ser de 18,9%. Com isso,
a estimativa é de que o país pro-
duza 332,7 milhões de caixas de
40,8 kg, queda de 7,2% em rela-
ção ao previsto em agosto.
(Agência Brasil)

Trabalhadores nascidos em maio
podem sacar auxílio emergencial

Trabalhadores informais e ins-
critos no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico) nascidos em maio
podem sacar, a partir de sexta-fei-
ra(8) a sexta parcela do auxílio
emergencial 2021. O dinheiro foi
depositado nas contas poupança
digitais da Caixa Econômica Fe-
deral em 25 de setembro.

Os recursos também podem
ser transferidos para uma conta
corrente, sem custos para o usu-
ário. Até agora, o dinheiro ape-
nas podia ser movimentado por
meio do aplicativo Caixa Tem,
que permite o pagamento de con-
tas domésticas (água, luz, tele-
fone e gás), de boletos, compras
em lojas virtuais ou compras

com o código QR (versão avan-
çada do código de barras) em
maquininhas de estabelecimen-
tos parceiros.

Em caso de dúvidas, a cen-
tral telefônica 111 da Caixa fun-
ciona de segunda a domingo, das
7h às 22h. Além disso, o benefi-
ciário pode consultar o site

auxilio.caixa.gov.br.
O auxílio emergencial foi

criado em abril do ano passado
pelo governo federal para atender
pessoas vulneráveis afetadas pela
pandemia de covid-19. Ele foi
pago em cinco parcelas de R$ 600
ou R$ 1,2 mil para mães chefes
de família monoparental e, depois,
estendido até 31 de dezembro de
2020 em até quatro parcelas de

R$ 300 ou R$ 600 cada.
Neste ano, a nova rodada de

pagamentos, durante sete meses,
tem parcelas de R$ 150 a R$
375, dependendo do perfil: as
famílias, em geral, recebem R$
250; a família monoparental,
chefiada por uma mulher, rece-
be R$ 375; e pessoas que mo-
ram sozinhas recebem R$ 150.

Pelas regras estabelecidas, o
auxílio é pago às famílias com
renda mensal total de até três
salários mínimos, desde que a
renda por pessoa seja inferior a
meio salário mínimo. É neces-
sário que o beneficiário já tenha
sido considerado elegível até o
mês de dezembro de 2020, pois
não há nova fase de inscrições.

Para quem recebe o Bolsa Famí-
lia, continua valendo a regra do
valor mais vantajoso, seja a par-
cela paga no programa social,
seja a do auxílio emergencial.

O programa se encerraria com
a quarta parcela, depositada em
julho e sacada em agosto, mas foi
prorrogado até outubro, com os
mesmos valores para o benefício.

A Agência Brasil elaborou
um guia de perguntas e respos-
tas sobre o auxílio emergencial.
Entre as dúvidas que o benefici-
ário pode tirar estão os critéri-
os para receber o benefício, a
regularização do CPF e os cri-
térios de desempate dentro da
mesma família para ter acesso ao
auxílio. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos



Feriado deve ter 5,5 milhões de
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Pelo menos 5,5 milhões de
veículos devem circular pelas
principais estradas que deixam a
capital paulista durante o feria-
do prolongado de Nossa Senho-
ra Aparecida, celebrado no dia
12. O tráfego intenso estava pre-
visto a partir da tarde de sexta-
feira (8) e durante todo o dia de
hoje, sábado (9), em direção ao
litoral. Serão implantadas ope-
rações especiais de reversão de
pista nesses dias, em horários
específicos, no Sistema Anchi-
eta-Imigrantes, e na Serra dos
Tamoios. Na direção ao interi-
or, o aumento do fluxo começou
na quinta-feira (7).

Para o retorno à capital, a
previsão é a de aumento gradual
a partir de segunda-feira (11). Na
terça-feira (12), a previsão é flu-
xo intenso a partir do meio-dia
até o período noturno. Operações
especiais de reversão de pista no
Sistema Anchieta-Imigrantes,
como a operação 2x8, e na Serra
dos Tamoios, também estão sen-
do programadas para esses dias,

em horários específicos.
As ações fazem parte da Ope-

ração Aparecida 2021 e contem-
plam toda a assistência rodoviá-
ria nos 27,2 mil quilômetros
(km) de rodovias, que incluem a
malha administrada pelo Depar-
tamento de Estradas e Rodagem
(DER) e a concedida e adminis-
trada pelas concessionárias.

A recomendação é a de que
os motoristas planejem sua via-
gem a partir da consulta aos ho-
rários mais adequados para se
pegar a estrada e às condições
de tráfego nas rodovias, dispo-
níveis nos sites das concessio-
nárias, em tempo real.

“Esse feriado será de grande
movimentação nas nossas rodo-
vias. Por isso, mais uma vez va-
mos unir forças para garantir
conforto e segurança para todos
os motoristas”, disse o secretá-
rio Estadual de Logística e
Transportes, João Octaviano
Machado Neto.

De acordo com a Secretaria
de Logística e Transportes de

São Paulo e a Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo
(Artesp), em todo o sistema
rodoviário haverá reforço as-
sistencial para atender à de-
manda, assim como no moni-
toramento e operação dos
equipamentos como call box,
aplicativos de mensagens, câ-
meras de CFTV, painéis de
mensagem e veículos de apoio,
posicionados em locais estraté-
gicos, dando mais agilidade no
atendimento ao usuário.

Serão disponibilizados ainda
maior número de guinchos, am-
bulâncias, caminhões-pipa, mo-
tocicletas para apoio mecânico
e veículos operacionais em ge-
ral. Os postos de atendimento
aos usuários estarão abertos e
equipados com banheiros, álco-
ol gel, bebedouro e local de des-
canso, aptos a receberem os vi-
ajantes com todas as medidas de
controle sanitário.

“Vamos colocar à disposição
do usuário toda a assistência ne-
cessária para uma boa viagem,

que seja confortável e segura,
mas sempre é importante ficar
atento às condições do veículo
antes de sair de casa e obedecer
aos limites de velocidade e à si-
nalização”, alerta o diretor-ge-
ral da Artesp, Milton Persoli.

Segundo a estimativa, as ro-
dovias Ayrton Senna (SP-070) e
Carvalho Pinto devem concen-
trar a maior quantidade de veí-
culos neste feriado, por serem
as principais rodovias que dão
acesso ao Santuário de Nossa
Senhora Aparecida. A concessi-
onária Ecopistas, que administra
o trecho, estima que cerca de um
milhão de veículos passem pelas
quatro praças de pedágio do cor-
redor Ayrton Senna/Carvalho Pin-
to, nos dois sentidos, entre hoje
e terça-feira (12). O movimento
deve ser mais intenso no sentido
interior nesta sexta-feira, das 15h
às 19h, e sábado (9), das 7h às
12h. Já para o retorno do fim de
semana prolongado, a previsão é
de tráfego intenso de 12h às 18h
de terça-feira. (Agência Brasil)

Cerca de 700 mil passa-
geiros deverão passar pelos
aeroportos administrados
pela Infraero em razão do
feriado prolongado de 12 de
outubro, na próxima terça-
feira. A estimativa de embar-
ques e desembarques é refe-
rente ao período de 8 a 13
deste mês.

Segundo a empresa,  a
sexta-feira (8) deve ser o dia
com maior fluxo, chegando
a registrar 149.844 usuári-
os do sistema. No dia 13, os
aeroportos devem receber
139.826 viajantes. Ao todo
são esperadas 5.555 opera-
ções de pousos e decola-
gens.

Ano passado, o feriado
de Nossa Senhora Apareci-
da  contabi l izou 432.265
passageiros entre os dias 8
e 13 de outubro. Foram usa-
das 3.748 aeronaves.

Aeroportos devem
receber 700 mil

passageiros,
diz Infraero

A empresa informou que
adotou as recomendações da
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) so-
bre distanciamento social,
uso de máscara e higieniza-
ção das mãos dentro dos ter-
minais, “que estão sinaliza-
dos e têm veiculado mensa-
gens audiovisuais”.

É recomendado aos pas-
sageiros que cheguem aos
aeroportos com antecedên-
cia mínima de 1h30 para
voos domésticos e 3h para
voos internacionais.

Em nota, a Infraero in-
forma que o atendimento e
as orientações aos viajan-
tes  contam com o apoio
dos  chamados  “amare l i -
nhos”, que são funcionári-
os de colete amarelo com
a frase “Posso Ajudar? /
May I Help You?”. (Agên-
cia Brasil)

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos
do PROC. Nº 1011232-95.2021.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara da Fazenda Pública, do Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSE GOMES JARDIM NETO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A. move uma Desapro-
priação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra Gilberto Santos de Oliveira, Jussara Santos de
Oliveira e Elidio Santos de Oliveira, objetivando a desapropriação total do imóvel situado na Rua Augusto José Pereira,
n° 08, Bairro Jardim Maristela, Município de São Paulo � SP, CEP 02805-130, com 170,14m², objeto da matrícula nº 93.886
do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo � SP, contribuinte n° 107.216.0036-1, declarado de utilidade pública
conforme Decreto Estadual n° 65,492, datado de 28.01.2021. Para o levantamento do(s) depósito(s) efetuado(s), foi
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação do Órgão Oficial, nos termos e
para os fins do Dec. Lei 3.365/41, o qual por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021. Advogados(s): Joao Francisco Gouvea (OAB 12779/
SP), Fabio Lousada Gouvêa (OAB 142662/SP), Patricia Lucchi Peixoto (OAB 166297/SP)

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos
do PROC. Nº 1024943-12.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIS MANUEL FONSECA PIRES, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO - COHAB move uma ação de Desapropriação contra ASSUNTA MARCUCCI, objetivando imóvel situado na Rua
José Dias da Costa, constituído pelos lotes 38 e 40, Quadra N, Bairro de Paraisópolis, com a área de 1.000m2, contribuinte
nº 170.171.0035-1, matrícula 54.501, do 18º CRI/SP, declarada de utilidade pública pelo Decreto nº 56.593, de 11 de
novembro de 2015. Contestaram a ação JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MELO, e ADAINA DE MELO ALEIXO. Para o
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar a
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021.

Edital para conhecimento de Terceiros, prazo de 10 dias ? Processo nº 0413633-30.1995.8.26.0053, extraído dos autos da Ação 
de Desapropriação requerida pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra Paulo Antonio Scacchetti e Outros (sucessores: 
Sérgio Scacchetti, Valéria Scacchetti Vieira, Rosa Maria Scaff Bonotti, Conceição Teresa Parisi Cardoso, João Parisi Neto, 
Mirtes Celeste Solteiro, Luiz Antonio Solteiro, Teresa Grilo Solteiro, Silvio Luis Solteiro, Inocêncio Grilo Solteiro e Narciso Grilo 
Solteiro). O Dr. Rodrigo Pereira Angelim, Juiz de Direito da Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública 
da Comarca da Capital ? UPEFAZ ? Foro Central ? Fazenda Pública/Acidentes. Faz saber a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que por r. sentença datada de 03.06.1998, foi declarado de utilidade 
pública imóvel consistente no lote 79, da quadra 4, Vila Santo Antonio, no Tatuapé, São Paulo/SP, objeto de matrícula nº 52.477 

de R$ 19.789,00 (Agosto/1997). E, para levantamento dos depósitos efetuados e/ou a serem depositados, foi determinada a 

Geribá Investimentos em Energia S.A. CNPJ Nº 34.831.785/0001-66 - NIRE 353.0054135-9
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76, e do artigo 12 do estatuto social da Geribá Investimentos em Energia S.A. (“Companhia”), ficam 
os acionistas convocados a reunirem-se em AGO (“Assembleia”), a se realizar em 27.10.2021, às 10hs, na sede da Companhia, localizada 
na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 17º andar, conjunto 173, sala GIE, Itaim Bibi, CEP 04530-001, na cidade de São Paulo/SP, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) tomar as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 
(b) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (c) 
destinação dos resultados do exercício encerrado em 31.12.2020; (d) eleição dos membros da diretoria da Companhia; e (e) remuneração 
global anual dos membros da administração da Companhia. Para participar na Assembleia, os acionistas deverão apresentar originais ou 
cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) instrumento 
de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Para fins de melhor organização da 
Assembleia Geral, a Companhia recomenda o depósito na Companhia, com antecedência de 72 horas contadas da data da realização da 
Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima referidos. São Paulo, 07.10.2021. Diretor - Marko Jovovic

CNPJ nº 17.488.851/0001-28 - NIRE 3522721030-1
Ata da Reunião dos Sócios Quotistas - Realizada em 20.09.2021

Data/hora/local: Em 20.9.21, às 10hs, na sede social em Osasco/SP, no endereço Avenida dos Autonomistas, 896 - Torre Mykonos - 
Conjunto 2202 - Vila Yara/SP. Presença e convocação: Presença dos Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. 
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o dispositivo no §2º do artigo 1.072, do Código Civil. Mesa: Presidente: 
Sr. Alexandre Henrique de Souza, Secretário: Sr. Edson de Veque. Ordem do dia: Deliberar sobre (i) aprovar as demonstrações 
financeiras da Sociedade apuradas conforme balancete especial datado de 31.3.21; (ii) aprovar a distribuição de lucros da Sociedade; 
(iii) aprovar a redução do capital social na forma do artigo 1.084, do Código Civil, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade; 
(iv) a retirada da Sociedade a sócia Geribá Investimentos Imobiliários Ltda.; (v) a destituição do diretor Sr. Alexandre Henrique de Souza 
da Diretoria da sociedade; e (vi) a extinção da diretoria da Sociedade, passando a administração a ser exercida pelos sócios 
remanescentes Sr. Edson de Veque e José Roberto Rago. Deliberações: Foram aprovadas, por unanimidade: a) Ficam aprovadas as 
contas da administração da Sociedade, conforme balancete especial datado de 31.3.21, que segue anexo à presente; b) Declarar a 
apuração de lucro no valor total de R$3.016.082,00, conforme balancete especial datado de 31.3.21, que segue anexo à presente; c) Ato 
contínuo, aprovar a distribuição de forma desproporcional de dividendos pela Sociedade, na forma da Cláusula 10 do Contrato Social da 
Sociedade, contemplando: (i) da totalidade do lucro apurado conforme item (b) acima; e (ii) da totalidade dos resultados acumulados da 
Sociedade, hoje contabilizados na Reserva de Lucros, no valor de R$3.004.856,00, conforme segue: 1. para a Sócia Geribá Investimentos 
Imobiliários Ltda. o valorde R$5.979.722,00; 2. para a Sócio Edson de Veque o valor de R$20.607,68;  3. para a Sócio José Roberto Rago 
o valor de R$20.607,68. d) Fica aprovada a redução do capital social de R$19.000.000,00 totalmente subscritos e integralizados em 
moeda corrente nacional, para R$4.000.000,00, por considera-lo excessivo em relação ao objeto da sociedade nos termos do artigo 
1.084 do Código Civil, configurando uma redução, portanto, de R$15.000.000,00; d.1) Registra, em face do disposto no §único do artigo 
1.084 do Código Civil de 2002, que a eficácia da deliberação de redução do capital social ficará condicionada ao cumprimento das 
seguintes condições: i) decurso do prazo de 90 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentado 
oposição a essa deliberação por eventuais credores quirografários da Sociedade ou, se tiver havido oposição, mediante a prova da 
quitação e/ou depósito judicial; ii) satisfeitas as condições estabelecidas no item “i” acima, proceder-se-á à averbação desta ata na 
JUCESP, juntamente com a respectiva alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade. e) A redução de capital acima 
deliberada conforme item (d) será feita integralmente mediante a restituição deste valor à sócia Geribá Investimentos Imobiliários Ltda.; 
f) Em razão da redução do capital social da Sociedade mediante a restituição da integralidade das suas 15.000.000 de quotas, a sócia 
Geribá Investimentos Imobiliários Ltda. retira-se da Sociedade; g) Fica aprovada a alteração da Diretoria com renúncia: Sr. Alexandre 
Henrique de Souza, RG 33.162.710-3, CPF 325.142.508-03 e CREA/SP nº 5062469321, residente e domiciliado em Itapeva/SP, na Rua 
Zita Ferrari, 270, CEP 18405-050. h) Fica aprovada a extinção da diretoria da Sociedade, passando a administração a ser exercida pelos 
sócios remanescentes Edson de Veque e José Roberto Rago, em conjunto ou isoladamente, na qualidade de sócios administradores. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestação, 
foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, achada 
conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Osasco, 20.9.21. Mesa: Alexandre Henrique de Souza - Presidente da Mesa, 
Edson de Veque - Secretário da Mesa. Sócios:Edson de Veque (Sócio Remanescente) José Roberto Rago (Sócio Remanescente) 
Geribá Investimentos Imobiliários Ltda. (Sócia Retirante)

 
CNPJ nº 12.327.197/0001-57 - NIRE 35.224.563.377

Ata da Reunião dos Sócios Quotistas - Realizada em 20.09.2021
Data/hora/local: Em 20.9.21, às 11hs, na sede social em Osasco/SP, no endereço Av. dos Autonomistas, 896, 22º andar, sala 2202 - 
Torre Mykonos, Vila Yara/SP. Presença e convocação: Presença dos Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. 
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o dispositivo no artigo §2º do artigo 1.072, do Código Civil. Mesa: 
Presidente: Sr. Paulo Souza Queiroz Figueiredo, Secretário Sr. Edson de Veque. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) ratificar as 
deliberações realizada em reunião de sócios de 13.11.19; (ii) aprovar as demonstrações financeiras da Sociedade apuradas conforme 
balancete especial datado de 31.7.21; (iii) aprovar a redução do capital social na forma do artigo 1.084, do Código Civil, por ser excessivo 
em relação ao objeto da Sociedade; (iv) a retirada das sócias Geribá RE Investimentos e Participações II Ltda. e Mareva Participações 
Ltda. da Sociedade; e (v) a destituição do diretor Sr. Alexandre Henrique de Souza da Diretoria da sociedade; e (vi) a extinção da diretoria 
da Sociedade, passando a administração a ser exercida pelos sócios remanescentes Sr. Edson de Veque e José Roberto Rago. 
Deliberações: Foram aprovadas, por unanimidade: a) Ratificar a reunião de sócios realizada em 13.11.19, com recibo de publicação de 
05/12/2019, hash: 14080A687CEE7ABC39A454DD34222D2FB1AE117D, aprovando a redução do capital social da Sociedade de 
R$13.500.000,00 para R$13.075.000,00 uma redução, portanto, de R$425.000,00, sem cancelamento de quotas sociais, reduzindo-se 
seu valor nominal. O valor nominal de cada quota social da Sociedade reduzido para R$0,96. A redução do capital social da Sociedade 
se deu com base no disposto nos artigos 1.082, inciso II e 1.084, do Código Civil, por ser considerado excessivo para a consecução de 
seu objeto social. b) Ficam aprovadas as contas da administração da Sociedade, conforme balancete especial datado de 31.7.21, que 
segue anexo à presente na forma do Anexo I;c) Declara, em razão do resultado apurado, houve apuração de prejuízo no valor total de 
R$381.784,52, conforme balancete especial datado de 31.7.21, que segue anexo à presente; d) Fica aprovada a redução do capital 
social de R$13.075.000,00 totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente nacional, para R$960.000,00, por considerá-lo 
excessivo em relação ao objeto da sociedade nos termos do artigo 1.084 do Código Civil, configurando uma redução, portanto, de 
R$12.115.000,00; e) Registra, em face do disposto no §único do artigo 1.084 do Código Civil de 2002, que a eficácia da deliberação de 
redução do capital social ficará condicionada ao cumprimento das seguintes condições: i) decurso do prazo de 90 dias, contados da data 
da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentado oposição a essa deliberação por eventuais credores quirografários da 
Sociedade ou, se tiver havido oposição, mediante a prova da quitação e/ou depósito judicial; ii) satisfeitas as condições estabelecidas no 
item “i” acima, proceder-se-á à averbação desta ata na JUCESP, juntamente com a respectiva alteração e consolidação do Contrato 
Social da Sociedade. f) A redução de capital acima deliberada conforme item (d) feita integralmente mediante a restituição deste valor a 
Sócia Geribá RE Investimentos Imobiliários e  Participações II Ltda. e a Sócia Mareva Participações Ltda.; e g) Em razão da redução do 
capital social da Sociedade, mediante a restituição da integralidade: (i) das 12.499.000 quotas, à sócia Mareva Participações Ltda.; e (ii) 
das 1.000 quotas à sócia Geribá RE Investimentos Imobiliários e Participações II Ltda., que totalizam 12.500.000 quotas, ambas retiram-
se da Sociedade; h) Fica aprovada a alteração da Diretoria com renúncia do Sr. Alexandre Henrique de Souza, RG 33.162.710-3 
SSP-SP, CPF 325.142.508-03 e CREA/SP nº 5062469321, residente e domiciliado em Itapeva/SP, na Rua Zita Ferrari, 270, CEP 18405-
050; i) Fica aprovada a extinção da diretoria da Sociedade, passando a administração a ser exercida pelos sócios remanescentes Edson 
de Veque e José Roberto Rago, em conjunto ou isoladamente, na qualidade de sócios administradores. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestação, foram encerrados os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e 
por todos os presentes assinada. São Paulo, 20.9.21. Mesa: Paulo Souza Queiroz Figueiredo - Presidente da Mesa, Edson de Veque - 
Secretário da Mesa. Sócios: Edson de Veque (Sócio Remanescente), José Roberto Rago, (Sócio Remanescente), Geribá RE 
Investimentos Imobiliários e Participações II Ltda. (Sócio Retirante), Mareva Participações Ltda.(Sócio Retirante)

EDITAL para CONHECIMENTO de TERCEIROS, expedido nos autos de INTERDIÇÃO de DETLEF
ANDREAS MANFRED PETERS, requerido por MANFRED TADEU PETERS - Processo nº1002621-
77.2020.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª VARADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL XV - BUTANTÃ, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA LOPES GOMES, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por SENTENÇA pro-
ferida em 06/07/2021, publicada em 08/07/2021, foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de DETLEF
ANDREAS MANFRED PETERS, CPF 004.295.038-49, sendo declarando incapaz de exercer pessoal-
mente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. MANFRED
TADEU PETERS (RG 13.129.319; CPF 100.818-198-62), sendo que com relação aos limites da curatela
esta só afetará os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial de acordo com o artigo
85 da Lei 13.146/15. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2021.

23/09  -   03  e   13/10

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO SINDICATO DOS
PSICANALISTAS DO ESTADO DE SÃO           PAULO – SINPESP.

Pelo presente edital, a Presidenta e a diretoria executiva do Sindicato dos Psicanalistas
do Estado de São Paulo – Sinpesp, no uso de suas atribuições legais e estatutárias
comunica que, as inscrições e homologação de chapas completas para a eleição do
triênio 2022 a 2024, estará aberta do dia 20 de outubro a 20 de novembro do ano de
2021, em horário comercial das 9:00às 17:00 horas.  O registro das chapas completas
deverá ocorrer na sede do Sinpesp, Rua Cel.  Artur de Godoi, 157 – Vila Mariana, São
Paulo, Capital. A eleição será realizada no dia 10 de dezembro de 2021, no horário das
9:00 às 17:00 horas de forma on-line conforme a aprovação da diretoria na reunião do
dia 20/08/2021, decisão pautada pelo momento de pandemia – Covid -19, vivido no
país. O processo eleitoral será amplamente divulgado nas mídias sociais e na sede
do Sinpesp para todos os filiados aptos a votar. A apuração será efetuada logo após o
término da votação, às 17:00 hora pela comissão eleitoral designada e a advogada do
Sinpesp. Elisandra Souza – Presidente. Dra. Ivanir A. P.  de Campos – inscrita na OAB
– 97.533/SP – Adv. Sinpesp. São Paulo, 09 de outubro de 2021.

PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

DO AGRONEGÓCIO DA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 23ª EMISSÃO DA PLANETA SECURITIZADORA S.A. 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação 
da 1ª, 2ª e 3ª Série da 23ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do “Termo 
de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira) 
Emissão de CRA da Planeta Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Rural Brasil S.A.” 
(“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se 
realizar no dia 28 de outubro de 2021, às 14 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na 
plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa 
CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias 
constantes na Ordem do Dia: (a) a exclusão do critério de elegibilidade descrito no item 4.1, “h” do Termo de Securitização, 
referente à confi rmação de que os Devedores (conforme defi nido no Termo de Securitização) concordam, nos termos do 
artigo 7º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), com a divulgação de suas 
informações pessoais para os Titulares de CRA no âmbito da presente Emissão (“Consentimento dos Devedores”). Caso seja 
aprovada a exclusão do Consentimento dos Devedores para a divulgação de suas informações pessoais do critério de 
elegibilidade descrito no item 4.1, “h” do Termo de Securitização, a Emissora deverá posteriormente solicitar o 
Consentimento dos Devedores e até tal fato, anonimizar as informações pessoais para que não possam ser identifi cados ou 
associadas, direta ou indiretamente ao Devedor, considerando a utilização de meios técnicos disponíveis na ocasião do 
tratamento das informações sempre que os Titulares de CRA solicitarem qualquer tipo de informação referente aos Créditos 
do Agronegócio; (b) caso seja aprovado o item “a” acima, aprovar retroativamente, a inclusão dos créditos do agronegócio 
adicionais cedidos em 30 de agosto de 2021, por meio do Termo de Cessão dos Créditos do Agronegócio Adicionais, sem a 
observância do item “h”, da cláusula 4.1. Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão do Termo de Securitização; (c) 
aprovar a inclusão no Termo de Securitização de que os recursos objeto de resolução de cessão, na ocorrência de qualquer 
dos eventos de resolução previstos na Cláusula Nona - Da Resolução da Cessão de Créditos do Agronegócio, do “Contrato 
de Cessão, Promessa de Cessão e Aquisição de Créditos do Agronegócio e Outras Avenças”, celebrado entre a Rural, a 
Securitizadora, a ACE Agriculture Collateral Experts Ltda., a Laure Volpon e Defi na Sociedade de Advogados, a Gaiaserv 
Assessoria Financeira Ltda. e a Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. em 23 de novembro de 2020 (“Contrato de 
Cessão”), poderão ser destinados à compra de novos créditos do agronegócios; e (d) autorizar a Emissora, o Agente 
Fiduciário e a Rural a realizar a alteração do Termo de Securitização e do Contrato de Cessão, por meio de aditamento, para 
padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente Assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em 
primeira convocação, será instalada com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos 
favoráveis dos titulares dos CRA em Circulação presentes à reunião que representem a maioria dos presentes em 
Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente 
Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e spestruturacacao@
simplifi cpavarini.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para 
fi ns de verifi cação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia 
digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, 
cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e 
assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração 
deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: 
a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a 
representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal 
com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento 
de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, 
contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono 
bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto 
previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/
emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto 
com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.
com.br e spestruturacacao@simplifi cpavarini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de 
representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de 
início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos 
acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio 
do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem à 
disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.

São Paulo, 7 de outubro de 2021.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012078-82.2012.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a VEMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 10.604.980/0001-95, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Spal Industria Brasileira de Bebidas S/A, objetivando o
pagamento da quantia de R$ 1.019.735,56 (abril/ 2018), representada pelos Instrumentos de Protesto, notas fiscais
e canhotos de entrega constantes dos presentes autos. Encontrando-se a executada 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 três
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em quinze dias, apresente embargos à execução ou reconheça 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 seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% ao mês, sob pena de penhora e sua avaliação. Não sendo apresentado embargos à execução, será considerada
a revelia da executada, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                       09 e 14 / 10 / 2021

C.N.P.J 04.859.784/0001-69 - NIRE 35300188659

Aos 31/08/2021, às 18 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalidade do Capital Social. Assumindo 
a presidência da mesa, Sr. José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, convidou a mim Lincoln 
Malheiro Junqueira Figueiredo, para secretariar. Aprovaram: 1)
ao exercício encerrado em 30/04/2021, publicados no dia 26/08/2021 no Doesp e no jornal O Dia SP. 
2) 

3) 

Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Engineering do Brasil S.A.
CNPJ/MF 09.433.094/0001-67 - NIRE 35300387716  |  Extrato da Ata de RCA Realizada em 20/8/21 

Aos 20/8/21, às 15h, na sede social. Presenças: Todos os membros do conselho de administração. Mesa: Presidente: Filippo Di Cesare; 

Secretária: Joyce Santos de Aguilar. Deliberações: Forma unânime: (i) manifestaram-se favoravelmente, às contas da administração e às 

demonstrações financeiras, relativas ao 1º semestre do exercício social corrente, nos termos dos documentos apresentados pela diretoria 

aos membros do conselho de administração, em especial do Balanço do 1º Semestre, os quais serão arquivados na sede, disposto que as 

contas da administração e demonstrações financeiras, quando consolidadas ao final do exercício social corrente, serão submetidas para 

apreciação ad referendum à AGO a ser realizada em 2022; (ii) manifestaram-se favoravelmente, ao Relatório de Auditoria do 1º Semestre, 

previamente submetido à análise dos membros do conselho de administração, o qual será arquivado na sede social da Companhia e, quan-

do consolidado ao final do exercício social corrente, submetido para apreciação ad referendum à AGO a ser realizada em 2022; e (iii) rati-

ficaram a assinatura do Contrato SABESP. Nada mais. JUCESP nº 455.260/21-7 em 22/9/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Alto Alegre Agro S.A.
C.N.P.J. 32.075.683/0001-32 - NIRE 35300528221

Extrato Ata 3ª Assembleia Geral Ordinária
Aos 31/08/2021, às 13 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalidade do Capital Social. Mesa, o Sr. 
José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, Diretor Superintendente, Carlos Alberto Lanza, para se-
cretariar. Aprovaram: 1)
publicados no dia 26/08/2021 no Doesp e no jornal O Dia SP. 2) 

 
-

3) 

Jucesp  

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
 CNPJ/ME nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.300.012.763

Certidão da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Julho de 2021

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, JUCESP - Certifico o registro, sob o  nº 353.194/21-9 

em 21/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Leilão de Vinil - Gustavo Augusto
Magalhães (Leiloeiro oficial
JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de Vinil
edital 22978 nos dias 15 e 16 de
outubro  às 17
horas.www.arteabstrataleiloes.com.br
-  SP/SP (11) 2589-1522 e
(11)99152-2755
arteabstrataleiloes@gmail.com

09,13 E 14/10/21

Gilmar Sul Imóveis 
e Construção Civil Ltda.

CNPJ nº 31.976.675/0001-02 - NIRE nº 35235389454
Redução do Capital

GILMAR SUL IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com 
sede social em São Paulo/SP, vem a público comunicar a 
intenção de redução de capital social que era de R$ 
390.000,00 passando a ser no valor de R$ 50.000,00, redu-
ção de R$ 340.000,00, considerados excessivos em rela-
ção ao objeto social (artigo 1.082, II, do código civil).

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1028145-79.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Contratos
Bancários. Requerente: Itaú Unibanco S.A. Requerido: Feflis Jeans Industria e Comercio de Roupas Eireli e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1028145-79.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AMER MOHAMED EL SHARIF,
Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 216.909.228-50, e FEFLIS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, CNPJ
15.043.633/0001-54, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Itaú Unibanco S.A, objetivando
a quantia de R$ 362.320,84 (março de 2019), decorrente da contratação de Limite Itaú para Saque, oriundo da Proposta de
Abertura de Conta Corrente Pessoa Jurídica e Produtos e Serviços - Empresa 3 e 4. Encontrando-se os réus 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, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réus serão
considerados reveis, 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 22 de setembro de 2021.                          09 e 14 / 10 / 2021

ERRATA

Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.

CNPJ - 15.517.191/0006-82

Miguel Donha Jr.  - Leiloeiro Oficial - Matricula: 20/315L - Jucepar

www.donhaleiloes.com

Conforme publicação no dia 10/08/2021 no Jornal O Dia SP, faltou incluir o veículo:

Marca: CHEVROLET Modelo: CLASSIC

Placa: MFF2096

Ano de Fabricação: 2008 Ano Modelo: 2009

Chassi: 9BGSN19909B166484 NORMAL

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Brasil registra 600.425 mortes por covid-19
“O boletim epidemiológi-

co divulgado pelo Ministério
da Saúde na tarde de quinta-
feira (8) mostra que o Brasil
registrou, em 24 horas, 615
novas mortes em decorrência
de covid-19. Com isso, o país

chegou a 600.425 mortes du-
rante a pandemia.

 “O levantamento mostra que
18.172 novos casos da doença
foram registrados no sistema de
monitoramento do Ministério da
Saúde. No total, o país registrou

até o momento 21.550.730 ca-
sos de infecção pelo novo co-
ronavírus. O informativo tam-
bém traz os dados sobre óbitos
em decorrência de síndrome
respiratória aguda grave
(SRAG), que somam 3.127 ca-

sos e que estão sob investigação
de órgãos competentes.

“O país tem 285.032 casos
ativos de covid-19 em monito-
ramento. O número diz respeito
a casos diagnosticados que es-
tão sob supervisão médica ou em
isolamento.“O número de recu-
perados também atingiu um ní-
vel inédito. São 20.665.273 ca-
sos, o que corresponde a 95,9%
do total de infectados.

“No topo do ranking de mortes por
estado, estão São Paulo (150.630),
Rio de Janeiro (67.029), Minas
Gerais (54.944), Paraná (39.471)
e Rio Grande do Sul (35.017).

“Os estados que menos re-
gistraram mortes por covid-19
foram o Acre (1.839), o Amapá
(1.986) e Roraima (2.005).

“Vacinação“Segundo mostra o
painel nacional de vacinação,
246.835.990 doses de imunizan-
tes ofertados pelo SUS já foram
aplicadas. Destas, 149,21 milhões
são relativas à primeira dose do
ciclo vacinal, enquanto 97,62 mi-
lhões são referentes à segunda
dose ou dose única. Já foram dis-
tribuídas para os estados 301 mi-
lhões de doses de vacina contra a
covid-19. (Agência Brasil)
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E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias
contados de 08/10/2021 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial.
Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa
Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário
bancário.

Contrato: 802380038090-0 - SED: 1093 - CREDOR: CAIXA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): RILDO FRANCISCO DOS ANJOS, BRASILEIRO, VENDEDOR, RG
Nº 15.377.072-7-SP, CPF/MF 104.346.678-97, CASADO SOB O REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM MARIA
TEREZA TASHIRO DOS ANJOS, BRASILEIRA, DO LAR, RG Nº 14.193.692-7-SP,
CPF/MF 108.261.398-33. Imóvel sito à: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE
MAGALHÃES, Nº 1652 (ATUAL Nº 1.720 NÃO OFICIAL), APARTAMENTO Nº 14,
LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO RIO CORUMBÁ, SOB O Nº 11 NO
PROJETO, BLOCO G DO CONDOMÍNIO ESPECIAL “PROJETO BANDEIRANTE”,
NO 31º SUBDISTRITO PIRITUBA, SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 08/10/2021.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

08/10, 09/10 e 14/10/2021

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento da GAFISA S/A, a todos que o presente edital virem ou interessar possa que, DANILO KINDRO
ANDREOLI, contador, RG nº 16.662.737-SSP/SP, CPF nº 110.868.188-30, e sua mulher GISLAINE DOS
SANTOS ANDREOLI, gerente administrativo, RG nº24.212.997-3-SSP/SP, CPF nº 163.807.958-71,
brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, domiciliados
nesta Capital, residentes na Rua Percílio Neto, nº 167, apartamento nº 14, Edifício Milos, Torre A, Vila
Gumercindo, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 79 (setenta e nove)
prestações em atraso, vencidas de 07/07/2016 a 30/08/2021, no valor de R$1.524.520,49 (um milhão, quinhentos
e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), e respectivos encargos atualizado
na data de hoje no valor de R$1.534.995,49 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa
e cinco reais e quarenta e nove centavos), que atualizado até 04/12/2021, perfaz o valor de R$1.587.747,88
(um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), cuja
planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela
GAFISA S/A, para aquisição do imóvel localizado na Rua Percílio Neto, nº 167, apartamento nº 14, localizado
no 1º pavimento do Edifício Milo, Torre A, integrante do empreendimento denominado Condomínio Olimpic
Bosque da Saúde, Saúde, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 2 na matrícula nº 202.399. O pagamento haverá de ser
feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera,
no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última
publicação deste. Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem
a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado
imóvel em nome da fiduciária, GAFISA S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo
imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo,
07 de outubro de 2021. O Oficial. 07,08 E 09/10/21

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019626-91.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) ELIANE MODESTO GONÇALVES, Brasileira, 
Empresária, CPF 278.785.178-94, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) 

 

 

 

NADA MAIS

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1113089-14.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Contratos Bancários. Requerente: Itaú Unibanco S.A. Requerido: Bra Ink Tatuagens Ltda e outros. Edital de
Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 1113089-14.2019.8.26.0100. O Dr. Guilherme Madeira Dezem, Juiz de Direito
da 44ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Bruno Godoy de Lima (CPF 052.306.927-82), que Banco
Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 122.336,38
(outubro de 2019), decorrente do empréstimo denominado Giro Cartão, Operação Contrato n° 000001411913484.
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra,
ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a
ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e
publicado na forma da lei. SP, 10/09/2021.                                                                                 08 e 09 / 10 / 2021

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 57ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 57ª Série da 4ª Emissão da VIRGO COMPANHIA 
DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, 
“Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato representada na forma de 
seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para 
Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada 15 de outubro de 2021 às 10:00 horas 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 13.4 do Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 10 de dezembro de 2019, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: (i) Ciência e aprovação pelos Titulares dos CRI do laudo técnico apresentado pela Cedente para ingresso de 
procedimento de retifi cação de área de confrontações do Imóvel objeto da matricula de nº 48.042 (“Imóvel”), de modo a ser 
refl etido na matrícula as exatas características físicas do Imóvel, nos termos das cláusulas 2.3 do Instrumento de Alienação 
Fiduciária, e 6.6, “iii” do Contrato de Cessão, o que demonstra que a retifi cação, conforme documentos a serem disponibilizados 
pela Emissora através do material de apoio nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Emissora não resultou na redução da 
área do Centro de Distribuição; e (ii) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a realizar todos os atos 
necessários para a implementação das deliberações, incluindo-se, mas não se limitando, o Aditamento ao Contrato de Cessão 
e ao Contrato de Locação, mediante contratação de assessor legal custeado pela Cedente. O material de apoio necessário 
para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da 
CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que a Assembleia em segunda convocação 
instalar-se-á com a presença de qualquer número de investidores que representem os CRI em Circulação, conforme cláusula 
13.4 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 13.6 do Termo de Securitização, serão tomadas pela 
maioria dos CRI em Circulação presentes na Assembleia. 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 os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de 
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; 
(c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, 
obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por exercer o 
seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de 
voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em 
sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI ou por 
seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser 
enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada 
dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da 
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 05 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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

Data do leilão: 29/10/2021 a partir das 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. ESTADOS
UNIDOS COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA,
SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido
a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-
97334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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

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

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

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

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

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

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

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED: 776 – Contrato: 806890012612-7 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA
PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): RAIMUNDO DOS SANTOS, BRASILEIRO, AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, RG. 1.104.589-SSP/BA, CPF: 091.164.005-34, SOLTEIRO,
MAIOR e cônjuge, se casado(a) estiver. Imóvel sito à: AVENIDA NOVE DE
JULHO, Nº 1.021, APARTAMENTO Nº 92, 10º PAVIMENTO OU 9º ANDAR DO
EDIFÍCIO ANTILHAS, 17º SUBDISTRITO - BELA VISTA, SÃO PAULO/SP. Ao
qual corresponde a fração ideal de 1,201% no terreno, possui a área útil de
40,50ms2. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

                São Paulo, 09 de Outubro de 2021
                 HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

                Leiloeiro Público Oficial

   09/10, 19/10 e 29/10/2021

JRHM Participações S.A.
CNPJ 19.165.727/0001-57

Demonstrações financeiras em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021 (Em Reais)
Balanço patrimonial 2021 2020

Ativo/Ativo circulante 992 992
Caixa e equivalentes de caixa 992 992
Dividendos a receber 1.552.551 1.533.123
Investimentos 24.605.628 23.130.009
Total do ativo não circulante 26.158.179 24.663.132
Total do Ativo 26.159.171 24.664.124
Passivo/Passivo circulante 2.207.231 1.830.019
Empréstimos de sócios 44.171 39.571
Dividendos a pagar 2.163.060 1.790.448
Patrimônio líquido 23.951.940 22.834.105
Capital social 816.612 816.612
Reserva de lucros 6.002.171 4.884.336
Reservas de reavaliação reflexa 16.343.930 16.343.930
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa 789.227 789.227
Total do passivo e patrimônio líquido 26.159.171 24.664.124

Demonstrações de resultados 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (4.600) (4.215)
Resultado de equivalência patrimonial 1.495.047 1.495.408
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.490.447 1.491.193
Lucro líquido do exercício 1.490.447 1.491.193

Demonstrações de resultados abrangentes 2021 2020
Lucro líquido do exercício 1.490.447 1.491.193
Resultado abrangente do exercício 1.490.447 1.491.193

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020

Lucro líquido do exercício 1.490.447 1.491.193
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais

Resultado de equivalência patrimonial (1.495.047) (1.495.408)
Fluxo de caixa líquido decorrente das 
 atividades operacionais (4.600) (4.215)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento 2021 2020

Empréstimos tomados de sócios 4.600 4.215

Caixa proveniente de atividades de financiamento 4.600 4.215

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 992 992

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 992 992

– –
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de Lucros Reserva  

reava-
Ajustes de 
 avaliação LucrosReserva Reserva

Capital 
social

de ágio/ 
deságio

Reserva 
legal

retenção  
de lucros

liação 
reflexa

patrimonial  
reflexa

acumu- 
lados Total

Saldos em 31/03/2019 816.612 180.425 163.322 3.422.192 16.343.931 789.229 – 21.715.711
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (3) 3 –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.491.192 1.491.192
 Destinações: Dividendos propostos – – – – – – (372.799) (372.799)
Reserva de retenção de lucros – – – 1.118.396 – – (1.118.396) –
Saldos em 31/03/2020 816.612 180.425 163.322 4.540.588 16.343.931 789.226 – 22.834.104
Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.490.447 1.490.447
 Destinações: Dividendos propostos – – – – – – (372.611) (372.611)
Reserva de retenção de lucros – – – 1.117.836 – – (1.117.836) –
Saldos em 31/03/2021 816.612 180.425 163.322 5.658.424 16.343.931 789.226 – 23.951.940

Eduardo Ferraz Malzoni
Diretor-Presidente - CPF 020.605.518-89

Ronaldo Montrezor 
Técnico Contabilidade - CRC 1SP302963/O-0 - CPF 396.363.998-91

As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede social

LHT Participações S.A.
C.N.P.J. 21.842.173/0001-27

Demonstrações financeiras em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021 (Em Reais)

Balanço patrimonial 2021 2020
Ativo/Ativo circulante 318 488
Caixa e equivalentes de caixa 318 488
Total do ativo não circulante – –
Total do ativo 318 488

Demonstrações de resultados abrangentes 2021 2020
Lucro líquido do exercício (3.904.337) 3.561.533
Perdas líquidas de hedge a fluxo de caixa reflexos 2.742.927 (20.001.361)
Resultado abrangente do exercício (1.161.410) (16.439.828)

Demonstração do resultado 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas administrativas (4.600) (4.215)
 Resultado de equivalência patrimonial positiva (3.899.068) 3.566.407
Lucro operacional antes do 
 resultado financeiro (3.903.668) 3.562.192
Receitas (Despesas) financeiras (669) (659)
Lucro do exercício (3.904.337) 3.561.533

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro do exercício (3.904.337) 3.561.533
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais
  Resultado de equivalência patrimonial 3.899.068 (3.566.407)
  Fluxo de caixa líquido decorrente
   das atividades operacionais (5.269) (4.874)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento 2021 2020
 Empréstimos tomados de sócios 5.100 4.715
Caixa proveniente de atividades de financiamento 5.100 4.715
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa (169) (159)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 488 647
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 318 488

(169) (159)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros Reserva Ajustes de

Capital
Reserva  
de ágio/ Reserva

Reserva 
 retenção

reava- 
liação

avaliação  
patrimonial 

Lucros 
acumu-

social deságio Legal de lucros reflexa reflexa lados Total
Saldos em 31/03/2019 18.633.980 (1.386.608) – – 834.875 (11.432.889) (2.253.447) 4.395.910
Reserva ágio decorrente subscrição a serem
  conferidas ao patrimônio líquido – (3.382) – – – – – (3.382)
Realização da reserva de reavaliação reflexa – – – – (178.617) – 178.617 –
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (134.382) 134.382 –
Perdas líquidas de hedge de fluxo de caixa reflexo – – – – – (20.001.361) – (20.001.361)
Resultado do exercício – – – – – – 3.561.533 3.561.533
 Destinações: Reserva legal – – 81.054 – – – (81.054)
Dividendos propostos – – – – – – (385.007) (385.007)
Reserva retenção de Lucros – – – 1.155.022 – – (1.155.022) –
Saldos em 31/03/2020 18.633.980 (1.389.990) 81.054 1.155.022 656.258 (31.568.632) – (12.432.307)
Realização da reserva de reavaliação reflexa – (80.821) 80.821
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (134.118) 134.118 –
Perdas líquidas de hedge de fluxo de caixa reflexo – – – – – 2.742.927 – 2.742.927
Resultado do exercício – – – – – – (3.904.337) (3.904.337)
Saldos em 31/03/2021 18.633.980 (1.389.990) 81.054 1.155.022 575.437 (28.959.823) (3.689.399) (13.593.717)

Passivo/Passivo circulante 433.571 428.471
Empréstimos de sócios 48.564 43.464
Dividendos a pagar 385.007 385.007
Passivo não circulante 13.160.465 12.004.324
Provisão para desvalorização de investimentos 13.160.465 12.004.324
Patrimônio líquido (13.593.718) (12.432.307)
Capital social 18.633.980 18.633.980
Reserva de lucros (153.914) (153.914)
Reservas de reavaliação reflexa 575.438 656.259
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa (28.959.823) (31.568.632)
Prejuízos acumulados (3.689.399) –
Total do passivo e patrimônio líquido 318 488

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

  Maria Malzoni Romanach -  Diretor-Presidente - CPF 038.268.718-39  Ronaldo Montrezor -  Técnico Contabilidade - CRC 1SP302963/O-0 - CPF 396.363.998-91

As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede social

As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede social.

Maria Malzoni Romanach - Diretor-Presidente - CPF 038.268.718-39 Ronaldo Montrezor - TC - CRC 1SP302963/O-0 - CPF 396.363.998-91

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros Reservas  
de reava- 

liação  
reflexa

Ajustes de  
avaliação  

patrimonial  
reflexa

Capital  
social

Reserva  
de ágio/ 
deságio

Reserva  
legal

Reserva  
retenção  
de lucros

Lucros  
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2019 819.292 181.677 163.858 3.421.596 16.343.930 789.230 – 21.719.582
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (3) 3 –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.490.207 1.490.207
Destinações: Dividendos propostos – – – – – – (372.553) (372.553)
Reserva de retenção de lucros – – – 1.117.657 – – (1.117.657) –
Saldos em 31/03/2020 819.292 181.677 163.858 4.539.253 16.343.930 789.227 – 22.837.236
Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.489.392 1.489.392
Destinações: Dividendos propostos – – – – – – (372.347) (372.347)
Reserva de retenção de lucros – – – 1.117.044 – – (1.117.044) –
Saldos em 31/03/2021 819.292 181.677 163.858 5.656.297 16.343.930 789.227 – 23.954.281

Balanço patrimonial 2021 2020
Ativo/Ativo circulante 340 396
Caixa e equivalentes de caixa 320 376

Impostos a recuperar 20 20

Dividendos a receber 1.552.551 1.533.123

Investimentos 24.605.628 23.130.009

Total do ativo não circulante 26.158.179 24.663.132
Total do ativo 26.158.519 24.663.528

Balanço patrimonial 2021 2020
Passivo/Passivo circulante 2.204.238 1.826.290
Empréstimos de sócios 46.204 40.604
Dividendos a pagar 2.158.034 1.785.686
Patrimônio líquido 23.954.281 22.837.238
Capital social 819.292 819.292
Reserva de lucros 6.001.832 4.884.789
Reservas de reavaliação reflexa 16.343.930 16.343.930
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa 789.227 789.227
Total do passivo e patrimônio líquido 26.158.519 24.663.528

HLTM Participações S.A.
C.N.P.J. 19.408.870/0001-22

Demonstrações financeiras em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021 (Em Reais)
Demonstrações de resultados 2021 2020

Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (4.600) (4.215)
Resultado de equivalência patrimonial 1.495.047 1.495.407
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.490.447 1.491.192
Receitas (despesas) financeiras (1.056) (985)
Lucro bruto do exercício antes do IR/CS 1.489.391 1.490.207
Lucro líquido do exercício 1.489.391 1.490.207

Demonstrações de resultados abrangentes 2021 2020
Lucro líquido do exercício 1.489.391 1.490.207
Resultado abrangente do exercício 1.489.391 1.490.207

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
 Lucro líquido do exercício 1.489.391 1.490.207
 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
  geradas pelas atividades operacionais
 Resultado de equivalência patrimonial (1.495.047) (1.495.407)
 Fluxo de caixa líquido decorrente das 
  atividades operacionais (5.656) (5.200)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
 Empréstimos tomados de sócios 5.600 5.215
 Caixa proveniente de atividades de financiamento 5.600 5.215
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa (56) 15
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 376 361
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 320 376

(56) 15

Zanziagro Participações S.A.
C.N.P.J. 19.165.805/0001-13

Demonstrações financeiras em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021 (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros Reserva Ajustes de

Capital
Reserva  
de ágio/ Reserva

Reserva 
 retenção

reava- 
liação

avaliação  
patrimonial 

Lucros 
acumu-

social deságio legal de lucros reflexa reflexa lados Total
Saldos em 31/03/2019 816.915 180.425 163.383 3.424.054 16.343.930 789.230 – 21.717.937
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (3) 3 –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.491.192 1.491.192
Destinações: Dividendos propostos – – – – – – (372.799) (372.799)
Reserva de retenção de lucros – – – 1.118.396 – – (1.118.396) –
Saldos em 31/03/2020 816.915 180.425 163.383 4.542.450 16.343.930 789.227 – 22.836.330
Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.490.448 1.490.448
Destinações: Dividendos propostos – – – – – – (372.612) (372.612)
Reserva de retenção de lucros – – – 1.117.836 – – (1.117.836) –
Saldos em 31/03/2021 816.915 180.425 163.383 5.660.286 16.343.930 789.227 – 23.954.166

Balanço patrimonial 2021 2020
Ativo/Ativo circulante 787 787
Caixa e equivalentes de caixa 787 787
Dividendos a receber 1.552.551 1.533.123
Investimentos 24.605.628 23.130.009
Total do ativo não circulante 26.158.179 24.663.132
Total do Ativo 26.158.966 24.663.919

Balanço patrimonial 2021 2020
Passivo/Passivo circulante 2.204.800 1.827.588
Empréstimos de sócios 40.950 36.350
Dividendos a pagar 2.163.850 1.791.238
Patrimônio líquido 23.954.166 22.836.331
Capital social 816.915 816.915
Reserva de lucros 6.004.094 4.886.259
Reservas de reavaliação reflexa 16.343.930 16.343.930
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa 789.227 789.227
Total do passivo e patrimônio líquido 26.158.966 24.663.919

Demonstrações de resultados 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais (4.600) (4.215)
Resultado de equivalência patrimonial 1.495.048 1.495.408
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.490.448 1.491.193
Lucro líquido do exercício 1.490.448 1.491.193

Roberto Malzoni Filho - Diretor-Presidente  - CPF 634.443.488-00 
Ronaldo Montrezor  - TC - CRC 1SP302963/O-0 - CPF 396.363.998-91

Demonstrações de resultados abrangentes 2021 2020
Lucro líquido do exercício 1.490.448 1.491.193
Resultado abrangente do exercício 1.490.448 1.491.193

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro líquido do exercício 1.490.448 1.491.193
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
   geradas pelas atividades operacionais
  Resultado de equivalência patrimonial (1.495.048) (1.495.408)
Fluxo de caixa líquido decorrente 
 das atividades operacionais (4.600) (4.215)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
 Empréstimos tomados de sócios 4.600 4.215
Caixa proveniente de atividades de financiamento 4.600 4.215
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa – –
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 787 787
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 787 787

– –

As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede social

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 113684119321-8

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
de prazo para purgação de débito, dando prosseguimento a realização da
hasta pública do IMÓVEL: RUA FRANKLIN DO AMARAL, Nº 1.051,
APARTAMENTO Nº 41, 4º ANDAR, EDIFÍCIO PAPOULA, BLOCO A, DO
RESIDENCIAL ALTOS DE SANTANA E VAGA INDETERMINADA, INDIVIDUAL
E DESCOBERTA SUJEITA AO AUXILIO DE MANOBRISTA, LOCALIZADA NO
PAVIMENTO TÉRREO, DO RESIDENCIAL ALTOS DE SANTANA, 8º
SUBDISTRITO SANTANA, SÃO PAULO/SP.

Primeiro público leilão: 05/11/2021 a partir das 10:30 as 10:45 horas
Segundo público leilão:  26/11/2021 a partir das 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS
UNIDOS
COD. 2887 NA RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO
PAULO/SP.

Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Mutuário(s):
MARIA DE LOURDES CONCEICAO FERREIRA, BRASILEIRA, SECRETARIA,
RG. 6.555.866-SP, CPF: 698.210.898-87, DIVORCIADA e cônjuge, se
casado(a) estiver E LUCIA DE FATIMA FERREIRA, BRASILEIRA,
COMERCIARIA, RG. 8.328.393-SP, CPF: 761.204.068-91, SOLTEIRA, MAIOR
e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão.
Informações nos telefones 11-97334-6595. ENDEREÇO DO LEILOEIRO:
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail:
fabianasilva@afdsp.com.br.

               São Paulo, 08 de Outubro de 2021
                HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

               Leiloeiro Público Oficial
               SED: 755

08, 09 e 14/10/2021

Captalys Companhia de Crédito - CNPJ/ME Nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 16 de Outubro de 2021 - Edital de Convocação

Ficam convocados os acionistas da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede social na ci-
dade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Elvira Ferraz, nº 68, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, registrada 
no Número de Identifi cação do Registro de Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 23.361.030/0001-29 (“Companhia”), nos termos do ar-
tigo 124, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de outubro de 2021, às 
11h00, na sede social da Companhia (“AGE”), a fi m de discutir e deliberar (i) sobre a destituição e a eleição de mem-
bros para o Conselho de Administração da Companhia para um mandato unifi cado de 2 (dois) anos, até a posse dos 
membros que serão eleitos ou reeleitos, conforme o caso, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realiza-
da no ano de 2023; (ii) aprovação da fórmula de conversão das ações preferenciais classe C de emissão da Compa-
nhia em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) alterar o Estatuto Social para cumprir as exigências for-
muladas pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no contexto do pedido de listagem da Companhia no Novo Mercado. Ins-
truções e Informações Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados 
às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Somente poderão to-
mar parte e votar na AGE acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da Companhia com 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência da AGE, nos termos do estatuto social da Companhia. 3. O acionista ou seu representan-
te legal deverá comparecer na AGE munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 4. O acionista que de-
sejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos 
da Lei das Sociedades por Ações. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos so-
cietários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, 
notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acompanhado de cópia 
de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na AGE, se-
jam depositados na sede social da Companhia, ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, 
aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada 
para a realização da AGE. 6. A Companhia informa que intensifi cou medidas de proteção e higienização de seus am-
bientes para receber os acionistas que comparecerem na AGE. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acio-
nistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que seja pos-
sível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de segurança. 7. Informações adicionais po-
derão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br. São Paulo, 07 de outubro de 2021. 

Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

3ª VARA CÍVEL DO FORO DE CARAPICUÍBA-SP 
Processo 1008517-86.2020.8.26.0127 - Interdição - Tutela de Urgência - Vera Maria Belfort Pinto - Joao Miguel - EDITAL 
PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOAO MIGUEL, REQUERIDO 
POR VERA MARIA BELFORT PINTO - PROCESSO Nº1008517-86.2020.8.26.0127. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Leila França Carvalho Mussa, na forma da Lei, etc. FAZ 

SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/07/2021 
14:37:52, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOAO MIGUEL, CPF 131.609.158-91, declarando-o(a) absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
Vera Maria Belfort Pint o, a fim de que passe a auxiliar a parte curatelada tão somente nos atos patrimoniais da vida civil, 
concernentes à fazer empréstimos, conciliar, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, enfim, praticar 
atos de administração patrimonial. Nos termos dos artigos 6º, 84 e 85 da Lei 13.146/2015, fica preservada a capacidade 
civil para os demais atos, especialmente para: (i) casarse e constituir união estável; (ii) exercer direitos sexuais e 
reprodutivos; (iii) exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre 
reprodução e planejamento familiar; (iv) conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; (v) exercer o 
direito à família e a convivência familiar e comunitária; (vi) exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e &agrav e; 
adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas; (vii) outros direitos aqui não 
limitados. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 15 de setembro de 2021. - ADV: CASSIO CAMPOS BARBOZA 
(OAB 81488/SP) 
 

 

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS DA 240ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 240ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua Tabapuã 
nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” 
respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, 
inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto 
Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em 
primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 29 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 14.2 do Termo 
de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 30 de março de 2021, (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: a) Aprovar a prorrogação do prazo para registro do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de 
Domínio Útil de Imóvel em Garantia e Outras Avenças”, celebrado em 07 de abril de 2021 (“Contrato de Alienação Fiduciária”) 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, conforme descrito em sua cláusula 8.1, e cláusula 1.1 do Termo de 
Securitização até 31 de dezembro de 2021, sustando, nesse período, os efeitos da obrigação de Pré-Pagamento Antecipado 
Obrigatório prevista no Termo de Securitização; b) Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar 
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item 
(i) acima. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da 
Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, 
que a Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI que 
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com 
qualquer número, já as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, 
por 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRI, desde que 
representem, pelo menos, 20% (vinte por cento) dos CRI em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital 
ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por 
meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico 
da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.
com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário 
de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa 
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado 
por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais 
e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da 
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância 
em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI 
na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do 
CRI ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) 
ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 09 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

Dedini S/A Equipamentos e Sistemas
CNPJ/MF nº 67.541.961/0001-84 – NIRE 35.300.133.226

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia, a se reunirem em AGOE, a ser realizada no dia 21/10/2021, às 17h30, 
na sede social, na Avenida Andrômeda, nº 885, sala 2306 do sub Condomínio Office, Barueri-SP, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos: AGO: Tomar as contas dos administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; e, Eleger os Membros da Diretoria e fixação da remu-
neração. AGE: Contratação da Auditoria Externa; Deliberar sobre a mudança de endereço da sede social e Consolidação do 
Estatuto Social. Barueri, 07/10/2021. Giuliano Dedini Ometto Duarte – Diretor. (07, 08 e 09/10/2021)

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 802.468 em 02 de outubro de 2020 a
requerimento de CHRISTIANO BISNETO MOREIRA MACHADO, brasileiro, aposentado,
RG nº 8.789.999-1-SSP/SP e CPF nº 866.992.968-68, casado pelo regime da comunhão
parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77 com RÚBIA KUNO, brasileira, farmacêutica
bioquímica, RG nº 8.572.856-1-SSP/SP e CPF nº 853.367.858-49, residentes e
domiciliados nesta Capital, na Rua Padre Machado nº 764, FAZ SABER aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que os autores acima
qualificados, requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, nos
termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/
2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre o imóvel, situado na Rua Padre
Machado nº 764, descrita e caracterizada no memorial descritivo juntado no
procedimento, com a área de 313,90m2, transcrito sob nº 11.527, do 1º Registro de
Imóveis desta Capital, de propriedade de Christiano Castanho de Almeida e sua
mulher Maria Doutilla de Vasconcellos Almeida, alegando e comprovando posse mansa
e pacifica a mais de 55 anos, somando a posse de seus antecessores. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo
de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento
65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, 22 de setembro de 2021. 24/09 e 09/10
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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 1063709-
27.2016.8.26.0100 ( Usuc-671 ) A Doutora Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sidônio Caires
de Freitas,Maria Emi de Freitas, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Gizele da Silva Salles ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio do imóvel situado na Rua Álvaro de Carvalho, nº 66, ap artamento nº 54,
Centro, São Paulo-SP, localizado no 6º andar do Edifício Amália, com área exclusiva
de 37,70 m²,quota parte nas áreas comuns de 44,69 m², área total de 82,39 m², fração
ideal de 02,0833%, contribuinte nº 006.022.1874-8, 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.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO HOSPITAL SAMARITANO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Associados Efetivos adimplentes da Associação Médica do
Hospital Samaritano para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se
realizará no Hospital Samaritano, sito à Rua Conselheiro Brotero, 1486, auditório, no
andar P2, nesta Capital, no dia 19 de outubro de 2021, às 12:00 horas em primeira
chamada e 12:30 horas em segunda chamada, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1)Contratos de Prestação de Serviços com as Operadoras de Saúde;
2)Finalidades da Associação Médica do Hospital Samaritano; 3)Outros assuntos de
interesse geral. São Paulo 09 de setembro de 2021. Dr. Walmyr Ribeiro de Mello –
Diretor Presidente.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GESTÃO E SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Associados Efetivos adimplentes da Associação Médica de
Gestão e Saúde para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará
no Hospital Samaritano, sito à Rua Conselheiro Brotero, 1486, auditório, no andar P2,
nesta Capital, no dia 19 de outubro de 2021, às 12:00 horas em primeira chamada e
12:30 horas em segunda chamada, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1) Contratos de Prestação de Serviços com as Operadoras de Saúde; 2) Plano de
ação para o encerramento de suas atividades; 3) Outros assuntos de interesse geral.
São Paulo 09 de setembro de 2021. Dr. Walmyr Ribeiro de Mello – Diretor Presidente.

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

Data do leilão: 29/10/2021 a partir das 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/
SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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

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

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

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

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

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

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

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED: 449 – Contrato: 117974141046-6  - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): JOSE ROLIM DA COSTA, BRASILEIRO, COMERCIARIO, RG:
18.844.520-1 SSP/SP, CPF: 083.637.478-90, CASADO SOB O REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77, COM MARCELI
DA LUZ COSTA, BRASILEIRA, BALCONISTA, RG: 24.610.179-2-SSP/SP, CPF:
153.215.758-43. Imóvel sito à: RUA: GREGORIO ALLEGRI Nº 100, APARTAMENTO
25, LOCALIZADO NO 2º ANDAR, DO BLOCO 3, DESIGNADO EDIFICIO HAWAI,
INTEGRANTE DO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES, VILA DAS BELEZAS,
BAIRRO IBIRAPUERA, 29 º SUBDISTRITO SANTO AMARO, SAO PAULO /SP. Com
a área útil de 54,180m2 e a área comum de 57,599m2, nesta já incluída a área
correspondente a 01 vaga indeterminada na garagem coletiva localizada no subsolo e
a nível do térreo, para a guarda de 1 carro de passeio, perfazendo a área total de
111,779m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,0015025 no terreno e nas partes
comuns do condomínio. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

                São Paulo, 09 de Outubro de 2021
                 HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

                Leiloeiro Público Oficial

    09/10, 19/10 e 29/10/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO � CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0022208-37.2021.8.26.0100. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução. Exequente: Fundação Sao Paulo.
Executado: Odair Carlos Silva e outro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0022208-
37.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALTER RAMOS JACINTO, Brasileiro, CPF 260.491.698-37,
e ODAIR CARLOS SILVA, Brasileiro, que por este Juízo, tramita de uma ação Monitória, ajuizada por Fundação São
Paulo, entidade mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que converteu-se em mandado
executivo, constituindo-se título executivo judicial. Encontrando-se os réus 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$ 111.831,64 (maio de 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 22 de setembro de 2021.                                          08 e 09 / 10 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000624-38.2019.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a MARCELO TOMÉ FERNANDES, brasileiro, casado, empresário, CPF 245.743.868-35 e LUCIENE ARAÚJO BEZERRA,
brasileira, casada, empresária, CPF 247.339.528-48, que lhe foi proposta ação de Execução de Título Extrajudicial por Banco do
Brasil S.A., para recebimento de R$ 266.092,78 (em 28/01/2019), referente à cédula de crédito bancário nº 181.004.279 emitida
em 04/09/2017. Estando os executados em lugar incerto e não sabido, foi deferida CITAÇÃO por EDITAL para que em 03 dias,
a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, 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 até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens. Não sendo embargado o pedido, os réus serão
considerados reveis, 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 25 de maio de 2021.                              09 e 14 / 10 / 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000969-68.2018.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Prestação
de Serviços. Requerente: Hospital São Camilo � Santana. Requerido: Vera Liliane Lopes Fernandes e outro. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000969-68.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VERA MOLINA
FERNANDES (Brasileira, Viúva, CPF 305.688.318-02) e a VERA LILIANE LOPES FERNANDES (Brasileira, Solteira, CPF 049.705.158-
32) que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Hospital São Camilo � Santana, alegando em
síntese: inadimplemento de despesas com serviços médico-hospitalares. 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 (quinze) 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 28 de setembro de 2021.                                                         09 e 14 / 10 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1016872-80.2017.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Contratos
Bancários. Requerente: Banco Santander (Brasil) S/A. Requerido: Evelin Gusmao da Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1016872-80.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) EVELIN GUSMAO DA SILVA, Brasileira, Solteira,
Pensionista, RG 44.943.266-x, CPF 372.467.058-30, que Banco Santander (Brasil) S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 167.409,23 (janeiro de 2017), decorrente do Credito Sob Controle II - com
proteção de operação nº. 0656000101580322254. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados.
Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente,
afixado e publicado na forma da lei. SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2021.
09 e 14 / 10 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018917-15.2021.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a WIGO ALVES DOS SANTOS (CPF. 364.077.318-79), que Sociedade Educacional São Paulo
- SESP lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 29.103,87 (abril de 2021), decorrente do
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, tendo como objeto o Curso de Engenharia
Civil, período noturno, no regime de graduação. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido
de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob
pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o
presente, afixado e publicado.                                                                                                    09 e 14 / 10 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0717433-96.2012.8.26.0020. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco Itau S/A. Executado: Ebrawto Comércio e Distribuidora de Auto Peças Ltda. - EPP e outros.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0717433-96.2012.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Ebrawto Comércio e Distribuidora de Auto Peças Ltda EPP (CNPJ. 09.688.214/0001-77), Eduardo Ferreira
Silva (CPF. 022.183.438-94) e Luiz Carlos Castro Guimarães (CPF. 209.998.010-15), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou uma ação
de Execução, objetivando receber a quantia de R$ 1.237.567,73 (janeiro de 2014), representada pela Cédula de Crédito Bancário
Refin - (Refinanciamento de Dívidas) PF/PJ - Prefixado n° 30925/33902155-2. Estando os executados em lugar incerto e não sabido,
expede-se o edital de CITAÇÃO, para que em 03 dias, a contar do prazo de 20 dias do edital, paguem o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, ofereçam embargos à monitória ou reconheçam o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 2.135,64. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado
e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2021.             09 e 14 / 10 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1031658-21.2020.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução. Exequente: Grd Gestão de Espaço e Serviços Promocionais Ltda.
Executado: Q Resgate Brasil Eireli Me. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1031658-
21.2020.8.26.0100. O Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a Q Resgate Brasil Eireli Me (CNPJ. 14.442.777/0001-10), que GRD Gestão de Espaço e
Serviços Promocionais Ltda lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 6.322,74 (março de 2020),
representada pelo Contrato de Cessão para locação do espaço situado na Avenida Vereador Narciso Yague
Guimarães, n° 1000, Mogi das Cruzes/SP, CEP 08780-000. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça 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 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 757,49. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021.
09 e 14 / 10 / 2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 4004384-78.2013.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: EDJANE LEITE DA SILVA.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4004384-78.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Edjane Leite da Silva (CPF. 355.495.778-01), que nos autos da ação de Execução,
ajuizada por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 645,22.
Estando a executada em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
04 de outubro de 2021.                                                                                                                 09 e 14 / 10 / 2021

Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A.  |  CNPJ nº 13.385.440/0001-56

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E DE 2018 - Valores em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma

Balanços Patrimoniais Demonstrações do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações do Resultado Abrangente

Relatório da Administração

A T I V O Nota    2019*      2018
Circulante  3.744 2.494
 Caixa e equivalentes de caixa 4 2.721 1.429
 Aluguéis a receber de clientes 5 873 830
 Adiantamentos a fornecedores  20 16
 Tributos a recuperar  3 219
 Despesas antecipadas  127 -
Não circulante  125.005 130.222
 Propriedades para investimento 6 124.936 130.143
 Imobilizado 7 69 79
Total do ativo  128.749 132.716
*(Reapresentado)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido    Reservas de lucros
     Dividendos Reserva de
   Capital social Reserva complementares retenção
 Nota Subscrito A integralizar       legal            propostos    de lucros     Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017  89.474 (500) 247 4.587 - 93.808
Lucro líquido do exercício  - - - - 4.625 4.625
Distribuição de dividendos  - - - (5.000) - (5.000)
Redução de capital  (4.012) - - - - (4.012)
Constituição de reserva legal  - - 231 - (231) -
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios  - - - - (44) (44)
Constituição de dividendos complementares propostos  - - - 4.350 (4.350) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018  85.462 (500) 478 3.937 - 89.377
Lucro líquido do exercício  - - - - 4.969 4.969
Distribuição de dividendos 11 - - - (3.500) - (3.500)
Constituição de reserva legal 11 - - 248 - (248) -
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios  - - - - (47) (47)
Constituição de dividendos complementares propostos  - - - 4.674 (4.674) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado)  85.462 (500) 726 5.111 - 90.799

 Nota           2019           2018
Receita líquida 12 13.222 13.091
Custo dos serviços prestados 13 (5.260) (5.260)
Lucro bruto  7.962 7.831
Despesas administrativas
Despesas gerais e administrativas 13 (1.487) (2.233)
Outras despesas operacionais, líquidas  (10) (10)
Lucro antes do resultado financeiro  6.465 5.588
Resultado financeiro
Receitas financeiras  65 551
Despesas financeiras  (19) (12)
  46 539
Lucro antes do IR e da CS  6.511 6.127
Imposto de renda e contribuição social 14 (1.542) (1.502)
Lucro líquido do exercício  4.969 4.625
Média ponderada de ações  84.962.000 84.962.000
Lucro por ação - R$  0,0585 0,0544

Fluxo de caixa das atividades operacionais     2019     2018
Lucro líquido do exercício 4.969 4.625
Ajuste:
Depreciação 5.260 5.260
Variações nos ativos e passivos operacionais:
 Contas a receber (43) (199)
 Adiantamentos a fornecedores (4) 776
 Despesas antecipadas (127) 14
 Tributos a recuperar 216 (3)
 Fornecedores 151 126
 Obrigações tributárias 166 (8)
 Receitas a apropriar (5.866) (5.865)
 Outras contas a pagar 113 (15)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 4.835 4.711
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de bens do ativo imobilizado  
 e propriedades para investimento (43) (444)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (43) (444)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Distribuição de dividendos (3.500) (5.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (3.500) (5.000)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.292 (733)
No início do exercício 1.429 2.162
No fim do exercício 2.721 1.429
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.292 (733)

   2019   2018
Lucro líquido do exercício 4.969 4.625
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 4.969 4.625

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da Itatiaia Investimentos Imobili-
ários e Participações S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/19 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercí-
cio 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 adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. em 
31/12/19, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação 
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. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Reapresentação das demonstrações 
financeiras para o exercício findo em 31/12/19: Em 18/6/20, emitimos 
relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações finan-
ceiras da Companhia, que ora estão sendo reapresentadas. Conforme 
descrito na nota 1 às demonstrações financeiras, a Administração da 
Companhia efetuou ajustes no balanço patrimonial e na demonstração 
das mutações do patrimônio líquido para correção de erro. Consequen-
temente, o balanço patrimonial em 31/12/19 e a demonstração das 
mutações do patrimônio líquido referente ao exercício findo em 31/12/19 
estão sendo reapresentadas como previsto pelo pronunciamento técnico 
CPC 23 (IAS 8) - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retifica-
ção de Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse 
assunto. Outras 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 Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer 
forma de conclusão 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 distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Administração 
pelas demonstrações 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 elabora-
ção de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando 

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financei-
ras, 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. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais 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, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos 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 suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção 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 repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Com-
panhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Ad-
ministração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 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 fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresen-
tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive 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 a Adminis-
tração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 23 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 Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participa-
ções S.A. (“Companhia”) foi constituída em 11/11/10 sob a denominação 
de Real Estate IX Investimentos Imobiliários e Participações S.A., tendo a 
sua razão social alterada em 30/4/12 para a atual. A Companhia, com 
sede na cidade de São Paulo/SP, tem como objeto social a participação em 
outras sociedades, a realização de investimentos no setor imobiliário e a 
administração de bens próprios. O fundo Pátria Real Estate II - Fundo de 
Investimento em Participações é o seu maior acionista, detendo 99,99% 
das ações. A operação da Companhia consiste em desenvolver empreen-
dimentos no sistema “built-to-suit” de acordo com especificações de-
mandadas pelos eventuais clientes. A Companhia é proprietária de imóvel 
comercial situado na Rodovia Presidente Dutra, km 315, com área total de 
562.050 m², na cidade de Itatiaia - RJ. Este empreendimento foi desenvol-
vido em fases, sendo que as três primeiras fases já foram desenvolvidas 
e encontram-se totalmente locadas. A Companhia realizou em 11/5/17 
operação de securitização com emissão de Cédulas de Recebíveis Imobili-
ários (CRIs) no montante de R$53.145, tendo como lastro o contrato de 
locação, com vigência a partir de março/2017 até março/2026. Em 
31/12/19, a Companhia apresenta capital circulante líquido negativo em 
R$3.576 (R$4.349 em 2018), parte substancial é representado pelos sal-
dos de Receitas a apropriar (antecipações das Cédulas de Recebíveis 
Imobiliários (“CRI”)). As obrigações de Cédulas de Crédito Imobiliário 
possuem lastro nos contratos de locação. A continuidade das operações 
considera que os acionistas continuarão a aportar os recursos financeiros 
sempre que requeridos, a fim de suportar a continuidade das operações. 
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financei-
ras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apre-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem a legislação societária e os pronunciamentos técnicos, as 
orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de - CFC. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no 
custo histórico, exceto pela reavaliação de determinadas propriedades e 
instrumentos financeiros mensurados aos seus valores reavaliados ou 
seus valores justos no final de cada período de relatório, conforme descri-
to nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado 
no valor justo das contraprestações pagas em troca de bens e serviços. A 
Administração declara que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e 
correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. As de-
monstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a moe-
da funcional da Companhia. A autorização para a emissão destas de-
monstrações financeiras foi dada pela Diretoria da Companhia em 
23/9/21. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação das demons-
trações 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 esti-
mativas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financei-
ras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julga-
mento da Administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem a seleção da vida útil das proprie-
dades 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 de créditos de liquidação duvidosa 
e o valor justo das propriedades de investimento, assim como a análise 
dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para 
riscos. Os valores justos são baseados nos valores de mercado e no valor 
estimado pelo qual uma propriedade poderia ser trocada na data da ava-
liação entre partes conhecedoras e interessadas em uma transação sob 
condições normais de mercado. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergen-
tes 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 a seguir têm sido 
aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados 
nestas demonstrações financeiras. a) Apuração do resultado do exercício: 
A receita é calculada pelo valor justo da compensação recebida ou a rece-
ber por arrendamento operacional e venda de imóveis. A receita é reconhe-
cida quando a Companhia e suas controladas transferem o controle dos 
bens ao cliente. As despesas e receitas são apresentadas seguindo o regi-
me da competência. b) Caixa e equivalentes de caixa: São depósitos 
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com ven-
cimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conver-
síveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um in-

significante risco de mudança de valor. c) Ativos circulante e não 
circulante: São registrados pelos seus valores de aquisição e, quando 
aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis 
de realização. d) Propriedades para investimento: São registradas pelo 
método de custo com base no valor de aquisição, formação ou construção. 
Os gastos incorridos com reparos e manutenção que representem melho-
ria e aumento da capacidade ou de vida útil são capitalizados, enquanto os 
demais são registrados no resultado do exercício. A recuperação das pro-
priedades de investimento por meio das operações futuras é acompanha-
da periodicamente. e) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros: A 
Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
(i) mensurados ao valor justo por meio do resultado; e (ii) custo amortiza-
do. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ati-
vos financeiros no reconhecimento inicial. (i) Ativos financeiros mensura-
dos 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 varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado na 
rubrica “Resultado financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o 
instrumento tenha sido contratado em conexão 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 financeiro ou um grupo de ativos finan-
ceiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável (“impair-
ment”). Se houver alguma evidência, a perda mensurada como a diferen-
ça entre o valor recuperável e o valor contábil desse ativo financeiro é 
reconhecida na demonstração do resultado. (ii) Custo amortizado: O ativo 
financeiro deve ser mensurado ao custo amortizado se ambas as seguin-
tes 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 contratuais; 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 financei-
ros da Companhia compreendem ao saldo de contas a receber decorrente 
da concessão. Os ativos financeiros são contabilizados pelo custo amorti-
zado, usando o método da taxa de juros efetiva. f) Avaliação do valor recu-
perável de ativos: A Administração revisa anualmente o valor contábil lí-
quido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam in-
dicar “impairment” ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evi-
dências são identificadas, é constituída provisão para deterioração, ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. g) Passivos circulante 
e não circulante: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculá-
veis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e varia-
ções monetárias incorridas até as datas dos balanços. No estudo elabora-
do pela Administração, não foram identificados efeitos relevantes a serem 
registrados referentes a ajuste a valor presente. Uma provisão é reconhe-
cida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação 
real legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é prová-
vel que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. São 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das varia-
ções monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. h) Imposto 
de renda e contribuição social: A Companhia adota o regime de tributação 
com base no lucro presumido. Em cada trimestre, para determinação da 
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 
líquido, aplica-se sobre a receita bruta auferida o coeficiente fixado pela 
legislação vigente de 32%aplicável a receitas de aluguel. O imposto de 
renda era calculado com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional 
de 10%sobre o lucro tributável excedente de R$240 ao ano. A contribuição 
social é calculada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável. i) 
Reapresentação das demonstrações financeiras para o exercício findo em 
31/12/19: A Administração identificou erro em sua publicação na demons-
tração das mutações do patrimônio líquido e no balanço patrimonial em 
31/12/19. Por essa razão, a demonstração das mutações do patrimônio 
líquido, bem como o balanço patrimonial de 31/12/19 estão sendo reapre-
sentadas 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: 

Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/19, acompanhadas do relatório do auditor independente. No 
decorrer do exercício de 2019, a Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. concentrou seus esforços na manutenção do imóvel de sua propriedade e na administração de sua locação.  À Diretoria

Erika Suzuki - Contadora - CRC 1SP - 247.802/O-4
A Diretoria 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota    2019*      2018
Circulante  7.320 6.843
 Fornecedores  330 179
 Obrigações tributárias 8 657 491
 Receita a apropriar 9 5.866 5.866
 Outras contas a pagar 10 327 216
 Dividendos a pagar  140 91
Não circulante  30.630 36.496
 Receita a apropriar 9 30.630 36.496
Patrimônio líquido  90.799 89.377
 Capital social integralizado 11 84.962 84.962
 Reservas de lucros  5.837 4.415
Total do passivo e do patrimônio líquido  128.749 132.716

Demonstração das  Saldos inicialmente apresentados   Saldos reapresentados
Mutações do patrimônio líquido          Reservas de lucros   Reservas de lucros
  Dividendos     Dividendos
  Comple- Reserva de    comple- Reserva de
 Reserva  mentares retenção   Reserva  mentares retenção
       legal  propostos    de lucros    Total Ajustes      legal  propostos    de lucros    Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018  478 3.937 - 89.377 - 478 3.937 - 89.377
Lucro líquido do exercício - - 4.969 4.969 - -  -  4.969  4.969
Distribuição de dividendos  - (3.500)  -  (3.500)  - -  (3.500)  -  (3.500)
Constituição de reserva legal  270 -  (273)  (3)  3 248  -  (248)  -
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios  - -  (52)  (52)  5 -  -  (47)  (47)
Constituição de dividendos complementares propostos - 5.238  (5.142)  96  (96)  - 4.674  (4.674)  -
Saldos em 31 de dezembro de 2019  748 5.675  (498)  90.887  (88)  726 5.111  -  90.799

utilizou-se uma taxa de capitalização (“cap rate”) de 8,5% ao ano, uma 
taxa de desconto de 9,5% ao ano e um período de desconto de 10 anos. 
7. Imobilizado: Taxa de  Depreciação Valor
2019                    Depreciação (a.a.) Custo    acumulada líquido
Máquinas 10% 36 (12) 24
Móveis e utensílios 10% 70 (25) 45
Total ativo imobilizado  106 (37) 69
2018                    
Máquinas 10% 36 (9) 27
Móveis e utensílios 10% 70 (18) 52
Total ativo imobilizado  106 (27) 79
8. Obrigações tributárias:   2019   2018
Imposto de renda pessoa jurídica sobre o lucro líquido 400 302
Contribuição social sobre o lucro líquido 153 109
Retenções CSRF 21 18
COFINS a recolher 50 34
PIS a recolher 11 7
Imposto sobre serviços - ISS - terceiros 8 12
Imposto de renda retido na fonte - IRRF - terceiros 3 2
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - terceiros 11 7
Total 657 491
9. Receita a apropriar: Refere-se ao diferimento de cessão de crédi-
tos imobiliários realizado em 11/5/17, no montante de R$53.145, com 
vencimento em 20/3/26. Os créditos possuem como lastro os recebíveis 
de aluguel da propriedade para investimento e o contrato com prazo até 
2026, sendo o valor apropriado ao resultado periodicamente sob a ru-
brica “Receitas de aluguéis”. O saldo remanescente em 31/12/19 é de 
R$36.496 (R$42.362 em 2018). 10. Outras contas a pagar: Referem-se 
a retenções contratuais sobre as obras em andamento R$327 em 2019 
(R$216 em 2018). 11. Patrimônio líquido: Capital social: Em 31/12/19 o 
capital social subscrito é R$85.462, representado por 85.461.723 ações 
ordinárias, porém integralizado R$84.962 e saldo a ser integralizado de 
R$500. Reserva legal (reapresentado): É constituída, quando aplicável, à 
razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos 
do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 
O montante constituído em 2019 foi de R$248. 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 
dividendo mínimo obrigatório. Durante o exercício findo em 31/12/19 
foram pagos dividendos no montante de R$3.500, sendo que R$1.968 
sobre a reserva de dividendo mínimo, e o montante de R$1.532, sobre o 
resultado líquido do exercício da reserva de lucros. 12. Receita líquida: 
Refere-se à locação da propriedade para investimento, por três contratos 
firmados no decorrer de 2016, sendo dois com prazo de 10 anos e um 
com cinco anos, a contar da data de início do período locatício, entrando 
em vigência imediata com a sua assinatura. O aluguel será reajustado 
anualmente, ou na menor periodicidade permitida em lei, amparado na 
variação percentual positiva acumulada do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística - IPCA-Acumulado/IBGE. Nos exercícios findos em 31/12/2019 e 
de 2018 o saldo da receita era composto da seguinte maneira:
    2019    2018
Receita de locação 13.742 13.587
Impostos sobre a receita (520) (496)
Total 13.222 13.091
13. Custos e despesas administrativas:     2019    2018
Depreciação (5.260) (5.260)
Advogados (217) (46)
Segurança e vigilância (166) (87)
Energia elétrica (107) -
Consultoria (49) (236)
Seguros (233) (14)
Imposto predial e territorial urbano (42) (484)
Serviços de contabilidade (186) (114)
Materiais de uso e consumo - (3)
Manutenção predial (48) (258)
Serviços de agente Fiduciário - (50)
Assessoria (5) (12)
Propaganda e publicidade (23) (40)

    2019    2018
Tributos e contribuições (4) (40)
Auditoria (39) (13)
Outros serviços (12) (8)
Viagens e representações (2) (6)
Legais e judiciais (54) (12)
Outras (310) (820)
Total dos custos e despesas (6.757) (7.503)
Classificados em:
 Custo dos serviços prestados (5.260) (5.260)
 Despesas gerais e administrativas (1.497) (2.243)
14. Imposto de renda e contribuição social: Em 2019 e em 2018, a 
Companhia adotou o regime de tributação com base no lucro presumido. 
O resumo da apuração é demonstrado a seguir:    2019    2018
Receita de locação 13.742 13.587
Lucro presumido - 32% 4.397 4.348
Outras receitas 208 88
Base de cálculo de IR e CS 4.605 4.436
IRPJ - 15% (691) (665)
IRPJ - adicional 10% (437) (438)
CSLL - 9% (414) (399)
Despesa com IR e CS (1.542) (1.502)
15. Seguros: Em 31/12/19, a Companhia possuía cobertura de seguro 
patrimonial de R$92.522 e responsabilidade civil de R$20.000, com vi-
gência até 30/6/20. 16. Eventos subsequentes: i. Impactos da COVID-19 
(Corona vírus): Em 30/1/20, a Organização Mundial de Saúde (“OMS”) 
anunciou uma emergência de saúde global devido a um novo surto de Co-
ronavírus originário de Wuhan, China (o “surto de COVID-19”) e os riscos 
para a comunidade internacional, considerando a capacidade de o vírus 
se espalhar globalmente. Em março de 2020, a OMS classificou o surto 
de COVID-19 como uma pandemia, com base no rápido aumento da ex-
posição global. A Superintendências de Normas Contábeis e de Auditoria 
(SNC) e de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) divulgaram em 10/3/20 o Ofício Circular SNC/SEP 02/2020, 
que reúne orientações sobre os efeitos do COVID-19 (“Coronavírus”) nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. O impacto total 
do surto de COVID-19 ainda se encontrava em constante evolução na 
data deste relatório. Desta forma, é incerta a magnitude que a pandemia 
terá sobre onde a Companhia atua. A Administração está monitorando 
ativamente a situação global em suas condições financeiras, liquidez, 
operações, fornecedores, setor e força de trabalho. Até a presente data da 
emissão dessas demonstrações financeiras, não foi identificado nenhum 
assunto com impacto direto nas atividades da Companhia. ii. Aumento de 
capital: Em 15/6/20 através da AGE, a Administração aprovou aumento 
do capital social da Companhia em R$55.000 passando de R$85.462 para 
R$140.462 representado por 140.461.721 sendo 5.461.723 ações ordi-
nárias classe A e 135.000.000 ações ordinárias classe B, todas nominati-
vas e sem valor nominal. iii. Alteração societária: Em 20/8/20 através do 
contrato de compra e venda de ações e outras avenças o Pátria Real Esta-
te II Multiestratégia Fundo de Investimento em Participações vendeu para 
o Pátria Logística Fundo de Investimentos Imobiliário 100% da sua parti-
cipação societária na Companhia totalizando 140.461.723 ações de emis-
são da Companhia, das quais 135.000.000 são ações ordinárias classe 
B, e 5.461.722 são ações ordinárias classe A, sendo que as Novas Ações 
Classe B não foram integralizadas pelo Vendedor e o serão quando do 
pagamento do Preço (abaixo definido); e (b) a Pátria Investimentos Ltda., 
anteriormente qualificada, é titular 1 ação ordinária classe A, a qual per-
manecerá de sua titularidade. iv. Redução de capital: Conforme AGE em 
24/8/20 ocorreu redução do capital social de R$140.462 para R$27.243 
representado por 5.461.723 ações ordinárias classe A e 21.781.309 
ações ordinárias classe B, todas nominativas e sem valor nominal. O va-
lor total da redução do capital social mediante o resgate e cancelamento 
das ações do acionista Pátria Logística Fundo de investimento imobiliário 
é de R$107.450 representado por 107.449.074 de ações ordinárias de 
emissão classe B da Companhia, subscrita e integralizadas. O valor de 
redução de capital correspondente ao resgate das ações será pago ao 
acionista Pátria Logística Fundo de Investimento Imobiliário através de 
transferência imediata pelo seu valor contábil de R$106.606 da totalidade 
dos bens imóveis localizados na Avenida Industrial Alda Bernardes de 
Faria e Silva, 1881 - Itatiaia/RJ no qual foi parcialmente desenvolvido o 
complexo logístico Multimodal Itatiaia.

Balanço patrimonial  Saldos em 31/12/19
 Saldos anteriormente  Saldos
Passivo circulante             apresentados Ajustes reapresentados
 Dividendos a pagar 52 88 140
Patrimônio líquido
 Reserva de lucros 5.925 (88) 5.837
j) Normas vigentes a partir de 1/1/19 (CPCs): CPC 06 (R2)- “Operações 
de Arrendamento Mercantil”: A norma aborda a eliminação da contabi-
lização de arrendamento operacional para o arrendatário, apresentando 
um único modelo de arrendamento que consiste em: (i) Reconhecer os 
arrendamentos com prazo maior que 12 meses e de valores substan-
ciais. (ii) Reconhecer inicialmente o arrendamento no ativo e passivo 
a valor presente. (iii) Reconhecer a depreciação e os juros do arrenda-
mento separadamente no resultado. Administração avaliou os contratos 
vigentes e não houve impactos nas demonstrações financeiras relacio-
nado a adoção dessa norma. k) IFRIC 23 (ICPC 22) - Incerteza sobre 
tratamento de tributos sobre o lucro: A Interpretação trata da contabiliza-

ção dos tributos sobre a renda quando os tratamentos fiscais envolvem 
incerteza que afete a aplicação da IAS 12, e não se aplica a impostos ou 
exações alheias ao âmbito da IAS 12, nem inclui, de forma específica, 
as exigências relativas a juros e multas associadas a incertezas no tra-
tamento aplicável aos tributos. A Administração da Companhia avaliou 
os impactos do IFRIC 23 e entende que sua adoção não tem impacto 
relevante nas demonstrações financeiras.
4. Caixa e equivalentes de caixa:   2019   2018
Caixa e Banco 1.104 303
Aplicação Financeira 1.617 1.126
 2.721 1.429
Refere-se a saldo de conta corrente junto com as instituições financeiras 
de primeira linha com alta liquidez e risco insignificante de mudança de 
valor. 5. Contas a receber: Refere-se ao valor de aluguel mensal no 
montante de R$873 em 31/12/19 (R$830 em 31/12/18), proveniente da 
locação das propriedades para investimento (nota 6), contrato de loca-
ção que não foi securitizado. 

6. Propriedades para investimento
  2019  2018
 Custo inicial Adições Depreciação Custo final Custo inicial Adições (baixas)* Depreciação Custo final
Terrenos 10.247 - - 10.247 14.259 (4.012) - 10.247
Edificações 119.896 43 (5.250) 114.689 124.701 444 (5.249) 119.896
Total 130.143 43 (5.250) 124.936 138.960 (3.568) (5.249) 130.143
(*) A baixa refere-se a cisão do terreno para a empresa relacionada 
BTS 100 Itatiaia Investimentos Imobiliários. Refere-se ao terreno situ-
ado na cidade de Itatiaia- RJ, desenvolvido para um empreendimento 
industrial-logístico em diversas fases. O valor do imóvel está acrescido 
dos custos e taxas e emolumentos necessários à sua aquisição. O Pátria 
Investimentos Ltda., como investidor imobiliário e gestor do fundo Pátria 

Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações. A Companhia 
contrata empresa especializada para avaliação de suas propriedades, 
nessa avaliação o valor justo do investimento foi de R$171.220 em 2019 
(R$169.220 em 2018). O valor justo foi calculado somando-se os valores 
de mercados dos imóveis nas fases 1 e 2 do empreendimento ao valor 
de mercado do terreno remanescente. Para os imóveis das fases 1 e 2, 

Colinas do Engenho II Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF n° 37.931.572/0001-02 - NIRE 35.236.202.528

Ata da Reunião dos Sócios realizada em 21 de setembro de 2021
I. Data, hora e local: 21.09.2021, às 14 horas, reuniram-se as sócias da Colinas do Engenho II 
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (“Sociedade”), em sua sede na Rua Geraldo Flausino 

CEP 04575-060. II. Convocação e Presença - 
10.406/02, face à presença da totalidade das sócias. III. Mesa: Presidente: Guilherme Fontes 
Ribeiro. Secretário: Jorge Paulo Cesar da Silva. IV. Ordem do Dia: 
desproporcional do capital social e cancelamento de quotas. V. Deliberações: Dando início 

R$1.000.000,00, dividido em 1.000.000 de quotas, para R$450.000,00 dividido em 450.000 de 
quotas, com valor nominal de R$1,00 cada. Mesa: Guilherme Fontes Ribeiro - Presidente; Jorge 
Paulo Cesar da Silva - Secretário. Guilherme Fontes 

. 
.

Jardim Campo Verde II Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF n° 37.932.014/0001-53 - NIRE 35236202692

Ata da Reunião dos Sócios realizada em 21 de setembro de 2021
I. Data, hora e local: 21.09.2021, às 14 horas, reuniram-se as sócias da Jardim Campo Verde 
II Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (“Sociedade”), em sua sede social, na Rua Geraldo 

SP, CEP 04575-060. II. Convocação e Presença - 
10.406/02, face à presença da totalidade das sócias. III. Mesa: Presidente: Guilherme Fontes 

IV. Ordem do Dia: 
desproporcional do capital social e cancelamento de quotas. V. Deliberações: Dando início 

Mesa: 
Guilherme Fontes 

S.A

Lincoln Junqueira Agro S.A.
C.N.P.J. 32.087.360/0001-69 - NIRE 35300528263

Extrato Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária

Aos 31/08/2021, às 15 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalidade do Capital Social. Assumindo 

a presidência da mesa, Sr. José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, convidou a mim Carlos Alberto 

Lanza, para secretariar.  Aprovaram: 1)

em 30/04/2021, publicados no dia 26/04/2021 no Doesp e no jornal O Dia SP.  2) 

3) A proposta de 

Jucesp 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas  
da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 

da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória,  
em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.

Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. 
(“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas (“AGD”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 03 de novembro de 2021, às 14:30 horas, de modo exclusivamente 
digital e remoto, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), 
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a liberação integral dos recursos que compõem o Saldo Integral Mínimo Estático do 
Serviço das Debêntures 3, no montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), conforme definido na Assembleia Geral de Debenturistas 
da Emissão realizada em 15 de março de 2021, ficando certo que caso aprovada a liberação, os Debenturistas concordam com a exclusão, no 
Contrato de Cessão Fiduciária, de todas as referências à Conta Reserva Estática do Serviço das Debêntures 3 e ao Saldo Integral Mínimo 
Estático do Serviço das Debêntures 3; e (ii) caso aprovado o item acima, autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a 
celebrarem o aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, para refletir a deliberação tomada na AGD. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão 
detalhados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora em seu site ri.santoantonioenergia.com.br/. A AGD será realizada 
exclusivamente de modo digital, por meio da disponibilização do sistema eletrônico Microsoft Teams que possibilitará que os Debenturistas 
acompanhem, se comuniquem e votem na AGD, conforme disposto no Artigo 7º da ICVM 625. Não haverá a possibilidade de comparecer 
fisicamente à AGD, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital. Fica facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante 
a realização da AGD ou através do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo e instruções de preenchimento por cada debenturista pode 
ser encontrado na Proposta da Administração referente à AGD disponibilizada nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), e da Emissora  
(ri.santoantonioenergia.com.br/) acompanhado das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para sua validade. Os 
Debenturistas que fizerem o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação 
digital na AGD, sendo sua participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia 
pelo debenturista ou por seu representante legal com a posterior participação na AGD através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação 
de voto deste debenturista no ato de realização da AGD, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no 
Artigo 7º, §1º, da ICVM 625. Observados os procedimentos previstos neste Edital de Convocação e na Proposta da Administração, para participar 
e votar, por meio de sistema eletrônico, os Debenturistas deverão enviar, aos endereços eletrônicos da Emissora (risae@santoantonioenergia.com.
br), com cópia ao Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br), preferencialmente, com 02 (dois) dias Úteis de antecedência da data 
prevista para a realização da AGD, ou, ainda, até o horário previsto para realização da mesma, os seguintes documentos: A) quando pessoa física, 
documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de 
seu titular); B) quando pessoa jurídica ou fundos de investimento (representação pela administradora ou gestora, observado o disposto no 
regulamento do fundo): cópia de atos societários (contrato ou estatuto social) e documentos que comprovem a representação do debenturista ou 
cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente; e C) quando representado por procurador, procuração com 
reconhecimento de firma do outorgante ou abono bancário, ou ainda, com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades 
certificadoras vinculadas à ICP-Brasil como alternativa ao reconhecimento de firma, em caso de participação por meio de representante.  
Em caso de impossibilidade das alternativas acima, deverá ser apresentado, juntamente à procuração, cópia do documento de identidade do 
outorgante. Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Emissora, o debenturista receberá, em até 24 (vinte e quatro) horas 
antes da AGD, as instruções para acesso ao sistema eletrônico para participação na AGD. Caso determinado debenturista não receba as instruções 
de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com o Departamento de 
Relações com Investidores, por meio do e-mail risae@santoantonioenergia.com.br, preferencialmente, com até 4 (quatro) horas de antecedência 
do horário de início da AGD, para que seja prestado o suporte necessário. Não poderão participar da AGD os Debenturistas que não encaminharem 
a relação de documentos acima mencionada. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de 15 (quinze) minutos 
de antecedência e até 15 (quinze) minutos após o horário de início da AGD, sendo que o registro da presença do debenturista via sistema eletrônico 
somente se dará mediante o acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 (quinze) minutos do início da AGD,  
não será possível o ingresso do debenturista na AGD, independentemente da realização do cadastro prévio. Assim, a Emissora recomenda que os 
Debenturistas acessem a plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 15 (quinze) minutos de antecedência.  
Eventuais manifestações de voto na AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de teleconferência, conforme instruções 
detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência será reservado para acompanhamento 
da AGD, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a AGD. 
A Emissora ressalta que será de responsabilidade exclusiva do debenturista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização 
da plataforma digital Microsoft Teams e com o acesso à teleconferência. A Emissora não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de 
viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Emissora. São Paulo, 08 de 
outubro de 2021. Daniel Faria Costa - Diretor Presidente.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. A Diretoria permanece à disposição dos senhores acionistas para quaisquer 
esclarecimentos. As Demonstrações Financeiras completas e auditadas, encontram-se na Sede da Companhia

Controladora Consolidado

Ativo 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 275.255 17.471 302.913 43.287
 Títulos e valores mobiliários 488.533 – 491.102 –
 Contas a receber 510.423 458.507 492.234 388.847
 Estoques 208.595 171.932 249.632 214.902
 Adiantamentos 8.634 22.476 20.718 22.644
 Tributos a recuperar 17.574 12.758 18.871 13.427
 Imposto de renda e contribuição
  social a recuperar 3.900 35.120 7.594 36.859
 Outros créditos 116 1.730 124 1.735
 Partes relacionadas 2.021 38.141 2.070 38.141
Total do ativo circulante 1.515.051 758.135 1.585.258 759.842
Não circulante
Realizável a longo prazo
 Depósitos judiciais e escrow 172.748 172.932 172.748 172.932
 Imposto de renda e contribuição
  social diferidos 76.364 52.357 88.546 57.340
 Partes relacionadas 23.577 – 23.577 –
 Investimentos 116.273 – – –
 Imobilizado 190.612 184.160 192.006 184.961
 Intangível 4.867.239 4.969.759 4.924.726 4.985.385
Total do ativo não circulante 5.446.813 5.379.208 5.401.603 5.400.618
Total do ativo 6.961.864 6.137.343 6.986.861 6.160.460

Controladora Consolidado

Passivo 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
 Empréstimos e debêntures 502.743 440.947 502.882 440.947
 Fornecedores 155.798 99.634 168.941 128.728
 Fornecedores - risco sacado 110.513 94.930 110.513 94.930
 Fornecedores - partes relacionadas – 207.174 – 207.174
 Arrendamento por direito de uso 18.263 7.101 18.263 7.101
 Adiantamentos de clientes e
  receita diferida 51.997 46.505 47.169 49.328
 Contas a pagar - aquisições 17.132 1.772 17.132 1.772
 Obrigações trabalhistas 67.639 60.163 69.123 61.748
 Imposto de renda e contribuição
  social a pagar 761 18.784 1.761 18.784
 Tributos a pagar – 345 – 867
 Demais contas a pagar 4.286 5.621 4.285 3.911
 Partes relacionadas - outros 122.306 43.001 135.307 49.244
 Empréstimos com partes relacionadas 20.884 29.192 20.884 29.192

1.072.322 1.055.169 1.096.260 1.093.726
Não circulante
 Empréstimos e debêntures 289.600 1.200.000 290.459 1.200.000
 Arrendamento por direito de uso 154.840 146.613 154.840 146.613
 Adiantamentos de clientes e
  receita diferida 6.538 9.196 6.538 9.196
 Contas a pagar - aquisições 30.923 9.169 30.923 9.169
 Provisão para perdas tributárias,
  trabalhistas e cíveis 613.933 608.957 613.933 609.007
 Passivo a descoberto – 15.490 – –
 Partes relacionadas – – 200 –

1.095.834 1.989.425 1.096.893 1.973.985
Total do passivo 2.168.156 3.044.594 2.193.153 3.067.711
Patrimônio líquido
 Capital social 5.464.689 3.737.293 5.464.689 3.737.293
 Reservas de capital 42.174 1.188 42.174 1.188
 Prejuízos acumulados (713.155) (645.732) (713.155) (645.732)
Total do patrimônio líquido 4.793.708 3.092.749 4.793.708 3.092.749
Total do passivo e patrimônio líquido 6.961.864 6.137.343 6.986.861 6.160.460

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Receita líquida de vendas e serviços 896.278 599.262 997.628 836.861
Custo das vendas e dos
 serviços prestados (309.380) (220.195) (378.003) (376.193)
Lucro bruto 586.898 379.067 619.625 460.668
Receitas (despesas) operacionais
 Com vendas (150.142) (62.045) (165.170) (160.849)
 Gerais e administrativas (402.658) (27.089) (441.196) (103.540)
 Perda por redução ao valor
  recuperável de contas a receber (23.511) (2.616) (25.015) (3.296)
 Outras receitas operacionais, líquidas 4.283 4.721 4.284 5.372
 Equivalência patrimonial (19.199) (87.870) – –
(Prejuízo) Lucro operacional antes
 do resultado financeiro e impostos (4.329) 204.168 (7.472) 198.355
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 19.776 3.180 19.995 3.839
 Despesas financeiras (116.667) (128.284) (119.024) (152.842)

(96.891) (125.104) (99.029) (149.003)
(Prejuízo) lucro operacional
 antes dos impostos (101.220) 79.064 (106.501) 49.352
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes 9.792 (61.208) 7.873 (63.397)
 Diferidos 24.005 43.572 31.205 75.473

33.797 (17.636) 39.078 12.076
(Prejuízo) lucro líquido das operações
 continuadas (67.423) 61.429 (67.423) 61.429
Resultado das operações
 descontinuadas – (53.245) – (53.245)
(Prejuízo) lucro do exercício (67.423) 8.184 (67.423) 8.184
(Prejuízo) lucro por ação ON - R$ (0,04) 0,01 – –

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

(Prejuízo) lucro do exercício (67.423) 8.184 (67.423) 8.184
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente do exercício (67.423) 8.184 (67.423) 8.184

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Controladora e Consolidado
Capital

social
Reservas

de capital
Lucros

acumulados
Total do

patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018 395.642 – (645.549) (249.907)
 Adoção inicial IFRS 16 – – (19.824) (19.824)
Saldos em 01 de janeiro de 2019 395.642 – (665.373) (269.731)
Resultado abrangente do exercício
 Lucro do exercício – – 8.184 8.184
 Total do resultado abrangente
  do exercício – – 8.184 8.184
Contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas
 Aumento de capital com capitalização
  de AFAC 219.375 – – 219.375
 Redução de capital por reorganização
  societária (1.385.161) – (52.476) (1.437.637)
 Capitalização de Debêntures 1.508.297 – – 1.508.297
 Aumento de capital por
  reorganização societária 2.999.140 – 93.842 3.092.982
 Opções outorgadas reconhecidas – 1.188 838 2.026
 Ajuste de exercícios anteriores – – (30.747) (30.747)
Total de contribuições de acionistas
 e distribuições aos acionistas 3.341.651 1.188 11.457 3.354.296
Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.737.293 1.188 (645.732) 3.092.749
Resultado abrangente do exercício
 Prejuízo do exercício – – (67.423) (67.423)
 Total do resultado abrangente
  do exercício – – (67.423) (67.423)
Contribuições de acionistas
 e distribuições aos acionistas
 Aumento de capital 1.727.396 – – 1.727.396
 Opções outorgadas reconhecidas – 40.986 – 40.986
Total de contribuições de acionistas
 e distribuições  aos acionistas 1.727.396 40.986 – 1.768.382
Saldos em 31 de dezembro de 2020 5.464.689 42.174 (713.155) 4.793.708

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembo de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das
 atividades operacionais

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

 (Prejuízo) lucro antes do imposto de renda
  e da contribuição social (101.220) 79.064 (106.501) 49.352
Ajustes para conciliação ao resultado:
 Depreciação e amortização 174.005 12.318 174.089 198.045
 Provisão para perda esperada 23.511 2.616 25.015 27.364
 Provisão para perdas dos estoques 4.057 6.831 4.057 6.831
 (Reversão) provisão para perdas tributárias,
  trabalhistas e cíveis (2.092) 21.541 (2.092) 21.541
 Encargos financeiros das provisões tributárias
  e trabalhistas 13.297 6.690 13.297 6.690
 Juros sobre empréstimos de partes relacionadas 2.922 – 2.922 –
 Reembolso de mercadorias devolvidas (291) – 1.454 –
 Juros sobre pagamentos a fornecedores 2.945 – 2.945 –
 Encargos financeiros
  de empréstimos e debêntures 52.935 89.248 52.935 92.584
 Encargos financeiros arrendamento
  por direito de uso 15.091 2.723 15.091 16.241
 Encargos financeiros de aquisições 1.568 838 1.568 838
 Outorga de opções de ações 40.986 2.026 40.986 2.026
 Resultado na venda ou baixa de ativos e
  outros investimentos (454) 1.464 (454) 19.083
 Rendimentos sobre aplicações financeiras
  e títulos e valores mobiliários (16.907) (579) (16.907) (579)
 Equivalência patrimonial 19.199 92.011 – –
 Operações descontinuadas no resultado – (53.245) – (53.245)

229.552 263.547 208.405 386.771
Variações nos ativos e passivos operacionais:
 (Aumento) redução em contas a receber (75.427) (247.964) (123.412) (224.945)
 (Aumento) redução em estoques (36.021) 46.885 (28.146) (42.209)
 (Aumento) redução em adiantamentos 13.842 (7.728) 2.683 (46.505)
 (Aumento) redução em tributos a recuperar 26.404 (5.855) 24.573 (50.607)
 (Aumento) redução em depósitos judiciais 186 (11.393) 186 (7.740)
 (Aumento) redução em partes relacionadas 91.848 (53.256) 98.757 (62.548)
 (Aumento) redução em outros créditos 1.612 7.595 4.516 (60.977)
 (Redução) aumento em fornecedores 68.802 44.134 42.620 (62.699)
 (Redução) aumento em obrigações
  trabalhistas 7.476 41.144 7.063 1.522
 (Redução) aumento em tributos a pagar (3.344) 80.136 (5.195) 66.878
 (Redução) aumento em adiantamento
  de clientes (1.573) 49.429 (2.163) 40.184
 (Redução) aumento nas demais
  contas a pagar (1.314) 289 4.524 (10.975)
Caixa gerado pelas (utilizado nas)
 operações 322.043 206.964 234.411 (73.850)
 Imposto de renda e contribuição
  social pagos (5.234) (14.060) (5.234) (25.390)
 Juros de arrendamento por direito
  de uso pagos (14.675) (19.109) (14.675) (33.774)
 Juros de empréstimos e debêntures pagos (49.404) (117.967) (49.404) (117.967)
 Pagamento de contingências tributárias,
  trabalhistas e cíveis (7.716) (6.526) (7.716) (6.526)
Caixa líquido gerado pela (utilizado na)
 atividade operacional 245.014 49.302 157.382 (257.507)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 (Investimento) resgate de títulos e
  valores mobiliários (471.626) 97.294 (474.195) 157.704
 Adições ao imobilizado (1.643) (4.886) (1.643) (29.252)
 Adições ao intangível (42.731) (5.564) (42.793) (47.069)
 Caixa adquirido em combinação de negócio (23.147) – (23.147) –
 Aumento de Capital em controladas (92.105) (328.590) – –
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente
 das atividades de investimento (631.252) (241.746) (541.778) 81.383
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Aumento de Capital 1.727.396 219.375 1.727.396 219.375
 Fornecedores - partes relacionadas (207.174) – (207.174) –
 Pagamento de arrendamento por
  direito de uso (12.835) (10.290) (12.835) (23.294)
 Pagamento de empréstimos e
  financiamentos e debêntures (852.135) – (852.135) –
 Empréstimos com partes relacionadas 65.600 – 65.600 –
 Pagamento de empréstimos com
  partes relacionadas (76.830) – (76.830) –
Caixa líquido proveniente das atividades
 de financiamento 644.022 209.085 644.022 196.081
Aumento líquido de caixa e equivalentes
 de caixa 257.784 16.640 259.626 19.957
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do exercício 17.471 831 43.287 23.330
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 275.255 17.471 302.913 43.287
Aumento líquido de caixa e equivalentes
 de caixa 257.784 16.640 259.626 19.957

DIRETORIA

Mario Ghio Junior
Diretor Presidente

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos acionistas da Somos Sistemas de Ensino S.A. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Somos Sistemas de Ensino S.A. (Companhia), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Opinião sobre as demonstrações financeiras 
individuais: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Somos 
Sistemas de Ensino S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas: Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Somos Sistemas de Ensino S.A. 
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação 
à Companhia e suas controladas, 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, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 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 e suas controladas ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,

mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 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 individuais e consolidadas, 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 suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção 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 planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 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 relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 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, 07 de outubro de 2021

KPMG Auditores Independentes Flavio Gozzoli Gonçalves
CRC 2SP014428/O-6 Contador - CRC 1SP290557/O-2

Bruno Giardino Roschel de Araujo
Vice Presidente de Finanças

Bruno Alexandre Cruz
Contador CRC SP-272866/O

AEFEME Participações S.A.
CNPJ : 19.215.266/0001-80

Demonstrações financeiras em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021 (Em Reais)
Balanço patrimonial 2021 2020

Ativo/Ativo circulante 489 489
 Caixa e equivalentes de caixa 489 489
 Dividendos a receber 1.552.551 1.533.123
 Investimentos 24.605.628 23.130.009
Total do ativo não circulante 26.158.179 24.663.132
Total do ativo 26.158.668 24.663.621

Balanço patrimonial 2021 2020
Passivo/Passivo circulante 2.204.503 1.827.291
Empréstimos de sócios 40.575 35.975
Dividendos a pagar 2.163.928 1.791.316
Patrimônio líquido 23.954.165 22.836.330
Capital social 816.960 816.960
Reserva de lucros 6.004.048 4.886.213
Reservas de reavaliação reflexa 16.343.930 16.343.930
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa 789.227 789.227
Total do passivo e patrimônio líquido 26.158.668 24.663.621

Demonstrações de resultados 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (4.600) (4.215)
Resultado de equivalência patrimonial 1.495.048 1.495.408
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.490.448 1.491.193
Lucro líquido do exercício 1.490.448 1.491.193

Demonstrações de resultados abrangentes 2021 2020
Lucro líquido do exercício 1.490.448 1.491.193
Resultado abrangente do exercício 1.490.448 1.491.193

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
 Lucro líquido do exercício 1.490.448 1.491.193
 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais
  Resultado de equivalência patrimonial (1.495.048) (1.495.408)
Fluxo de caixa líquido decorrente
 das atividades operacionais (4.600) (4.215)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento 2021 2020
 Empréstimos tomados de sócios 4.600 4.215
Caixa proveniente de atividades de financiamento 4.600 4.215
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa – –
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 489 489
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 489 489

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros Reserva Ajustes de 
Reserva
de ágio/ 
deságio

Reserva reava- avaliação Lucros
Capital 
social

Reserva 
legal

retenção de 
lucros

liação
reflexa

patrimonial 
 reflexa

acumu- 
lados Total

Saldos em 31/03/2019 816.960 180.425 163.392 3.423.998 16.343.931 789.229 – 21.717.936
 Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (3) 3 –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.491.192 1.491.192
 Destinações: Reserva legal – – – – – – – –
Dividendos propostos – – – – – – (372.799) (372.799)
Reserva de retenção de lucros – – – 1.118.396 – – (1.118.396) –
Saldos em 31/03/2020 816.960 180.425 163.392 4.542.394 16.343.931 789.226 – 22.836.329
Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.490.448 1.490.448
 Destinações: Dividendos propostos – – – – – – (372.612) (372.612)
Reserva de retenção de lucros – – – 1.117.836 – – (1.117.836) –
Saldos em 31/03/2021 816.960 180.425 163.392 5.660.230 16.343.931 789.226 – 23.954.165

Anita Ferraz Malzoni
Diretora-Presidente - CPF 034.481.928-05

Ronaldo Montrezor
Técnico Contabilidade - CRC 1SP302963/O-0 - CPF 396.363.998-91

As Demonstrações Financeiras na Íntegra encontram-se à disposição na sede social.
Anita Ferraz Malzoni - Diretora-Presidente - CPF 034.481.928-05 Ronaldo Montrezor - TC - CRC 1SP302963/O-0 - CPF 396.363.998-91

Balanço patrimonial 2021 2020
Ativo/Ativo circulante 342 512
Caixa e equivalentes de caixa 342 512
Total do ativo 342 512

Balanço patrimonial 2021 2020
Passivo/Passivo circulante 431.935 426.835
Empréstimos de sócios 46.409 41.309
Dividendos a pagar 385.526 385.526
Passivo não circulante 13.160.465 12.004.324
Provisão para desvalorização de investimentos 13.160.465 12.004.324
Patrimônio líquido (13.592.057) (12.430.647)
Capital social 18.633.977 18.633.977
Reserva de lucros (152.251) (152.251)
Reservas de reavaliação reflexa 575.438 656.259
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa (28.959.823) (31.568.632)
Prejuízos acumulados (3.689.399) –
Total do passivo e patrimônio líquido 342 512

AFMSF Participações S.A.
C.N.P.J. 21.842.115/0001-01

Demonstrações financeiras em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021 (Em Reais)

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
 Lucro do exercício (3.904.337) 3.561.533
 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
  geradas pelas atividades operacionais
  Resultado de equivalência patrimonial 3.899.068 (3.566.407)
 Fluxo de caixa líquido decorrente das 
  atividades operacionais (5.269) (4.874)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento 2021 2020
 Integralização de capital em dinheiro – –
 Empréstimos tomados de sócios 5.100 5.215
 Caixa proveniente de atividades de financiamento 5.100 5.215
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa (169) 341
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 511 170
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 342 511

(169) 341

Demonstração do resultado 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas administrativas (4.600) (4.215)
 Resultado de equivalência patrimonial (3.899.068) 3.566.407
Lucro operacional antes do resultado financeiro (3.903.668) 3.562.192
 Receitas (despesas) financeiras (669) (659)
 Lucro do exercício (3.904.337) 3.561.533

Demonstração de resultados abrangentes 2021 2020
Lucro líquido do exercício (3.904.337) 3.561.533
Ganhos líquidos de hedge a fluxo de caixa reflexos 2.742.927 (20.001.361)
Resultado abrangente do exercício (1.161.410) (16.439.828)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros Reservas  
de reava- 

liação  
reflexa

Ajustes de  
avaliação  

patrimonial  
reflexa

Capital  
social

Reserva  
de ágio/ 
deságio

Reserva  
legal

Reserva  
retenção  
de lucros

Lucros  
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2019 18.633.977 (1.386.608) – – 834.875 (11.432.889) (2.251.265) 4.398.089
Reserva ágio decorrente subscrição a serem 
 conferidas ao patrimônio líquido – (3.382) – – – – – (3.382)
Realização da reserva de reavaliação reflexa – – – – (178.617) – 178.617 –
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (134.382) 134.382 –
Ganhos líquidos de hegde de fluxo de caixa reflexo – – – – – (20.001.361) – (20.001.361)
Resultado do período – – – – – – 3.561.533 3.561.533
 Destinações: Reserva legal – – 81.163 – – – (81.163) –
Dividendos propostos – – – – – – (385.526) (385.526)
Reserva de retenção de lucros – – – 1.156.577 – – (1.156.577) –
Saldos em 31/03/2020 18.633.977 (1.389.990) 81.163 1.156.577 656.258 (31.568.632) – (12.430.647)
Realização da reserva de reavaliação reflexa – – – – (80.821) – 80.821 –
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (134.118) 134.118 –
Ganhos líquidos de hegde de fluxo de caixa reflexo – – – – – 2.742.927 – 2.742.927
Resultado do período – – – – – – (3.904.337) (3.904.337)
Saldos em 31/03/2021 18.633.977 (1.389.990) 81.163 1.156.577 575.437 (28.959.823) (3.689.398) (13.592.057)

As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede social

Casa de Saúde Santa Rita S/A
CNPJ/MF nº 60.882.289/0001-41 – NIRE 35.300.059.361

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 02 de setembro de 2021
Data, Hora e Local: 02/09/2021, 11h30, sede social. Publicações Legais: a) Aviso aos Acionistas: Dispensado. 
b) Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal O Dia em 24,25,26/08/2021. c) Relatório da adminis-
tração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras do exercício findo 31/12/2020: Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e jornal O Dia, em 30/07/2021. Quorum: 76,516025% do capital social. Mesa: Sérgio Eduardo Marcon 
Filho, Presidente e Gabriel Mercadante Soares, Secretário. Deliberações: A) Aprovado com 99,765074%: Relatório 
da administração, balanço patrimonial, demonstrações financeiras do exercício findo 31/12/2020. Abstenções: 
administradores legalmente impedidos. Votos contrários: Cora Mesquita Branco e Cora Mesquita Branco Ferreira. 
Ratificado integralmente atos praticados pelos administradores. B) Por unanimidade dos presentes, não distribuir 
dividendos. C) Aprovada com 99,765074%, manutenção da remuneração da diretoria para 2021: Diretor Presidente 
e Diretor Financeiro até 119 salários mínimos, cada um. Diretor Administrativo Operacional até 55 salários mínimos 
e demais Diretores até 43 salários mínimos cada um. Votos contrários: Cora Mesquita Branco e Cora Mesquita 
Branco Ferreira. Encerramento: Lavrada, lida, aprovada, assinada no inteiro teor para registro na Jucesp e posterior 
publicação. São Paulo, 02/09/2021. Mesa: Sérgio Eduardo Marcon Filho e Gabriel Mercadante Soares. Acionistas: 
Dr. Luis Veras Lôbo, Dr. Pedro Abib Júnior, Dr. José Slikta Filho, Dr. Sérgio Stanicia, Dr. Walter Masaru Yoshimoto, 
Dr. Ricardo Carvalhaes Machado, Dr. Carlos Eduardo Lichtenberger, Monimed Equipamentos Ltda. e Monica de 
Azevedo Sodré: todos através Sérgio Eduardo Marcon Filho. Cora Mesquita Branco e Cora Mesquita Branco Fer-
reira: ambas através Luis Eduardo Monteiro Lucas de Lima. Certidão JUCESP: nº 465.810/21-4 em 27/09/2021.

Cento e Três Participações S.A.
C.N.P.J. 19.696.474/0001-48

Demonstrações financeiras em 31 de Março de 2020 e 31 de Março de 2021 (Em Reais)

Balanço patrimonial 2021 2020
Ativo/Ativo circulante 462 518
Caixa e equivalentes de caixa 462 518
Dividendos a receber 1.552.551 1.533.123
Investimentos 24.605.628 23.130.009
Total do ativo não circulante 26.158.179 24.663.132
Total do ativo 26.158.641 24.663.650
Passivo/Passivo circulante 2.201.348 1.823.401
Empréstimos de sócios 42.395 36.795
Dividendos a pagar 2.158.953 1.786.606
Patrimônio líquido 23.957.293 22.840.249
Capital social 812.045 812.045
Reserva de lucros 6.012.091 4.895.047
Reservas de reavaliação reflexa 16.343.930 16.343.930
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa 789.227 789.227
Total do passivo e patrimônio líquido 26.158.641 24.663.650

Demonstrações de resultados 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (4.600) (4.215)
Resultado de equivalência patrimonial 1.495.048 1.495.408
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.490.448 1.491.193
Receitas (despesas) financeiras (1.056) (982)
Lucro líquido do exercício 1.489.392 1.490.211

Demonstrações de resultados abrangentes 2021 2020
Lucro líquido do exercício 1.489.392 1.490.211
Resultado abrangente do exercício 1.489.392 1.490.211

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 1.489.392 1.490.211
 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
  geradas pelas atividades operacionais
  Resultado de equivalência patrimonial (1.495.048) (1.495.408)
 Fluxo de caixa líquido decorrente 
  das atividades operacionais (5.656) (5.197)

2021 2020
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
 Empréstimos tomados de sócios 5.600 4.715
 Caixa proveniente de atividades 
  de financiamento 5.600 4.715
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa (56) (482)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 518 1.000
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 462 518

(56) (482)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros Reservas  
de reava- 

liação  
reflexa

Ajustes de  
avaliação  

patrimonial  
reflexa

Capital  
social

Reserva  
de ágio/  
deságio

Reserva  
legal

Reserva  
retenção  
de lucros

Lucros  
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2019 812.045 197.245 162.409 3.417.732 16.343.930 789.230 – 21.722.591
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (3) 3 –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.490.210 1.490.210
 Destinações: Dividendos propostos – – – – – – (372.553) (372.553)
Reserva de retenção de lucros – – – 1.117.660 – – (1.117.660) –
Saldos em 31/03/2020 812.045 197.245 162.409 4.535.392 16.343.930 789.227 – 22.840.248
Lucro líquido do exercício – – – – – – 1.489.392 1.489.392
 Destinações: Dividendos propostos – – – – – – (372.348) (372.348)
Reserva de retenção de lucros – – – 1.117.044 – – (1.117.044) –
Saldos em 31/03/2021 812.045 197.245 162.409 5.652.436 16.343.930 789.227 – 23.957.292

Fernando Luiz de Mattos Oliveira
Diretor-Presidente - CPF 743.195.408-59

Ronaldo Montrezor
Técnico Contabilidade - CRC 1SP302963/O-0 - CPF 396.363.998-91

As Demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede social

Cento e Um Participações S.A.
C.N.P.J. 21.842.138/0001-08

Demonstrações financeiras em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021 (Em Reais)
Balanço patrimonial 2021 2020

Ativo/Ativo circulante 404 573
Caixa e equivalentes de caixa 404 573
Total do Ativo 404 573
Passivo/Passivo circulante 433.031 427.931
Empréstimos de sócios 47.829 42.729
Dividendos a pagar 385.202 385.202
Passivo não circulante 13.160.465 12.004.324
Provisão para desvalorização de investimentos 13.160.465 12.004.324
Patrimônio líquido (13.593.092) (12.431.682)
Capital social 18.633.980 18.633.980
Reserva de lucros (153.288) (153.288)
Reservas de reavaliação reflexa 575.438 656.259
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa (28.959.823) (31.568.632)
Prejuízos Acumulados (3.689.399) –
Total passivo e patrimônio líquido 404 573

Demonstração do resultado 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (4.600) (4.215)
Resultado de equivalência patrimonial (3.899.068) 3.566.407
Lucro operacional antes do resultado financeiro (3.903.668) 3.562.192
Receitas (despesas) financeiras (669) (689)
Prejuízo do exercício (3.904.337) 3.561.503

Demonstração de resultados abrangentes 2021 2020
Lucro líquido do exercício (3.904.337) 3.561.503
Perdas liquidas de hedge a fluxo de caixa reflexos 2.742.927 (20.001.361)
Resultado abrangente do exercício (1.161.410) (16.439.858)

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020

Prejuízo do exercício (3.904.337) 3.561.503
Ajustes para conciliar o resultado às 
 disponibilidades geradas pelas 
  atividades operacionais

Resultado de equivalência patrimonial 3.899.068 (3.566.407)
Fluxo de caixa líquido decorrente das 
 atividades operacionais (5.269) (4.904)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento 2021 2020
Integralização de capital em dinheiro – –
Empréstimos tomados de sócios 5.100 5.215
Caixa proveniente de atividades de financiamento 5.100 5.215

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa (169) 311
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 573 262
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 404 573

(169) 311

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Reserva de Lucros Reservas  
dereava- 

liação
reflexa

Ajustes de
avaliação

patrimonial  
reflexa

Prejuízos
acumu- 

lados Total
Capital
social

Reserva  
de ágio/
deságio

Reserva
legal

Reserva  
retenção
de lucros

Saldos em 31/03/2019 18.633.980 (1.386.608) – – 834.875 (11.432.889) (2.252.597) 4.396.761

Reserva ágio decorrente subscrição
 a serem conferidas ao PL – (3.382) – – – – – (3.382)

Realização da reserva de reavaliação reflexa – – – – (178.617) – 178.617 –

Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (134.382) 134.382 –

Perdas líquidas de hegde de fluxo de caixa reflexo – – – – – (20.001.361) – (20.001.361)

Resultado do exercício – – – – – – 3.561.503 3.561.503

 Destinações: Reserva legal – – 81.095 – – – (81.095) –

Dividendos propostos – – – – – – (385.202) (385.202)

Reserva retenção de lucros – – – 1.155.607 – – (1.155.607) –

Saldos em 31/03/2020 18.633.980 (1.389.990) 81.095 1.155.607 656.258 (31.568.632) – (12.431.681)

Realização da reserva de reavaliação reflexa – – – – (80.821) – 80.821 –

Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (134.118) 134.118 –

Perdas líquidas de hegde de fluxo de caixa reflexo – – – – – 2.742.927 – 2.742.927

Resultado do exercício – – – – – – (3.904.337) (3.904.337)

Saldos em 31/03/2021 18.633.980 (1.389.990) 81.095 1.155.607 575.437 (28.959.822) (3.689.399) (13.593.091)

Fernando Luiz de Mattos Oliveira  
Diretor-Presidente - CPF 743.195.408-59

Ronaldo Montrezor 
Técnico Contabilidade - CRC 1SP302963/O-0 - CPF 396.363.998-91

As demonstrações financeiras na íntegra  
encontram-se à disposição na sede social

As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede social

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros Reservas  
de reava- 

liação  
reflexa

Ajustes de  
avaliação  

patrimonial  
reflexa

Capital  
social

Reserva  
de ágio/ 
deságio

Reserva  
legal

Reserva  
retenção  
de lucros

Prejuízos  
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2019 18.633.980 (1.386.609) – – 834.875 (11.432.889) (2.253.553) 4.395.805
Reserva ágio decorrente subscrição a serem 
 conferidas ao patrimônio líquido – (3.382) – – – – – (3.382)
Realização da reserva de reavaliação reflexa – – – – (178.617) – 178.617 –
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (134.382) 134.382 –
Perdas líquidas de hegde de fluxo de caixa reflexo – – – – – (20.001.361) – (20.001.361)
Resultado do exercício – – – – – – 3.561.533 3.561.533
 Destinações: Reserva legal – – 81.049 – – – (81.049) –
 Dividendos propostos – – – – – – (384.982) (384.982)
 Reserva retenção de lucros – – – 1.154.947 – – (1.154.947) –
Saldos em 31/03/2020 18.633.980 (1.389.991) 81.049 1.154.947 656.258 (31.568.632) – (12.432.387)
Reserva ágio decorrente subscrição a serem 
 conferidas ao patrimônio líquido – – – – – – – –
Realização da reserva de reavaliação reflexa – – – – (80.821) – 80.821 –
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (134.118) 134.118 –
Perdas líquidas de hegde de fluxo de caixa reflexo – – – – – 2.742.927 – 2.742.927
Resultado do exercício – – – – – – (3.904.337) (3.904.337)
Saldos em 31/03/2021 18.633.980 (1.389.991) 81.049 1.154.947 575.437 (28.959.823) (3.689.398) (13.593.797)

HRJE Participações S.A.
C.N.P.J. 21.842.082/0001-91

Demonstrações financeiras em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021 (Em Reais)

Balanço patrimonial 2021 2020
Ativo/Ativo circulante 434 603
Caixa e equivalentes de caixa 434 603
Total do ativo 434 603

Balanço patrimonial 2021 2020
Passivo/Passivo circulante 433.767 428.667
Empréstimos de sócios 48.785 43.685
Dividendos a pagar 384.982 384.982
Passivo não circulante 13.160.465 12.004.324
Provisão para desvalorização de investimentos 13.160.465 12.004.324
Patrimônio líquido (13.593.798) (12.432.388)
Capital social 18.633.980 18.633.980
Reserva de lucros (153.994) (153.994)
Reservas de reavaliação reflexa 575.438 656.258
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa (28.959.823) (31.568.632)
Prejuízos acumulados (3.689.399) –
Total do passivo e patrimônio líquido 434 603

Demonstração do resultado 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (4.600) (4.215)
Resultado de equivalência patrimonial (3.899.068) 3.566.407
Lucro operacional antes do resultado financeiro (3.903.668) 3.562.192
Receitas (despesas) financeiras (669) (659)
Lucro do exercício (3.904.337) 3.561.532

Demonstração de resultados abrangentes 2021 2020
Lucro líquido do exercício (3.904.337) 3.561.532
Perdas líquidas de hedge a fluxo de caixa reflexos 2.742.927 (20.001.361)
Resultado abrangente do exercício (1.161.410) (16.439.829)

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro do exercício (3.904.337) 3.561.532
 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
  geradas pelas atividades operacionais
   Resultado de equivalência patrimonial 3.899.068 (3.566.407)
  Fluxo de caixa líquido decorrente 
   das atividades operacionais (5.269) (4.875)

2021 2020
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
 Empréstimos tomados de sócios 5.100 5.215
 Caixa proveniente de atividades de financiamento 5.100 5.215
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa (169) 340
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 603 263
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 434 603

(169) 340Eduardo Ferraz Malzoni - Diretor-Presidente - CPF 020.605.518-89
Ronaldo Montrezor - TC - CRC 1SP302963/O-0 - CPF 396.363.998-91

 Usina Alto Alegre S.A. Açúcar e Álcool
C.N.P.J. 48.295.562/0001-36 - NIRE 35300142969

Extrato Ata da 26º Assembleia Geral Ordinária
Aos 31/08/2021, às 14 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalidade do Capital Social. Assumindo 

a presidência da mesa, Sr. José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, Carlos Alberto Lanza, para 

secretariar. Aprovaram: 1)

publicados no dia 26/04/2021 no Doesp e no jornal O Dia SP. 2) 

 

3) A 

Jucesp nº 447.857/20-4 

Zansugar Participações S.A.
C.N.P.J. 21.771.999/0001-42

Demonstrações financeiras em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021 (Em Reais)
Balanço patrimonial 2021 2020

Ativo/Ativo circulante 422 591
Caixa e equivalentes de caixa 422 591
Total ativo 422 591
Passivo/Passivo circulante 433.137 428.037
Empréstimos de sócios 47.962 42.862
Dividendos a pagar 385.175 385.175
Passivo não circulante 13.160.465 12.004.324
Provisão para desvalorização de investimentos 13.160.465 12.004.324
Patrimônio líquido (13.593.180) (12.431.770)
Capital social 18.633.978 18.633.978
Reserva de lucros (153.375) (153.375)
Reservas de reavaliação reflexa 575.438 656.259
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa (28.959.823) (31.568.632)
Prejuízos acumulados (3.689.399) –
Total do passivo e patrimônio líquido 422 591

Demonstração de resultado 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (4.600) (4.215)
Resultado de equivalência patrimonial (3.899.068) 3.566.407
Lucro operacional antes do 
 resultado financeiro (3.903.668) 3.562.192
Receitas (Despesas financeiras) (669) (659)
Lucro do exercício (3.904.337) 3.561.533

Demonstração de resultados abrangentes 2021 2020

Lucro líquido do exercício (3.904.337) 3.561.533

Perdas líquidas de hedge a fluxo de caixa reflexos 2.742.927 (20.001.361)

Resultado abrangente do exercício (1.161.410) (16.439.828)

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021 2020

Lucro do exercício (3.904.337) 3.561.533
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais

Resultado de equivalência patrimonial 3.899.068 (3.566.407)
Fluxo de caixa líquido decorrente 
 das atividades operacionais (5.269) (4.874)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento 2021 2020
Empréstimos tomados de sócios 5.100 5.215
Caixa proveniente de atividades de financiamento 5.100 5.215

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa (169) 341
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 591 250
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 422 591

(169) 341

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros Reservas Ajustes de

Capital
social

Reserva
Reserva

legal

Reserva de reava 
liação

reflexa

avaliação Prejuízos
de ágio/ 
deságio

Retenção 
de lucros

patrimonial  
reflexa

acumu- 
lados Total

Saldos em 31/03/2019 18.633.978 (1.386.608) – – 834.875 (11.432.888) (2.252.741) 4.396.616
Reserva ágio decorrente subscrição a serem conferidas ao PL – (3.382) – – – – – (3.382)

Realização da reserva de 
 reavaliação reflexa – – – – (178.617) – 178.617 –

Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (134.382) 134.382 –

Perdas líquidas de hedge de fluxo de caixa reflexo – – – – – (20.001.361) – (20.001.361)

Resultado do exercício – – – – – – 3.561.533 3.561.533

 Destinações: Reserva legal – – 81.089 – – – (81.089) –

Dividendos propostos – – – – – – (385.175) (385.175)

Reserva retenção de lucros – – – 1.155.526 – – (1.155.526) –

Saldos em 31/03/2020 18.633.978 (1.389.990) 81.089 1.155.526 656.258 (31.568.631) – (12.431.769)
Realização da reserva de reavaliação reflexa – – – – (80.821) – 80.821 –

Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 – – – – – (134.118) 134.118 –

Perdas líquidas de hedge de fluxo de caixa reflexo – – – – – 2.742.927 – 2.742.927

Resultado do exercício – – – – – – (3.904.337) (3.904.337)

Saldos em 31/03/2021 18.633.978 (1.389.990) 81.089 1.155.526 575.437 (28.959.822) (3.689.399) (13.593.179)

Roberto Malzoni Filho 
Diretor-Presidente - CPF 634.443.488-00

Ronaldo Montrezor 
Técnico Contabilidade - CRC 1SP302963/O-0 - CPF 396.363.998-91

As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se 
à disposição na sede social

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 1ª VARA
CÍVEL - Avenida das Nações Unidas, nº 22.939 - 12º andar - Vila Almeida - CEP
04795-100 - Fone: 5541-7990 - E-mai l :stoamaro1cv@tjsp. jus.br -  EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1023378-64.2020.8.26.0002.  O(A)
MM. Juiz(a) de Direi to da 1ª Vara Cível,  do Foro Regional I I  -  Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVA E SOUZA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a LEADS 4 SALES - CENTRAL DE VENDAS ONLINE LTDA. (CNPJ
13.742.791/0001-77) ,  na pessoa de seu representante lega l ,  que PLENUS
CONTACT CENTER EIRELLI  EPP lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM
(corré: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. - CLARO S.A.), objetivando a
condenação das rés na responsabil ização sol idária de pagamento dos danos
materiais emergentes, no montante de R$ 254.094,30 (no ajuizamento), corrigi-
do com juros e correção desde a data do inadimplemento (evento danoso em 12/
06/2015), mais despesas processuais, custas, honorários e demais cominações
lega is ,  a legando que f i rmou com a  con t ra to  de  p res tação de  serv iços  de
telemarketing, para vender produtos da corré, cujos serviços deixaram de ser
pagos. Encontrando-se a ré em lugar incer to e não sabido, foi defer ida a CITA-
ÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e
ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECI-
AL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de SãoPaulo, aos 05 de outubro de 2021.

08   e  09/10
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Nacionais

O luxo do Arrizo 6 Pro

Importados

Com mais sofisticação, requinte e tec-
nologia, a nova versão premium do Arrizo 6
PRO chega para revolucionar o segmento e
demonstrar o compromisso da Chery de se
manter em movimento e conectada às de-
mandas e necessidades dos novos consumi-
dores. O sedan de luxo é produzido na uni-
dade de Jacareí (SP) sob a plataforma M1X,
reconhecida internacionalmente por seu alto
nível de competitividade. O modelo já está
disponível nas concessionárias com o preço
de lançamento de R$ 134.990.

O modelo complementa a gama de se-
dans médios da montadora, que segue con-
tando com o Arrizo 6 na versão GSX. O lan-
çamento marca ainda a expansão da linha
PRO no mercado brasileiro, que teve início
com a chegada do Tiggo 3x. Caracterizada
por modelos altamente tecnológicos, com
design arrebatadores e ricos em sofistica-
ção, os modelos da linha PRO tem como
objetivo serem referência em veículos pre-
mium em seus segmentos.

Entre os diferenciais da versão PRO do
Arrizo 6 estão o design, ainda mais atraen-
te, com grade frontal, traseira e detalhes ex-
clusivos; e os itens de tecnologia de ponta
como monitor de ponto cego, câmera 360°
em alta definição, novo painel de instrumen-
tos totalmente digital em tela LCD colorida
de 10,25", multimídia de 10,25" de alta defi-
nição com Android Auto e Apple Car Play,
entre outros, que fazem do sedan um dos
mais completos do segmento em termos de
segurança e conforto.

O Arrizo 6 PRO é equipado com motor
1.5 Turbo Flex que atua com uma transmis-
são CVT de 9 velocidades. Esse conjunto

de powertrain tem como característica a di-
reção ágil, confortável e com respostas rá-
pidas, graças as relações de torque, que en-
tregam uma dirigibilidade compatível com o
modo de dirigir do brasileiro. Além disso, o
modelo segue contando com todos os dife-
renciais que já fazem do Arrizo 6 um dos
sedans mais atraentes do mercado como o
maior porta-malas do segmento (570 litros)
e um dos melhores espaços internos da ca-
tegoria, com o maior comprimento
(4.675mm) e largura (1.814mm) entre os
sedans médios.

O Arrizo 6 PRO conta com um design
exclusivo, seguindo o objetivo da CAOA
Chery de oferecer ao consumidor brasileiro
um portfólio completo com opções diferen-
ciadas para os mais diversos perfis de con-
sumidores. Entre as novidades da nova ver-
são está a grade frontal. Imponente e com
visual expressivo, apresenta linhas croma-
das que passam a impressão de profundida-
de e que se unem de forma harmoniosa com
os amplos faróis.

Os faróis passam a ser todos em LED
nesta nova versão e as luzes de rodagem
diurnas (DRLs), ganharam detalhes croma-
dos. Na traseira, as lanternas com design
diferenciado se unem por uma barra de li-
gação em preto brilhante. Já na lateral, o
design exclusivo das rodas de liga leve de
17" chamam atenção e dão ainda mais per-
sonalidade ao veículo.

Interior renovado e conforto máxi-
mo

Sinônimo de sofisticação, o Arrizo 6
PRO tem um interior marcado pelo confor-
to, pelo design e pelo toque de requinte em

cada detalhe. A nova central multimídia co-
lorida de 10,25" LCD/TFT de alta definição
é um dos pontos altos do modelo e está to-
talmente integrada à seção central com aca-
bamento em preto brilhante, dando um to-
que ainda mais tecnológico ao interior.

O console central elevado possui co-
mandos como o freio de estacionamento ele-
trônico, AutoHold e controle da central mul-
timídia ergonomicamente instalados, priori-
zando o conforto do condutor. O volante é
multifuncional com base reta, revestido em
material premium, e o painel de instrumen-

tos digital e colorido tem tela LCD/TFT de
10,25".

Os bancos ganharam regulagem elétrica
no lado do motorista com seis possibilidades
de ajuste: de distância do assento, altura e
inclinação do encosto. Além disso, são ergo-
nômicos, revestidos em material premium e
têm design exclusivo para esse veículo. O
conforto também segue sendo um dos dife-
renciais do Arrizo 6 na versão PRO. Com
4.675 mm de comprimento, 1.814 mm de lar-
gura, 1.493 mm de altura e com distância
entre eixos de 2.650 mm, conta com um dos

melhores espaços internos da categoria.
A tecnologia do Arrizo 6 PRO é um dos

pontos altos do veículo. O modelo, que já pos-
suía uma vasta lista de equipamentos de sé-
rie na versão GSX ganhou itens ainda mais
refinados. Entre as novidades está o sistema
de monitoramento de ponto cego (BSD), que
eleva a segurança do sedan durante as ma-
nobras. Acionado por meio de sensores, ele
emite alertas ao motorista nos espelhos ex-
ternos e/ou no painel sempre que um outro
veículo ou objeto é detectado.

Outra novidade é o painel de instrumen-
tos totalmente digital multicolorido com tela
TFT/LCD de 10,25". Com duas opções de
layout e visualização em cores, tem a tela
sincronizada com as funções de direção
SPORT/ECO e com o multimídia. A cen-
tral, aliás, também é nova. Com tela colori-
da de alta resolução e sensível ao toque,
possui Apple Car Play, Android Auto, Blue-
tooth e quatro opções de temas/papeis de
parede. Além de estar sincronizada com o
cluster, a central multimídia também se liga
às novas luzes ambientes localizadas nas
laterais da cabine frontal. São sete opções
de cores que se conectam ao sistema de
áudio e tornam a experiência a bordo ainda
mais agradável e sofisticada.

A nova versão do sedan de luxo da
CAOA Chery segue contando com aciona-
mento do motor por botão, comando de cli-
matização à distância (CCD), freio de esta-
cionamento com acionamento eletrônico e
função Auto Hold, destravamento das por-
tas por aproximação e rebatimento elétrico
dos retrovisores que agora possuem desem-
baçador elétrico.

BMW i4 e iX confirmados no Brasil

Você leitor do Auto Jornal, gosta de
SUV? Gosta de velocidade? Então aproveite
esta oportunidade, uma pechincha. O SUV
mais rápido do mundo, já poderá ser adquiri-
do no Brasil, a partir de R$ 8,5 milhões, de-
pendendo das configurações.

Para os brasileiros que sonham com o
mais novo lançamento da família 900 Rocket
Edition, agora poderão comprar um dos 25
exemplares fabricados pela Brabus no mun-
do. As possibilidades de alterações na per-
formance, estéticas e aerodinâmicas são as
mesmas contempladas para o mundo todo.

No Brabus GLE900 Rocket as melhori-
as desenvolvidas pelos engenheiros sobre o
Mercedes-Benz GLE 63 S Coupé potenci-
alizaram a motorização para um V8 4.0 bi-
turbo, com aumento de 288 cv em relação a
versão original, totalizando 900 cv de potên-
cia.

Considerado o SUV mais rápido do mun-
do, atinge de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos,
com velocidade máxima de 330 km/h, que
pode variar conforme as suas rodas de 23 ou
24 polegadas. Seu torque foi de 850Nm para
1250Nm (limitado eletronicamente em
1000Nm nas 3 primeiras marchas para pre-
servar o trem de força), enquanto a cilindra-
da do motor foi dos 4 litros do GLE 63 S para
4.5 na versão da Brabus.

O BMW Group apresentou mundialmen-
te os modelos BMW i4 e iX. Ambos terão o
lançamento europeu adiantado para novem-
bro. A chegada ao Brasil está confirmada e
acontece em breve. Tanto o Gran Coupé de
quatro portas quanto o SAV apresentam diri-
gibilidade esportiva e tecnologias únicas.

Os novos BMW iX e i4 chegam com
foco nos desejos do cliente brasileiro que
amam tecnologia, design e esportividade, ago-
ra também elétrico. Tecnologias e conectivi-
dade inéditas, design BMW, recarga rápida,
autonomias que permitem longas viagens,
sustentabilidade e foram desenvolvidos como
veículos totalmente elétricos desde o concei-
to inicial, de forma a ter a melhor experiencia
de direção.

O BMW i4 M50 é o primeiro modelo to-
talmente elétrico feito pela BMW M GmbH,

um Gran Coupé. Desde o projeto inicial, este
modelo foi concebido para elevar o nível do
prazer de dirigir um veículo elétrico.

Esportivo, o BMW i4 M50 esbanja muita
força: são 544 cv de potência e 795 Nm de
torque, tudo despejado nas quatro rodas gra-
ças aos motores frontal e traseiro. A trans-
missão de torque fica, em sua maior parte,
concentrada na traseira, uma maneira de re-
forçar a tradição da BMW. A aceleração
extrema provida pelos motores elétricos per-
mite ir de zero a 100 km/h em mínimos 3,9
segundos. A autonomia chega a 510 km (ci-
clo WLTP, ciclo harmonizado internacional
para medição de autonomia), com consumo
entre 19 e 24 kWh/100 km.

Durante a apresentação mundial, tam-
bém foi revelado o BMW i4 eDrive40, que
tem 340 cv de potência e 420 Nm de torque

instantâneo, números que garantem acelera-
ção de zero a 100 km/h em 5,7 segundos - a
tração é traseira. O alcance máximo é de im-
pressionantes 590 km (ciclo WLTP, ciclo har-
monizado internacional para medição de au-
tonomia). Por sua vez, o consumo de energia
é baixíssimo: são entre 16 e 20 kWh/100 km,
uma prova de que é possível unir desempe-
nho e economia.

O perfil esportivo é garantido pelas pro-
porções típicas de um coupé. O capô é lon-
go, a altura é reduzida e o porta-malas é cur-
to, mas nem por isso menos espaçoso: são
470 litros de volume. O espaço interno para
cinco pessoas é beneficiado pelas medidas
amplas, auxiliadas pelo entre-eixos de 2,85
metros.

As baterias ficam entre os eixos do
BMW i4, uma solução que assegura o me-
nor centro de gravidade possível, nada me-
nos do que 3,7 centímetros mais baixo do
que o BMW Série 3. A quinta geração do
conjunto de potência eDrive permitiu uma
série de evoluções. A recarga é a mais rá-
pida possível graças à possibilidade de se
carregar as baterias em estações ultra rá-
pidas de recarga com capacidade de ad-
missão de energia de até 200 kW - o máxi-
mo disponível. Nesse modo, é possível re-
carregar as baterias de 10% a 80% em
apenas 31 minutos.

Os materiais e design das baterias per-
mitem reciclagem de até 90%. Tudo foi pen-
sado para ser o mais ecológico possível.
Como exemplo, as baterias têm 10% a me-
nos de cobalto. Até os materiais necessá-
rios para a fabricação delas são adquiridos
de maneira transparente e monitorada pela
empresa, caso do lítio comprado na Aus-
trália.

BMW iX
O BMW iX é o SAV (Sport Activity Vehi-

cle) elétrico que une a funcionalidade do
BMW X5, o dinamismo do BMW X6 e a
aparência expressiva do BMW X7. O utilitá-
rio foi criado para ser um companheiro tec-
nológico para longas viagens. A construção
foi feita para ser ultra leve e resistente. Aços
de ultra alta resistência se somam ao alumí-
nio e aos polímeros reforçados com fibra de
carbono, uma tecnologia advinda do BMW
Série 7.

O BMW iX dispõe de duas versões de
tração integral. O BMW iX xDrive 50 gera
523 cv e 765 Nm, índices expressivos que se
traduzem em aceleração de zero a 100 km/h
em 4,6 s, com consumo entre 19,8 e 23 kWh/
100 km. O alcance da versão é de 630 km
(ciclo WLTP, ciclo harmonizado internacio-
nal para medição de autonomia). Já O BMW
iX xDrive 40 tem potência equivalente a 326
cv e torque máximo de 630 Nm, o que basta
para ir de zero a 100 km/h em 6,1 segundos.
O consumo de energia fica entre 19,4 e 22,5
kWh/100 km. A autonomia máxima chega a
425 km (ciclo WLTP, ciclo harmonizado in-
ternacional para medição de autonomia). Ain-
da há uma opção ainda mais forte a caminho,
o BMW iX M60, cuja potência ultrapassa 600
cv.

Com espaço amplo para cinco pessoas,
o interior é dominado pelo painel curvo que
integra o quadro de instrumentos de 12,3 po-
legadas e a central de 14,9". Em nome da
tradição, o painel fica ligeiramente voltado
para o motorista.

O sistema operacional iDrive 8 faz sua
estreia no iX e do i4. Personalizáveis de acor-

do com o seu gosto, as telas do ID8 têm alta
resolução e dispõem a quantidade certa de
informações, exibidas de maneira atraente e
intuitiva. Em nome da facilidade de uso, o
número de botões do painel foi reduzido à
metade, mas sem abdicar dos práticos co-
mandos manuais. O objetivo é oferecer uma
operação mais descomplicada possível.

Em nome da personalização total, você
agora pode dar um nome para o Assistente
Pessoal Inteligente BMW (Intelligente Per-
sonal Assistant), que pode aprender no-
vas funções e formas de expressão ao lon-
go do contínuo desenvolvimento do BMW
iDrive. Esses novos recursos são regular-
mente atualizados por meio de upgrades
remotos.

O SAV é o primeiro veículo premium
equipado mundialmente com 5G, algo que
se soma a outros recursos de ponta. A na-
vegação usa realidade aumentada para re-
forçar graficamente as imagens exibidas
pelas câmeras do modelo, exemplos de
uma saída que você precisa pegar ou uma
conversão de esquina.

Até mesmo o interior pode ser monitora-
do. Uma câmera interna permite capturar
momentos com a família e amigos, como tam-
bém serve como uma segurança extra ao
monitorar qualquer tentativa de invasão ou
roubo do veículo. Outra tecnologia inédita é
a possibilidade de gravar os últimos 200 me-
tros exigidos para uma manobra. Com a aju-
da de sensores e câmeras por todos os lados,
o BMW iX consegue repetir o percurso e
estacionar quase que sozinho.

SUV mais rápido do mundo

O modelo também contou com impressi-
onantes modificações no motor, adoção de
turbo compressores mais largos, instalação
de um rolamento reforçado, bomba de com-
bustível com maior autonomia na entrega de
gasolina, entre muitas outras.

Na parte estética, o Brabus GLE900
Rocket ganhou componentes de fibra de car-

bono, rodas de 24", os freios a disco são de
carbono, enquanto na parte interna do carro
há uma combinação de couro e fibra de car-
bono.

Para ter um Brabus GLE900 Rocket –
ou ainda mais personalizado –, é preciso ad-
quiri-lo pela Strasse.
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Expediente

Truck

Depois da chegada do Novo Iveco Daily
Minibus, 2021 revela mais uma grande novi-
dade da Iveco Bus: o lançamento do chassi
para micro-ônibus 10-190. O modelo se des-
taca entre os concorrentes por seu PBT de
10,5 toneladas, o maior entre todos os chas-
sis de micro-ônibus que, aliado à maior po-
tência e maior torque da categoria (190 cv e
610 Nm), dão ao modelo uma excepcional
versatilidade que permite uma série de im-
plementações para micro-ônibus em aplica-
ções urbanas, fretamento e turismo. Um pa-
cote completo para o transporte de passagei-
ros, que proporciona ainda baixo consumo de
combustível.

Com capacidade para 36 passageiros, o
modelo de 10 toneladas foi projetado e de-
senvolvido no Complexo Industrial em Sete
Lagoas (MG), onde a montadora conta com
um campo de provas que permite realizar tes-
tes e simulações de diferentes tipos.

Um dos requisitos mais observados pe-
los operadores de transporte de passagei-
ros para a escolha de um veículo é a eco-
nomia de combustível. Pensando nisso, o
10-190 vem equipado com transmissão de
seis velocidades – único no segmento com
a sexta marcha – que permite melhor es-
calonamento e, por consequência, econo-
mia de combustível. O objetivo é proporci-
onar um chassi que tenha um ótimo custo
total de propriedade (TCO) e que ofereça
segurança e conforto para motoristas e pas-
sageiros.

Os 190 cv de potência do motor permi-
tem operar com um equipamento de ar con-
dicionado ligado sem comprometer a perfor-

O potente Iveco
Bus 10-190

mance do veículo. E seu torque máximo dis-
ponível, na faixa entre 1.350 a 2.100 rpm,
permite ao motorista adequar a velocidade
do veículo aumentando ou reduzindo a acele-
ração, sem a necessidade de troca de mar-
chas e, consequentemente, reduzindo o con-
sumo de combustível.

O novo chassi conta com itens de série
que valorizam o bem-estar a bordo e a prati-
cidade para quem cuida ou dirige o veículo:
predisposição para instalação de ar condicio-
nado; posição do motorista desenvolvida com
foco na ergonomia; painel de instrumentos
de fácil leitura e interpretação; itens de ins-
peção diária, como nível do óleo, localizados
na parte frontal para facilitar a verificação e
a manutenção.

Iveco Bus 10-190: Alternador de 90 am-
peres e baterias de 135 amperes – produto
preparado para atender a demanda elétrica
dos atuais micro-ônibus; Suspensão dianteira
e  traseiracomposta de molas semi-elípticas
e barra estabilizadora - resistência e durabili-
dade; PBT total de 10,5 ton. – versatilidade
para aplicação de carrocerias; Entre-eixos de
4.500 mm a 4.800 mm – distribuição de car-
ga adequada às aplicações; Capacidade de
carga distribuída entre dianteira (3,6 ton) e
traseira (6,9 ton); Para suportar o peso adici-
onal de passageiros o modelo utiliza pneus
235/75 R 17,5 e rodas 17,5 X 6,75; Escapa-
mento com saída na traseira para facilitar o
processo de encarroçamento; Freio pneumá-
tico a tambor na dianteira e na traseira; Ca-
pacidade do tanque de combustível – 150 li-
tros; Tanque de Arla de 27 litros, o maior da
categoria.


